รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/2548
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2548
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
4. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
5. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
6. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
7. อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
8. ผศ.สุธี คุณาวิชยานนท
9. อ.ธนะ เลาหกัยกุล
10. ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
11. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
12. ผศ.พงษศักดิ์ อารยางกูร
13. รศ.คณิต เขียววิชัย
14. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
15. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
16. ผศ.ดร.ปาน พิมพา
17. อ.ธนาทร เจียรกุล
18. รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
19. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
20. อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
21. รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
22. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
23. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
24. อ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
และรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
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25. รศ.วิโชค มุกดามณี
26. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต

ผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

ผูไมมาประชุม
1. อ.สกุล บุณยทัต
2. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
3. อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ

รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะอักษรศาสตร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.30 น.
เมื ่อ สมาชิก ครบเปน องคป ระชุม แลว ประธานกลา วเปด ประชุม และขอใหที ่ป ระชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 26/2547
เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2547

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม คณบดีม หาวิท ยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 26/2547 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2547
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
- หนา 10 รายชื่อในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลําดับที่ 1 ใหแกเปน “1. อาจารยมาณพ ปานะโปย…..”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาที่ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547
ดั ง นี้
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาใน
รายวิชา 215 156 Colour in Art ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2547
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2. คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 761 205
องคการและการจัดการ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารคณะวิ ท ยาการจั ด การ ครั้ ง ที่ 13/2547 เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2547
3. คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 661 342
Major Instrument VI (Clarinet) ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547
ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของ
รายวิ ช าดั ง กล า วแล ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

การจัดทําแผนงบประมาณเชิงบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแจงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบขอเสนอการจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2549 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยใหสวนราชการใชเปนแนวทางดําเนินงานใหสอดคลองกับกระบวนการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2549 นั้น
ในการนี้กองแผนงานไดสรุปสาระสําคัญดังนี้
1. แผนงบประมาณในเชิ ง บู ร ณาการเป น แผนงบประมาณที่ มุ ง ใช เ ป น กลไกให เ กิ ด การ
ประสานงานรวมกันในเรื่องที่เปนยุทธศาสตรเฉพาะของรัฐบาล (Agenda) หรือนโยบายสําคัญจําเปนเรงดวน
ของรัฐบาล (Hot Issue) โดยเปนการรวมกันทํางานตั้งแต 2 กระทรวงขึ้นไป
2. แผนงบประมาณเชิ ง บู ร ณาการได กํา หนดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบชั ด เจน โดยมี ร องนายก
รัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนผูกํากับดานนโยบายและกําหนดใหมีกระทรวงหรือหนวยงานหลักเปนเจาภาพ
ทําหนาที่เปนแกนประสานงานกับสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
3. สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไดกําหนดแผนงบประมาณเชิงบูรณาการจํานวน
11 แผนงาน ไดแก
(1) การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนยากจน
(2) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบ
(4) การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
(5) ยุทธศาสตรงานดานการวิจัย
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(6) การสรางศักยภาพเพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาค
(7) การบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการ
(8) การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
(9) การพัฒนาเกษตรอินทรีย
(10) การคุมครองผูบริโภค
(11) การพัฒนาภูมิสารสนเทศแหงชาติ
โดยสํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ส ว นเกี่ ย วข อ งในแผนงบประมาณเชิ ง
บูรณาการที่ (6) การสรางศักยภาพเพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาค
4. สํา หรั บ ปฏิ ทิ น ขั้ น ตอนการดํา เนิ น งานของงบประมาณเชิ ง บู ร ณาการ ขณะนี้ สํา นั ก
งบประมาณและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจะร ว มประชุ ม เพื่ อ จั ด ทํา (ร า ง) แผนงบประมาณเชิ ง บู ร ณาการ
เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีและเวียนแจงสวนราชการ ซึ่งกองแผนงานจักไดติดตามและประสานงานกับ
สํานักงบประมาณ หนวยงานหลักและ สกอ. แลวจะไดรายงานความคืบหนาใหทราบในโอกาสตอไป
ตามรายละเอี ย ดในเอกสารประกอบการประชุ ม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
มติ

ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1201/2546 ลงวันที่ 25 กันยายน 2546 แตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ เปนกรรมการวิชาการ (สาขาโบราณคดี) โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2546 – 18 ตุลาคม 2548 นั้น
เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ มีภาระงานสอนมากจึงประสงคขอลาออก
จากกรรมการวิชาการ (สาขาโบราณคดี) ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งที่
17/2547 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ อาจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ รองคณบดี
ฝายวิชาการเปนกรรมการวิชาการ (สาขาโบราณคดี) แทน ผู ช ว ยศาสตราจารย ม ยุ รี วี ร ะประเสริ ฐ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง อาจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ
เปนกรรมการวิ ช าการ (สาขาโบราณคดี ) แทน ผูช วยศาสตราจารยม ยุรี วีร ะประเสริฐ แล ว จะไดนํ าเสนอ
อธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง อาจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ
เปนกรรมการวิชาการ (สาขาโบราณคดี) แทน ผูชวยศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ แลวใหนําเสนออธิการบดี
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

การคัดเลือกบุคคล หนวยงานและโครงการที่มีผลงานดีเดนระดับชาติ
ประจําป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพรผลงาน
ดีเดนของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําลังสํารวจขอมูลเบื้องตนของบุคคล หนวยงานและ
โครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลงานดีเดนเปนประโยชนตอประเทศชาติและสังคมสวนรวมเพื่อ นํา
ขอมูลดังกลาวไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประกาศยกยองใหเปนบุคคล หนวยงานและโครงการ
ที่มีผลงานดีเดนระดับชาติ ประจําป พ.ศ.2548
เพื่อใหการคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคล หนวยงานและโครงการที่มีผลงานดีเดน
ระดับชาติ ประจําป พ.ศ.2548 พรอมทั้งกรอกรายละเอียดขอมูลในแบบเสนอผลงานและสงคืนสํานักงาน
เสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กทม.10300 ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2548
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาสรรหาบุคคล หนวยงานและโครงการที่มีผ ลงานดี เ ด น ระดั บ ชาติ
ประจํา ป พ.ศ.2548 เพื่ อ จะได เ สนอสํา นั ก งานเสริ ม สร า งเอกลั ก ษณ ข องชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ พิจารณาสรรหาบุคคล
หนวยงานและโครงการที่มีผลงานดีเดนระดับชาติ ประจําป พ.ศ.2548 แลวเสนอมายังมหาวิทยาลัยโดยดวน
เพื่ อที่ มหาวิ ทยาลั ยจะได รวบรวมนํ าเสนอสํ านั กงานเสริ มสร างเอกลั กษณ ของชาติ สํ านั กงานปลั ดสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัตดิ ําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน
(โควตาจังหวัด) ประจําปการศึกษา 2548

สรุปเรื่อง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาไป
ยังภูมิภาค เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาสเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา นั้น เพื่อเปนการสนับสนุน
นโยบายดังกลาวคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจึงขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตาม
โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจําปการศึกษา 2548
เพื่ อ เข า ศึ ก ษาในคณะสั ต วศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 80 คน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจําปการศึกษา
2548
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจําป
การศึกษา 2548 แล วใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคํ าสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการดํ าเนินการคัดเลือกบุ คคล
เพื่ อเข าศึ กษาในคณะสั ตวศาสตร และเทคโนโลยี การเกษตรตามโครงการรั บนั กศึ กษาเขตภู มิ ภาคตะวั นตก
และภาคใตตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจําปการศึกษา 2548 ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

การสอบ Re-Examination เพื่อแกปญหานักศึกษาซึ่งสอบไมผาน

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดเสนอแนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐานซึ่งคณะวิทยาศาสตรจัดสอนใหกับคณะวิชาตาง ๆ และประสบปญหานักศึกษาสอบไมผานรายวิชา
พื้นฐานบางรายวิชาเปนจํานวนมาก ทําใหนักศึกษาไมสามารถจบการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไดโดยใชการ Re-Examination และที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547
ไดพิจารณาแลวมอบหมายใหคณะวิชานําไปหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาวาจะปรับ
แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 เพื่อแกปญหาดังกลาว
อยางไรโดยในสวนของคณะวิทยาศาสตรเพื่อแกไขปญหาดังกลาวคณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการโดยเปด
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพืน้ ฐานที่ประสบปญหาในทุกภาคการศึกษา นัน้
บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดสรุปสาระสําคัญซึ่งคณะวิชาไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การสอบ Re-Examination ดังนี้

7

คณะวิชา
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
สถาปตยกรรมศาสตร

โบราณคดี
มัณฑนศิลป

ความเห็น
ยังไมเสนอความเห็นมา
1. นักศึกษาที่ขอลง Re-Examination ไดตองเปนนักศึกษาที่
ไดเกรด F ในวิชานั้นและเกรดที่ไดจากการ Re-Examination
ไมควรจะสูงกวาเกรด D ถานักศึกษาตองการไดเกรดที่ดีกวา
จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นในภาคการศึกษาที่มีการ
เปดสอน
2. การใหเกรดสูง ๆ อาทิ เกรด A ในการ Re-Examination
จะทําใหนกั ศึกษาที่ลงเรียนครั้งแรกเกิดการเสียเปรียบ เชน
นักศึกษาคนหนึ่งเรียนไดเกรด C แตอีกคนหนึ่งใชการ
Re-Examination แลวผลออกมาไดเกรด A เปนตน ซึง่ อาจ
ทําใหนักศึกษาสวนหนึ่งไมสนใจในการเขาเรียนครั้งแรก
3. วิชาที่เปดสอบ Re-Examination จะตองไมเปนวิชาที่มีคะแนน
ภาคปฏิบัติ กลาวคือ เปนวิชาบรรยายและมีการสอบ
4. ควรใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชามีสวนรวมในการแสดง
คว า ม คิด เห็น วา รายวิช า ที ่ต นสอนจะเปด ใหม ีก า ร
Re-Examination หรื อ ไม
5. การ Re-Examination ไม ค วรจะให ล งทะเบี ย นใหม ซึ่ ง ดู
เหมื อ นเป น การใช เ งิ น แทนที่ นั ก ศึ ก ษาจะตั้ ง ใจเรี ย นให เ กิ ด
ความรูในวิชานั้น ๆ อีกประการหนึ่งอาจจะพิจารณาในเรื่อง
ความยากงายของหลักสูตรมาประกอบดวย
ไมเ ห็น ดว ยที่จ ะปรับ แกขอ บัง คับ ฯ เพราะจะมีปญ หาดา น
คุณภาพการจัดการศึกษา
1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแกตัวตองไดระดับต่ํากวา C ในรายวิชา
ที่ประกาศใหมีการสอบแกตัว
2. การให เ กรดผลการสอบแก ตั ว ให ไ ด ทุ ก ระดั บ โดยระดั บ
ดังกลาวปรากฏในระเบียนการศึกษาทุกครั้งที่มีการสอบแกตัว
3. การจัดสอบแกตัวใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูสอนโดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมี
การประกาศใหทราบในรายวิชาที่กําหนดใหมีการสอบแกตัว
4. การสอบแกตัวเปนไปตามความสมัครใจของนักศึกษา หาก
นักศึกษาไมประสงคจะสอบแกตัวสามารถลงทะเบียนรายวิชา
นั้น ๆ ใหมตามที่มีการเปดสอนในภาคการศึกษาปกติ
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คณะวิชา
อักษรศาสตร

ศึกษาศาสตร
วิทยาศาสตร

เภสัชศาสตร

ความเห็น
ไมเห็นดวยที่จะใหมีการ Re-Examination เพราะเปนการลด
มาตรฐานในการศึกษาและไมเปนธรรมกับผูที่ตั้งใจศึกษามา
โดยตลอด หากมหาวิทยาลัยเห็นควรใหมีการ Re-Examination
ขอใหกําหนดเงื่อนไขวา ทั้งนี้การจะดําเนินการ Re-Examination
ใหอยูใ นดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัด
เห็นชอบกับการใช Re-Examination เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดสอบแกตวั และมีโอกาสในการเรียนรายวิชาตอเนื่องไดตอไป
1. ยืนยันตามแนวทางที่ไดเสนอไปแลว
2. สําหรับผลการสอบแกตัว ตามที่คณะฯ ตองการใหปรากฏใน
ระเบียนการศึกษานั้น ไดมีขอเสนอจากฝายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่สอบซอมอีก
ครั้งในภาคการศึกษาถัดไป เพื่อจะไดนําผลสอบซอมไปปรากฏ
ได ทั้งนี้ เนื่องจากผลการศึกษารายวิชาและผลการสอบซอมใน
รายวิชาเดียวกันไมสามารถปรากฏในระเบียนในภาคการศึกษา
เดียวกันได ในกรณีนี้การใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเพื่อ
นําผลการสอบซอมไปปรากฏนั้น จะเปนการขัดกับขอบังคับฯ
หรือไมอยางไร หรือจะตองแกไขขอบังคับใดเพื่อใหผลสอบซอม
ปรากฏได
Re-Examination จะไมกระทบกับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะฯ และสามารถดําเนินการโดยสอดคลองกับขอบังคับฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดโดยมิตองแกไขขอบังคับฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หากแตมีบางประเด็นที่กองบริการการศึกษาอาจตอง
ประสานงานกับคณะวิชาเพื่อใหไดขอสรุป เชน กรณีการ
Re-Examination ไมผานแลวมาลงทะเบียนวิชาเดียวกันใน
ภาคการศึกษาเดียวกัน จะรายงานผลในภาคการศึกษาเดียวกัน
ของระเบียนการศึกษา (Transcript) ไดหรือไมและอยางไร
ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตรไดกําหนดแนวทางและขั้นตอน
การดําเนินการในการจัดสอบ Re – Examination ในสวนของ
คณะเภสัชศาสตร ดังนี้
1. คณะเภสัชศาสตรจัดทําประกาศชื่อรายวิชาและกําหนดเวลาสอบ
ของรายวิชาที่จะมีการจัดสอบซ้ํา ประกาศใหนักศึกษาทราบและ
แจงกองบริการการศึกษาทราบ
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คณะวิชา

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ดุริยางคศาสตร
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความเห็น
2. นักศึกษาที่ประสงคจะสอบซ้ํามาลงทะเบียนและเสียคาธรรมเนียม
เทากับคาหนวยกิตปกติของนักศึกษาแตละประเภทภายในเวลาที่
กําหนด
3. คณะเภสัชศาสตรประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบและ
ตารางสอบ
4. นักศึกษาที่มสี ิทธิลงทะเบียนสอบซ้ําไดแกนักศึกษาที่ผลการสอบ
รายวิชานั้น ต่ํากวา C
5. คณะเภสัชศาสตรจะจัดสอบซ้ําภาคการศึกษาละ 1 ครั้งตอรายวิชา
โดยกระบวนจัดสอบซ้ําจะเสร็จสิ้นและประกาศใหนักศึกษาทราบผล
การสอบไดทนั ภายในกอน 14 วันหลังจากวันเปดภาคการศึกษา
ถัดไปเพื่อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่อง
ไดทัน
6. ผลการสอบซ้ําเปนไดตั้งแต A ถึง F ซึ่งจะปรากฏในระเบียน
การศึกษา (Transcript) ของนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดจาก
ภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนและไดรับเกรดครั้งลาสุด
โดยจะนํามารวมเปนคาเฉลี่ยสะสมดวย
7. นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนสอบซ้ําหรือไมก็ไดและนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนสอบซ้าํ ไดทุกครั้งที่คณะเภสัชศาสตรจะจัด
สอบซ้าํ หากนักศึกษาอยูในเกณฑผูมีสิทธิลงทะเบียนสอบซ้ํา
โดยผลการสอบทุกครั้งจะปรากฏในระเบียนการศึกษา
(Transcript)
โดยจะเริ่มมีผลใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2547 เปนตนไป
1. การปรับแกไขขอบังคับฯ ขอใหมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา
ดําเนินการ
2. ในสวนของรายวิชาที่จัดสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะยังไมดําเนินการ Re-Examination
ดําเนินการเหมือนคณะวิทยาศาสตร
ยังไมเสนอความเห็นมา
ยังไมเสนอความเห็นมา
ยังไมเสนอความเห็นมา
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ผู ดํา รงตํา แหน ง และผู มี ร ายนามต อ ไปนี้ เป น
คณะทํางานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสอบ Re-Examination ในการแกปญหานักศึกษาซึ่งสอบไมผาน โดยให
นําขอมูลของแตละคณะวิชาซึง่ ไดเสนอมารวมทั้งนําขอเสนอแนะตาง ๆ ของที่ประชุมมาประกอบการพิจารณา
ดวย แลวใหนําเสนอผลของการพิจารณาการสอบ Re-Examination ตอทีป่ ระชุมคณบดีเพื่อพิจารณาตอไป
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธาน
- รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
- คณบดีคณะโบราณคดีหรือผูแทน
กรรมการ
- คณบดีคณะอักษรศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
- คณบดีคณะวิทยาศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
- คณบดีคณะเภสัชศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
- เจาหนาที่จากงานวินัยและนิติการ จํานวน 1 คน
กรรมการ
- นางสาวสายชนม สัจจานิตย
กรรมการและเลขานุการ
ปดประชุมเวลา 12.50 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม
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