
 
 

รายงานการประชมุ 
คณะกรรมการอํานวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

ณ หอง อธ 1302 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
-------------------------------- 

ผูมาประชุม 
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบด ี  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
4. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
5. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วีรวัฒน สิริเวสมาศ รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

(แทน) คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
กรรมการ 

7. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 
11. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
12. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
13. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
14. น.ส.สันนิภา กองสมุทร ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
15. น.ส.จิตรรด ี ตันติคชาภรณ ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
16. นายเอกชัย ซอนกลิ่น นักวิชาการศึกษาอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูมาประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ดร.นนท   คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
2. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
3. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
4. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
5. อ.ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ ์ รองคณบดีฝายวิชาการ 

(แทน) คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
กรรมการ 

6. ผศ.ดร.เฉลิมพร สิริวิชัย รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

กรรมการ 

7. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการหอสมุดกลาง กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ 

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม 
1. อ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
2. น.ส.ชุติญาณ พงษสูงเนิน นักวิชาการศกึษาชํานาญการพิเศษ คณะมัณฑนศลิป 
3. น.ส.ปนัดดา เจริญนิติกุล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คณะมัณฑนศลิป 

 
ผูเขารวมประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ก่ิงกาญ สุนทรชื่น รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

2. ผศ.ดร.ดรุณี มงคลสวัสดิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

3. ศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอักษรศาสตร 
4. ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
5. ผศ.ดร.ชูวงศ ชัยสุข รองคณบดีฝายวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. อ.กิตติธัช สําเภาทอง ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร 

 
ผูไมมาประชุม 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ืออนุกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่  1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2452/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลงัหนวยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและผูมีรายนาม

ดังตอไปนี้ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
4. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  กรรมการ 
5. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
6. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ หรือผูแทน กรรมการ 
7. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร หรือผูแทน  กรรมการ 
8. คณบดีคณะโบราณคดี หรือผูแทน กรรมการ 
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9. คณบดีคณะมัณฑนศลิป หรือผูแทน กรรมการ 
10. คณบดีคณะอักษรศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 
11. คณบดีคณะศึกษาศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 
13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือผูแทน กรรมการ 
15. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร หรือผูแทน  กรรมการ 
16. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หรือผูแทน กรรมการ 
17. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผูแทน กรรมการ 
18. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผูแทน กรรมการ 
19. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ หรือผูแทน กรรมการ 
20. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผูแทน กรรมการ 
21. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  กรรมการ 
22. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
23. ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ กรรมการ 
24. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
25. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
26. นายเอกชัย  ซอนกลิ่น กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวมิณณา  เอ่ียมวัฒนะ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ และใหเสนอแตงตั้งผูชวยอธิการบดีฝายคลังเปนกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ   
การจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวาระที่  1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะส้ัน และ 
หลักสูตรฝกอบรม ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 2502/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝกอบรม ท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ประกอบดวย

ผูดํารงตาํแหนงและผูมีรายนามดังตอไปนี ้

1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.พรทรัพย  พรสวัสดิ์ ผูแทนกลุมสาขาวิทยาศาสตร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ชูวงศ   ชัยสุข ผูแทนกลุมสาขาวิทยาศาสตร กรรมการ 
4. ศ.ดร.กรกช   อัตตวิริยะนุภาพ ผูแทนกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ 
5. อ.ดร.อธิกมาส   มากจุย ผูแทนกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ดรุณี   มงคลสวัสดิ ์ ผูแทนกลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
7. ผศ.ชัยณรงค   อริยะประเสริฐ ผูแทนกลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
8. นายเอกชัย   ซอนกลิ่น  กรรมการและเลขานุการ 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต  

สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2563 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2563 เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

พิจารณาแลวเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 

สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสําคัญตาง ๆ ดังนี ้

  ขอ 4 ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ไวดังตอไปนี้ 

   4.1 อัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทรายวิชา 

    4.1.1 รายวิชาระดับอนุปริญญา และรายวิชาระดับปริญญาตรี 

     - รายวิชาศึกษาทั่วไป อัตราหนวยกิตละ 700 บาท 

     - รายวิชาอื่น ๆ  อัตราหนวยกิตละ 1,000 บาท 

    4.1.2 รายวิชาระดับปริญญาโท อัตราหนวยกิตละ 2,000 บาท 

    4.1.3 รายวิชาระดับปริญญาเอก อัตราหนวยกิตละ 3,000 บาท 

   การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่

มีราคาสูง หรือมีตนทุนอื่น ๆ สูง ใหเปนไปตามที่อธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

   4.2 อัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทชุดวิชา ใหกําหนดตามจํานวนรายวิชาทั้งหมดในชุด

วิชา โดยใหใชอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทรายวิชาในขอ 4.1 เพ่ือกําหนดคาธรรมเนียมการลงทะเบียนของแตละ

รายวิชาในชุดวิชา 

   4.3 อัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝกอบรม ใหกําหนด

ไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

  ขอ 5 ใหกําหนดสวนลดของอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนประเภทรายวิชาและชุดวิชา ในขอ 4.1 และ

ขอ 4.2 ในอัตรารอยละ 20 แกบุคคลดังตอไปนี ้

   5.1 นักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 

   5.2 นักศึกษาและบุคลากรซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัย 

   5.3 ศิษยเกาซึ่งสําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยไมเกิน 5 ป 

   5.4 ผูมีอายุตั้งแต 60 ปบริบูรณข้ึนไป 

  ขอ 6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือทางวิชาการระหวางกันกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยอาจยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนแกนักศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาในตางประเทศไดสงตัวมา ทั้งนี้ 

ใหเสนออธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ 
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  กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับหนวยงาน องคกร สถาบันท้ังภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ เพ่ือ

ประโยชนในการสงเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนใหตามความรวมมือนั้นได ทั้งนี้ 

ใหเสนออธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนมุัต ิ

  นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน อธิการบดี

อาจพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนใหแกนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

  ขอ 7 นักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตท่ีไดสะสมหนวยกิตไว และตอมาเปนผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยเพ่ือรับปริญญา หรือเปนผูที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญา ใหสามารถพิจารณาลดหยอนหรือยกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดสะสมหนวยกิตไวเฉพาะรายวิชาหรือชุดวิชาท่ี

เก่ียวของ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  ขอ 8 มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมตามระเบียบนี้ ยกเวนมีเหตุผลและความจําเปน ใหเสนออธิการบดี

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยใหผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  ขอ 9 การจัดสรรและการบริหารเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ใหจัดทําเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  ขอ 10 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือดําเนินการให

เปนไปตามระเบียบนี ้

  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการดําเนินการหรือการตีความตามระเบียบ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการได

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือระเบียบนี้ แตถาอธิการบดีเห็นสมควรก็อาจเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

วินิจฉัยได 

  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจมีมติใหงดใชระเบียบนี้

ทั้งหมด หรือบางสวนได 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา  

ระบบคลังหนวยกิต 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2563 เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

พิจารณาแลวเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลัง  

หนวยกิต โดยมีสาระสําคัญตาง ๆ ดังนี ้

  ขอ 1 ใหจัดสรรรายรับที่ไดจากคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิตประเภทรายวิชาและ    

ชุดวิชา โดยใหจัดสรรจากรายรับสุทธิที่ไดรับจริง ดังนี ้

   1.1 คาบํารุงมหาวิทยาลัย 200 บาท ตอหนวยกิต 

   1.2 สวนที่เหลือใหเปนรายไดของคณะและศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 
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  ขอ 2 ใหจัดสรรรายรับที่ไดจากคาลงทะเบียนประเภทหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝกอบรมแก

มหาวิทยาลัยและสวนงานหรือหนวยงานที่เปนผูจัดหลักสูตรในอัตราสวน 20 ตอ 80 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1.5 รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการขอเสนอรายวิชาและหลักสูตรระยะสั้นของคณะวิชาตาง ๆ  

เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต  
 
สรุปเรื่อง 
  ตามขอ 11 (4) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 

กําหนดใหคณะเสนอรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝกอบรมที่จะบรรจุในระบบคลังหนวยกิตซึ่งผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ นั้น 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการเสนอรายงานความคืบหนาเก่ียวกับการขอเสนอรายวิชา ประจําภาคปลาย            

ปการศึกษา 2563 และหลักสูตรระยะสั้น ป พ.ศ. 2564 ของคณะวิชาตาง ๆ ในระบบคลังหนวยกิต ดังนี ้

  1. รายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2563 

และครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 จํานวน 3 รายวิชา ไดแก 

   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
   (1) 714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจการเกษตรในอาเซียน 
   บัณฑิตวิทยาลัย 
   (2) 104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรูและเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
   (3) 104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
  2. รายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรฝกอบรม ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต และไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2563 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 15 รายวิชา ไดแก 
   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

(1) 261 434 ศิลปะของการกอสราง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปตยกรรม 
(2) 261 535 สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินรวมสมัย 
(3) 264 617 การกอสรางงานภูมิสถาปตยกรรม 
คณะดรุิยางคศาสตร 
(4) 661 101 ทฤษฎีดนตรี 1 
(5) 662 105 การฝกโสต 1 
(6) 662 107 ทักษะคียบอรด 1 
(7) 663 107 การฝกโสตแจส 1 
(8) 664 111 คอมพิวเตอรสําหรับดนตร ี
(9) 664 205 การแตงเพลงเบื้องตน 1 
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(10) 665 108 ประวัติศาสตรดนตรีสําหรับธุรกิจดนตร ี
(11) 665 109 การตลาดสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง 1 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
(12) 712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการประยุกตใช 
(13) 712 352 การผลิตพืชผัก 
(14) 712 451 การผลิตไมดอกไมประดับเศรษฐกิจ 
(15) 713 221 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

  3. หลักสูตระยะสั้นที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น 
และหลักสูตรฝกอบรม ท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต และเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2563 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 
   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

(1) หลักสูตรระยะสั้น การวิเคราะหขอมูลเมืองเชิงลึก 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  2.1 (ราง) ปฏิทินการศึกษาสําหรับรายวิชาและชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน 

ระบบคลังหนวยกิต ประจําปการศึกษา 2563 
 
สรุปเรื่อง 
  เพื่อใหการดํา เนินงานดานการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิตเปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝกอบรม ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลัง  

หนวยกิต ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาแลวเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินการศึกษาสําหรับรายวิชาและ  

ชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ประจําปการศึกษา 2563 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสําหรับ
รายวิชาและชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี ้
 

ที ่ รายการ ภาคการศึกษา 
  ภาคปลาย ภาคพิเศษฤดรูอน 
1 วันสุดทายท่ี คณะวิชา/หนวยงาน ยื่นกําหนดการเรียนการสอนของรายวิชา 

และชุดวิชาที่จัดการเรยีนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 
ที่ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการใหกองบริหารงานวิชาการ 

จันทร 9 พ.ย. 63 จันทร 22 มี.ค. 64 

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

จันทร 29 มี.ค. –  
ศุกร 9 เม.ย. 64 

 




