
 
 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝกอบรม 

ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 
คร้ังที่ 2/2563 

วันจันทรที่ 28 ธันวาคม 2563 
ประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส ระบบ Microsoft Teams 

-------------------------------- 
ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
1.  ผศ.ดร.นพดล   ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดฝีายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.พรทรัพย  พรสวัสดิ ์ ผูแทนกลุมสาขาวิทยาศาสตร กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.ชูวงศ   ชัยสุข ผูแทนกลุมสาขาวทิยาศาสตร กรรมการ 
4.  ศ.ดร.กรกช   อัตตวิริยะนุภาพ ผูแทนกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ 
5.  อ.ดร.อธิกมาส   มากจุย ผูแทนกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.ดรณุี   มงคลสวัสด์ิ ผูแทนกลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
7.  ผศ.ชัยณรงค   อริยะประเสริฐ ผูแทนกลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
8.  นายเอกชัย   ซอนกลิ่น  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูเขารวมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
1.  น.ส.ศุภลักษณ จารุทิกร 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่ออนุกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ 
ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะส้ัน  

และหลักสูตรฝกอบรม ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

 
สรุปเรื่อง 
  ฝายเลขานุการไดเวียนรางรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร

ระยะสั้น และหลักสูตรฝกอบรม ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่                

11 พฤศจิกายน 2563 ใหอนุกรรมการทุกทานพิจารณาแลว เมื่อวันจันทรที่ 14 ธันวาคม 2563 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ปฏิทินการศึกษาสําหรับรายวิชาและชุดวิชา 

ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ประจําปการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เ ร่ือง ปฏิทินการศึกษาสําหรับรายวิชาและชุดวิชา                  

ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ประจําปการศึกษา 2563 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

มหาวิทยาลัยกําหนดปฏิทินการศึกษาสําหรับรายวิชาและชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 

ประจําปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

 
ที่ รายการ ภาคการศึกษา 
  ภาคปลาย ภาคพิเศษฤดูรอน 
1 วันสุดทายที ่คณะวิชา/หนวยงาน ยื่นกําหนดการเรียนการสอนของรายวิชาและ   

ชุดวิชาท่ีจัดการเรยีนการสอนในระบบคลังหนวยกิตท่ีผานความเห็นชอบจาก     
สภาวิชาการใหกองบริหารงานวิชาการ 

จันทร 9 พ.ย. 63 จันทร 22 มี.ค. 64 

2 ลงทะเบียนวิชาเรียนดวยตนเอง ผาน Web ที่ lifelong.su.ac.th อังคาร 17 พ.ย. –  
จันทร 14 ธ.ค. 63 

จันทร 29 มี.ค. –  
ศุกร 9 เม.ย. 64 

3 ประกาศรายชือ่ผูผานการคัดเลือกใหมีสิทธิ์เขาศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผาน 
Web ที่ lifelong.su.ac.th 

ศุกร 18 ธ.ค. 63 ศุกร 16 เม.ย. 64 

4 ผูผานการคดัเลือกพิมพใบแจงยอดชําระเงินและชําระเงินผานธนาคาร จันทร 21 ธ.ค. –  
จันทร 28 ธ.ค. 63 

จันทร 19 เม.ย. –  
จันทร 3 พ.ค. 64 

5 วันเปดเรียน จันทร 7 ธ.ค. 63 จันทร 19 เม.ย. 64 
6 ประกาศรายชือ่นักศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผาน Web ท่ี lifelong.su.ac.th จันทร 4 ม.ค. 64 ศุกร 7 พ.ค. 64 
7 วันถอนรายวิชาเรียนดวยตนเอง โดยไดสัญลักษณ W (ไมไดรับเงินคืน) อังคาร 5 ม.ค. – 

จันทร 1 มี.ค. 64 
จันทร 10 พ.ค. –  
จันทร 31 พ.ค. 64 

8 สอบกลางภาค เสาร 23 ม.ค. –  
เสาร 6 ก.พ. 64 

--- 

9 สอบปลายภาค จันทร 29 มี.ค. –  
เสาร 10 เม.ย. 64 

จันทร 14 มิ.ย. –  
เสาร 19 มิ.ย. 64 

10 วันปดเรียน อาทิตย 11 เม.ย. 64 อาทิตย 20 มิ.ย. 64 
11 วันสุดทายที ่คณะวิชา/หนวยงาน สงรายงานผลการศึกษาใหกองบริหารงานวิชาการ ศุกร 23 เม.ย. 64 ศุกร 25 มิ.ย. 64 
12 วันประกาศผลการศึกษาผาน Web ท่ี lifelong.su.ac.th ศุกร 30 เม.ย. 64 ศุกร 2 ก.ค. 64 

 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายวิชาที่เปดสอนในระบบคลังหนวยกิต  
และอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  
ปการศึกษา 2563 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายวิชาที่เปดสอนในระบบคลังหนวยกิต และอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ฉบับประกาศ ณ วันที่                 

26 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยกําหนดรายวิชาที่เปดสอนในระบบคลังหนวยกิต และอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาตอภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 
หลักสูตรที่รายวิชาไดรับอนุมัต ิ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต จํานวนกลุมเรียน/ 

จํานวนคน 
อตัราคาธรรมเนียม

การศึกษาตอ 
ภาคการศึกษา (บาท) 

        
สะสม

หนวยกิต 
ไมสะสม
หนวยกิต 

สะสม
หนวยกิต 

ไมสะสม
หนวยกิต 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร               

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 261 434 ศิลปะของการกอสราง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปตยกรรม 3(3-0-6) 1 กลุม - 6,000 - 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  Tectonic Theory, Architectural Details and Materials  (16 คน)    

      ไมมีข้ันต่ํา       

ภมูิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 264 617 การกอสรางงานภูมิสถาปตยกรรม 3(2-2-5) 1 กลุม - 6,000 - 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  Landscape Architecture Construction  (5 คน)    

      ไมมีข้ันต่ํา       

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 261 535 สถาปตยกรรมพื้นถิ่นรวมสมัย 3(2-2-5) 1 กลุม - 6,000 - 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  Contemporary Vernacular Architecture  (16 คน)    

      ไมมีข้ันต่ํา       

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร               

วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธรุกิจการเกษตรในอาเซียน 3(3-0-6) 1 กลุม - 3,000 - 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562   Culture and Agribusiness Administration in ASEAN  (10 คน)    

     ไมมีข้ันต่ํา       

วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 712 351 การเพาะเล้ียงเนือ้เย่ือและการประยุกตใช 3(2-3-4) 1 กลุม  1 กลุม  3,000 3,000 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  Plant Tissue Culture and Application  (10 คน) (10 คน)   

      เรียนรวมกัน     

    ข้ันตํ่ารวม 5 คน   

  712 352 การผลิตพืชผกั 3(2-3-4) 1 กลุม  1 กลุม  3,000 3,000 

  Vegetable Production  (10 คน) (10 คน)   

       เรียนรวมกัน     

    ข้ันตํ่ารวม 5 คน   

  712 451 การผลิตไมดอกไมประดับเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 1 กลุม  1 กลุม  3,000 3,000 

  Production of Economic Flowering and Ornamental  (10 คน) (10 คน)   

    Plants   เรียนรวมกัน     

    ข้ันตํ่ารวม 5 คน   

วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและ 713 221 นวตักรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6) 1 กลุม  1 กลุม  3,000 3,000 

การสือ่สารทางการเกษตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563  Innovation and Agricultural Technology  (30 คน) (30 คน)   

      เรียนรวมกัน      

    ข้ันต่ํารวม 5 คน   
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หลักสูตรที่รายวิชาไดรับอนุมัต ิ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต จํานวนกลุมเรียน/ 
จํานวนคน 

อตัราคาธรรมเนียม
การศึกษาตอ 

ภาคการศึกษา (บาท) 

        
สะสม

หนวยกิต 
ไมสะสม
หนวยกิต 

สะสม
หนวยกิต 

ไมสะสม
หนวยกิต 

บัณฑิตวิทยาลัย               

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหต ุ 104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสงัคมฐาน 3(3-0-6) 1 กลุม - 6,000 - 

และสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม   ความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค   (30 คน)       

หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562   Archives and Cultural Heritage Information in     ไมมีข้ันต่ํา       

    Knowledge-based Society and Creative Economy           

  104 511 แนวคิดและทฤษฎกีารจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 3(3-0-6) 1 กลุม - 6,000 - 

    ทางวัฒนธรรม   (30 คน)       

    Concepts and Theories of Archives and Cultural Heritage     ไมมีข้ันต่ํา       

    Information Management           
 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2.3 รายงานความคบืหนาของการเปดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 และหลักสูตรระยะส้ัน ในระบบคลังหนวยกิต       
ป พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
  ประธานในท่ีประชุมขอใหเลขานุการเสนอรายงานความคืบหนาของการเปดรายวิชาท่ีจัดการเรียน

การสอนในระบบคลังหนวยกิต ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 และหลักสูตรระยะสั้น ในระบบคลัง

หนวยกิต ป พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะดุริยางคศาสตร 

รายวิชา 3 รายวิชา 12 รายวิชา 

หลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร - 

คณะกรรมการวิชาการ - - 

คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 1/63, 11 พ.ย. 63 เห็นชอบ 1/63, 11 พ.ย. 63 

สภาวิชาการ เห็นชอบ 10/63, 24 พ.ย. 63 เห็นชอบ 10/63, 24 พ.ย. 63 
 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย 

รายวิชา 1 รายวิชา 4 รายวิชา 2 รายวิชา 

หลักสูตรระยะสั้น - - - 

คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบ 7/63,  
6 ส.ค. 63 

- เห็นชอบ 9/63,  
1 ต.ค. 63 

คณะอนุกรรมการฯ - เห็นชอบ 1/63,  
11 พ.ย. 63 

- 

สภาวิชาการ เห็นชอบ 8/63,  
29 ก.ย. 63 

เห็นชอบ 10/63,  
24 พ.ย. 63 

เห็นชอบ 9/63,  
27 ต.ค. 63 
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  ทั้งนี้ การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ไดสิ้นสุดแลว พบวาไมมี

นักศึกษาหรือผูเรียนลงทะเบียนในรายวิชาดังกลาว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่  3.1 (ราง) ปฏิทินการศึกษาสําหรับรายวิชาและชุดวิชาที่จัดการเรยีนการสอนใน 

ระบบคลังหนวยกิต ประจําปการศึกษา 2564 
 
สรุปเรื่อง 
  เพื่อใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิตเปนไปดวยความเรียบรอย       

จึงกําหนด (ราง) ปฏิทินการศึกษาสําหรับรายวิชาและชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ประจํา     

ปการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 
ที่ รายการ ภาคการศึกษา 
  ภาคตน ภาคปลาย ภาคพิเศษฤดูรอน 
1 วันสุดทายที ่คณะวิชา/หนวยงาน ยื่นกําหนด 

การเรียนการสอนของรายวิชาและชุดวชิาที่จัด 
การเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 
ที่ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการให 
กองบริหารงานวิชาการ 

จันทร 7 มิ.ย. 64 จันทร 1 พ.ย. 64 จันทร 21 มี.ค. 65 

2 ลงทะเบียนวิชาเรียนดวยตนเอง ผาน Web ที่ 
lifelong.su.ac.th 

จันทร 14 มิ.ย. – 
ศุกร 25 มิ.ย. 64 

จันทร 8 พ.ย. –  
ศุกร 19 พ.ย. 64 

จันทร 28 มี.ค. –  
ศุกร 8 เม.ย. 65 

3 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหมีสิทธิ์เขาศึกษาใน
ระบบคลังหนวยกิต ผาน Web ที่ lifelong.su.ac.th 

ศุกร 2 ก.ค. 64 ศุกร 26 พ.ย. 64 ศุกร 15 เม.ย. 65 

4 ผูผานการคดัเลือกพิมพใบแจงยอดชําระเงินและชําระเงิน
ผานธนาคาร 

จันทร 5 ก.ค. – 
จันทร 19 ก.ค. 64 

จันทร 29 พ.ย. –  
จันทร 13 ธ.ค. 64 

จันทร 18 เม.ย. –  
จันทร 2 พ.ค. 65 

5 วันเปดเรียน จันทร 5 ก.ค. 64 จันทร 29 พ.ย. 64 จันทร 18 เม.ย. 65 
6 ประกาศรายช่ือนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผาน Web 

ที่ lifelong.su.ac.th 
ศุกร 23 ก.ค. 64 ศุกร 17 ธ.ค. 64 ศกุร 6 พ.ค. 65 

7 วันถอนรายวิชาเรียนดวยตนเอง โดยไดสัญลักษณ W 
(ไมไดรับเงินคืน) 

จันทร 26 ก.ค. – 
จันทร 27 ก.ย. 64 

จันทร 20 ธ.ค. 64 – 
จันทร 21 ก.พ. 65 

จันทร 9 พ.ค. –  
จันทร 30 พ.ค. 65 

8 สอบกลางภาค เสาร 21 ส.ค. – เสาร 
4 ก.ย. 64 

เสาร 15 ม.ค. –  
เสาร 29 ม.ค. 65 

--- 

9 สอบปลายภาค อังคาร 26 ต.ค. – 6 
พ.ย. 64 

จันทร 21 มี.ค. –  
เสาร 2 เม.ย. 65 

จันทร 13 มิ.ย. –  
เสาร 18 มิ.ย. 65 

10 วันปดเรียน อาทิตย 7 พ.ย. 64 อาทิตย 3 เม.ย. 65 อาทิตย 19 มิ.ย. 65 
11 วันสุดทายที ่คณะวิชา/หนวยงาน สงรายงานผลการศึกษา

ใหกองบริหารงานวิชาการ 
ศุกร 19 พ.ย. 64 อังคาร 12 เม.ย. 65 ศกุร 24 มิ.ย. 65 

12 วันประกาศผลการศึกษาผาน Web ท่ี lifelong.su.ac.th ศุกร 26 พ.ย. 64 ศุกร 22 เม.ย. 65 ศกุร 1 ก.ค. 65 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
สําหรับรายวิชาและชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ประจําปการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ใหนําเสนอ    
ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร             
เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง แนวปฏิบัติสําหรับคณะและศูนยบริหาร 

จัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพ่ือเปดสอนรายวิชาและ 
ชุดวิชาในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
  เพื่อใหการบริหารจัดการรายวิชาในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตเปนไปดวยความเรียบรอย 

จึงกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับคณะและศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพ่ือเปด

สอนรายวิชาและชุดวิชาในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
มต ิ  ทีป่ระชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง แนวปฏิบัติสําหรับ
คณะและศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพื่อเปดสอนรายวิชาและชุดวิชาใน
การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ..... ดังนี้ 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการรายวิชาในการจัดการศกึษาระบบคลังหนวยกิตเปนไปดวยความเรียบรอย 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดการศึกษาระบบคลัง   

หนวยกิต พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดี โดยความเ ห็นชอบของที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ งที่  

...................................... เม่ือวันที่..........................จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ในประกาศฉบับนี ้

“สวนงาน” หมายความวา คณะวิชาหรือศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา              

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 “ผูเรียน” หมายความวา บุคคลที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตซึ่งเปน

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 “รายวิชา” หมายความวา รายวิชาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สวนงานเปดสอนสําหรับนักศึกษาและผูเรียน 

“ชุดวิชา” หมายความวา กลุมของรายวิชาหรือสวนหนึ่งของรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเร่ืองใด   

เรื่องหนึ่งที่ใหความรูเปนองครวม หรือมีลักษณะการนําความรูมาบูรณาการ โดยแตละชุดวิชามีการจัดการเรียน      

การสอนแบบเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง 

 ขอ ๒ ใหสวนงานเตรียมขอมูลรายวิชาและชุดวิชาที่ประสงคจะเปดสอนสําหรับผูเรียนตามเอกสารแนบทาย

ของประกาศนี้ โดยมีขอพิจารณาที่สําคัญ ดังตอไปนี ้

(๑) รายวิชาและ/หรือชุดวิชาที่ประสงคจะเปดสอนสําหรับผูเรียนตองสามารถรองรับจํานวน
นักศึกษาและผูเรียนไดอยางเพียงพอ โดยสวนงานใหความสําคัญในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเปนอันดับแรก 
หากมีการขอลงทะเบียนเพิ่มโดยนักศึกษาตามปฏิทินการศึกษาและเงื่อนไขของรายวิชาและ/หรือชุดวิชาที่กําหนดไว
สําหรับนักศึกษา ตองสามารถอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มในรายวิชาและ/หรือชุดวิชานั้นได 



7 
 

(๒) เนื่องจากผูเรียนสามารถลงทะเบียนรายวิชาและ/หรือชุดวิชาไดโดยไมตองผานเงื่อนไขที่บังคับ
กอน (pre-requisite) ใหสวนงานกําหนดความรูพื้นฐานที่ผูเรียนพึงมีกอนลงทะเบียนเรียน เปนขอมูลเชิงพรรณนาเพ่ือ
แจงใหผูเรียนทราบและประเมินตนเองกอนตัดสินใจลงทะเบียน สวนงานอาจมีการระบุคุณสมบัติของผูเรียนพรอม
เรียกเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยยึดหลักความเหมาะสมและประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ
เปนสําคัญ  

(๓) สวนงานกําหนดกรอบระยะเวลาในการโอนหนวยกิตหลังจากการประเมินผลการเรียนให
ชัดเจน โดยใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสวนงาน 

(๔) การอนุญาตใหผูเรียนที่ประสงคจะลงทะเบียนรายวิชาแบบไมสะสมหนวยกิต เพื่อขอรับ
สัญลักษณ Au หากสวนงานระบุวาเปนรายวิชาที่อนุญาตใหผูเรียนขอรับสัญลกัษณ Au ได ใหผูเรยีนแจงความประสงค
ในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยเกณฑการไดรับสัญลักษณ Au ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดสําหรับนักศึกษา 
 ขอ ๓ ข้ันตอนการขออนุมัติเพื่อเปดสอนรายวิชาและ/หรือชุดวิชาสําหรับผูเรียน ใหสวนงานที่รับผิดชอบ

รายวิชาและ/หรือชุดวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงานและคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา 

ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝกอบรมที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต เสนอตอสภาวิชาการ

เพ่ือพิจารณาบรรจุรายวิชาและ/หรือชุดวิชาในระบบคลังหนวยกิต ทั้งนี้ระยะเวลาการดําเนินการใหเปนไปตามที่กรอบ

ชวงเวลาที่กองบริหารงานวิชาการกําหนด โดยขอมูลรายวิชาและ/หรือชุดวิชาที่ไดรับบรรจุในระบบคลังหนวยกิตจะ

ปรากฏผานเว็บไซตของกองบริหารงานวิชาการ เพื่อใหผูเรียนสามารถลงทะเบียนไดตามที่กําหนดในประกาศ

มหาวิทยาลัย และกองบริหารงานวิชาการสรุปขอมูลการเปดรายวิชาและ/หรือชุดวิชาสําหรับผูเรียนเพื่อแจงตอ     

สภาวิชาการเพ่ือทราบ 

ขอ ๔ อาจารยผูประสานงานหรือตัวแทนสวนงานผูไดรับมอบหมายติดตามสถานะและผลการพิจารณาไดที่

เว็บไซตของกองบริหารงานวิชาการ 

ขอ ๕ ขั้นตอนการคัดเลือกผูเรียนสําหรับรายวิชาและ/หรือชุดวิชา 

(๑) อาจารยผูสอนเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูเรียน ในกรณีมีอาจารยผูสอนมากกวาหนึ่งทาน        
ใหอาจารยผูสอนหลักหรืออาจารยผูประสานงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสวนงาน/ภาควิชา/สาขาวิชาเปน          
ผูพิจารณาคัดเลือกผูเรียน และในกรณีที่ระบุวาเปนคณาจารย ใหตัวแทนสวนงานผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา
คัดเลือกผูเรียน 

(๒) ใหผูพิจารณาคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกผานเว็บไซตของกองบริหารงานวิชาการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยแตละภาคการศึกษาใหพิจารณาคัดเลือก ๒ รอบ 

  (๒.๑) การพิจารณารอบที่ ๑ กําหนดไว ๒ สัปดาหกอนวันเปดภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา

การพิจารณาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หลังจากปดการพิจารณารอบที่ ๑ ใหกองบริหารงานวิชาการสรุปผล         

การพิจารณารอบที่ ๑ และแจงตอผูเรียนที่ผานการคัดเลือกเพื่อชําระเงินคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 (๒.๒) การพิจารณารอบที่ ๒ ใหเริ่มตั้งแตวันปดการพิจารณารอบที่ ๑ โดยมีระยะเวลา    

การพิจารณาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หลังจากปดการพิจารณารอบที่ ๒ ใหกองบริหารงานวิชาการสรุปผล         

การพิจารณารอบที่ ๒ และแจงตอผูเรียนที่ผานการคัดเลือกเพื่อชําระเงินคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓) สวนงานและอาจารยผูสอนสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินผูที่ผานการคัดเลือกในแต
ละรอบของการพิจารณาผานเว็บไซตของกองบริหารงานวิชาการ ผูผานการคัดเลือกที่ไมไดชําระคาธรรมเนียมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยถือวาสละสิทธิ์การเขาเรียน 

ขอ ๖ การยืนยันตัวตนของผูเรียน ใหผูสอนหรือผูที่ไดรับมอบหมายยืนยันตัวตนของผูเรียน โดยใหผูเรียน

แสดงบัตรผูเรียนอิเล็กทรอนิกสรวมกับบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (passport) หากพบขอมูล        

ไมตรงกันใหแจงผูเรียนเพื่อติดตอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือแกไขขอมูลกอนวันประกาศผลการศึกษา 
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ขอ ๗ การประเมินผลและการสงผลการประเมินสําหรับผูเรียนท่ีประสงคจะสะสมหนวยกิต 

(๑) การประเมินผูเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานและมีการวัดและประเมินผลเชนเดียวกับนักศึกษา
ที่ลงเรียนในรายวิชาและ/หรือชุดวิชาเดียวกัน 

(๒) อาจารยผูสอนสงผลการประเมินผานระบบสงผลการเรียนของกองบริหารงานวิชาการตาม
ปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยประกาศ 

ขอ ๘ การแจงผลการเรียน ผูเรียนสามารถทราบผลการเรียนไดทางเว็บไซตของกองบริหารงานวิชาการตาม

ปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยประกาศ และสามารถขอใบระเบียนการศึกษาไดที่กองบริหารงานวิชาการ 

ขอ ๙ อัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมใน             

การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๔.๑ 

และขอ ๔.๒ 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากที่ได

กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 

ระเบียบวาระที่  3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสวนงานในการเปด 
หลักสูตรระยะส้ันและหลักสูตรฝกอบรม พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
  เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝกอบรมในการจัดการศึกษาระบบคลัง

หนวยกิตเปนไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับสวนงานในการเปดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร

ฝกอบรม 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง แนวปฏิบัติสําหรับ
สวนงานในการเปดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝกอบรม พ.ศ. .... ดังนี้ 
 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝกอบรมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต

เปนไปดวยความเรียบรอย 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดการศึกษาระบบคลัง   

หนวยกิต พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดี โดยความเ ห็นชอบของที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ งที่  

...................................... เม่ือวันที่..........................จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ในประกาศฉบับนี ้

“สวนงาน” หมายความวา คณะวิชาหรือหนวยงานที่เทียบเทากับคณะหรือหนวยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยศิลปากรทีเ่ปนผูจัดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝกอบรม 

 “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 “ผูเรียน” หมายความวา บุคคลที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตซึ่งเปน

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 “หลักสูตรอบรม” หมายความวา หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝกอบรมที่จัดขึ้นโดยสวนงานเพื่อ

การรับรองสมรรถนะของผูเรียนจากมหาวิทยาลัยและ/หรือ เพื่อเก็บสะสมหนวยกิต 



9 
 

 “หลักสูตรอบรมหนวยยอย” หมายความวา หลักสูตรหนวยยอยที่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรอบรม

และมีการแยกเก็บคาธรรมเนียมจากผูเรียนในแตละหลักสูตรหนวยยอย 

 “รายวิชา” หมายความวา รายวิชาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สวนงานเปดสอนสําหรับนักศึกษาและผูเรียน 

 ขอ ๒ ใหสวนงานเปนผูกําหนดรายละเอียดหลักสูตรอบรมตามเอกสารแนบทายของประกาศนี้ โดยมี

ขอพิจารณาที่สําคัญ ดังนี้ 

 (๑)  หลักสูตรอบรมเพ่ือการรบัรองสมรรถนะ 
     สวนงานตองกําหนดมาตรฐาน วิธีการและหลักเกณฑวัดและประเมินสมรรถนะของผูเรียนโดย

กําหนดใหมีชั่วโมงการสอนและ/หรือการฝกอบรมอยางนอย ๑๕ ชั่วโมงตอการรับรองสมรรถนะ หากเปนสมรรถนะท่ี

มีการรับรองโดยหนวยงานมาตรฐานวิชาชีพใหอางอิงมาตรฐานการวัดและการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนั้น 

 (๒)  หลักสูตรอบรมเพื่อการเก็บสะสมหนวยกิต 
 สวนงานพิจารณารายวิชาที่สามารถเก็บสะสมหนวยกิต มีชั่วโมงการสอนและ/หรือชั่วโมง   

การฝกอบรมเทียบเทากับชั่วโมงที่ใชในการเรียนการสอนของรายวิชานั้นโดยอนุโลม แตตองเทียบเทาไดไมนอยกวา 

๑๕ ชั่วโมง และตองคํานึงถึงผลลัพธการเรียนรูของรายวิชานั้นเปนหลัก คงไวซึ่งมาตรฐานการประเมินเชนเดียวกันกับ

การประเมินนักศึกษาและผานการพิจารณาผลการประเมินระดับคณะ โดยใหกําหนดเงื่อนไขกรอบระยะเวลาของ   

การโอนหนวยกิตและใหขอมูลหลักสูตรปริญญาที่รายวิชานั้นเปนสวนหนึ่งของโครงสรางหลักสูตร 

 (๓)  หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับรองสมรรถนะและสะสมหนวยกิต 
สวนงานอาจกําหนดใหหลักสูตรอบรมที่จัดข้ึนเปนหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับรองสมรรถนะและ

สะสมหนวยกิตไดโดยมีเงื่อนไขเดียวกับขอ ๒ (๑) และขอ ๒ (๒) 

 (๔)  หลักสูตรอบรมหนวยยอย 
ในกรณีที่สวนงานออกแบบหลักสูตรอบรมโดยแยกเปนหลักสูตรอบรมหนวยยอยหลาย

หลักสูตร ใหสวนงานกําหนดโครงสรางภาพรวมของหลักสูตรอบรมวาหลักสูตรดังกลาวประกอบดวยหลักสูตรอบรม

หนวยยอยใดบางและกําหนดปฏิทินการจัดหลักสูตรอบรมหนวยยอยพรอมระบุคาธรรมเนียมการอบรมในทุก      

หนวยยอย 

 ขอ ๓ ขั้นตอนการขออนุมัติเพ่ือเปดหลักสูตรอบรมสําหรับผูเรียน ใหสวนงานที่รับผิดชอบหลักสูตรอบรมโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงานและคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น 

และหลักสูตรฝกอบรมที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต เสนอตอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาบรรจุหลักสูตร

ในระบบคลังหนวยกิต โดยขอมูลของหลักสูตรที่ไดรับการพิจารณาบรรจุในระบบคลังหนวยกิตจะปรากฏผานเว็บไซต

ของกองบริหารงานวิชาการ เพ่ือใหผูเรียนสามารถลงทะเบียนไดตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย โดยให       

กองบริหารงานวชิาการสรุปขอมูลการเปดหลักสูตรอบรมสําหรับผูเรียนเพื่อแจงตอสภาวิชาการเพ่ือทราบ 

ขอ ๔ ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถติดตามสถานะและผลการพิจารณาไดที่เว็บไซตของกองบริหารงาน

วิชาการ 

ขอ ๕ ข้ันตอนการคัดเลือกผูเรียน ใหผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามขอมูลการลงทะเบียนของผูเรียน พิจารณา

คุณสมบัติ คัดเลือกผูเรียน และแจงผลการพิจารณาแกผูลงทะเบียน ผานระบบการรับสมัครของกองบริหารงาน

วิชาการ เพื่อใหผูผานการคัดเลือกยืนยันการลงทะเบียนและชําระเงินผานระบบการรับสมัครของกองบริหารงาน

วิชาการ ในกรณีที่หลักสูตรมีกําหนดจํานวนของผูเรียนขั้นต่ํา ใหผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผูเรียนหลังจาก

มีจํานวนผูลงทะเบียนตามจํานวนท่ีตองการและผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามสถานะการชําระคาธรรมเนียมของผูเรียน

ผานระบบรับสมัครของกองบริหารงานวิชาการ 




