
                   รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                      ครั้งที่  1/2548 
                          วันอังคารที่  11 มกราคม  2548 
       ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 

          --------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
   1.   รศ.ดร.วิวัฒนชัย  อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม  

2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี 
4.  รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
     และรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

7.  อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร 
8.  ผศ.สุธี  คุณาวิชยานนท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  

  9.  อ.ธนะ  เลาหกัยกุล   คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
 10.  ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 11.  รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 
 12.  ผศ.พงษศักดิ์  อารยางกูร  คณบดีคณะมณัฑนศิลป     
 13.  รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร   
 14.  ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 15.  รศ.ดร.สินธุชัย  แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร      
 16.  ผศ.ดร.ปาน  พมิพา   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 17.  อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  
 18.  รศ.ดร.วชิยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 19.  ผศ.ดร.วนัชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 20.  อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 21.  รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 22.  ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ   
 23.  ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 24.  อ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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 25.  รศ.วิโชค  มุกดามณ ี   ผูอํานวยการหอศิลป 
 26. ผศ.ดร.บญุศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย 
       
ผูไมมาประชมุ 

 1.  อ.สกุล  บณุยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 
 2.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม  ติดราชการ 
 3.  อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร   ติดราชการ 
       
เปดประชุมเวลา  10.30  น.                         
 เมื ่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว   ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  26/2547                         
   เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม  2547   
 

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ครั้งที่  26/2547  เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2547 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมตใิหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 
  -  หนา 10 รายชื่อในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     ลําดับที่ 1 ใหแกเปน  “1. อาจารยมาณพ ปานะโปย…..” 
     แลวรับรองรายงานการประชมุตามที่ไดแกไขแลว 
   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยมีคณะวชิาที่ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2547 
ดังนี้ 
  1.  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาใน 
รายวิชา 215 156 Colour in Art ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการประจาํคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2547 
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  2.   คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 761 205 
องคการและการจัดการ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 
  3.  คณะดุริยางคศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชา 661 342 
Major  Instrument  VI (Clarinet) ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 
  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของ
รายวิชาดังกลาวแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2.2  การจัดทาํแผนงบประมาณเชิงบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแจงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบขอเสนอการจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2549 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยใหสวนราชการใชเปนแนวทางดําเนินงานใหสอดคลองกับกระบวนการ 
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2549 นั้น 
  ในการนี้กองแผนงานไดสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
  1.  แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเปนแผนงบประมาณที่มุงใชเปนกลไกใหเกิดการ
ประสานงานรวมกันในเรื่องที่เปนยุทธศาสตรเฉพาะของรัฐบาล (Agenda) หรือนโยบายสําคัญจําเปนเรงดวน 
ของรัฐบาล (Hot  Issue) โดยเปนการรวมกันทํางานตั้งแต 2 กระทรวงขึ้นไป 
  2.  แผนงบประมาณเชิงบูรณาการไดกําหนดใหมีผู รับผิดชอบชัดเจน โดยมีรองนายก 
รัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนผูกํากับดานนโยบายและกาํหนดใหมีกระทรวงหรือหนวยงานหลักเปนเจาภาพ 
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 
  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีสวนเกี่ยวของในแผนงบประมาณเชิง         
บูรณาการที่ (6) การสรางศักยภาพเพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาค 
  4.  สําหรับปฏิทินขั้นตอนการดําเนินงานของงบประมาณเชิงบูรณาการ ขณะนี้สํานัก
งบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของจะรวมประชุมเพื่อจัดทํา (ราง) แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ          
เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีและเวียนแจงสวนราชการ ซึ่งกองแผนงานจักไดติดตามและประสานงานกับ
สํานักงบประมาณ หนวยงานหลักและ สกอ. แลวจะไดรายงานความคืบหนาใหทราบในโอกาสตอไป 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร 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 ผูชวยศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
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  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง อาจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ            
เปนกรรมการวิชาการ (สาขาโบราณคดี) แทน ผูชวยศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ แลวจะไดนําเสนอ
อธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง อาจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ  
เปนกรรมการวิชาการ (สาขาโบราณคดี) แทน ผูชวยศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ แลวใหนําเสนออธิการบดี        
ลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2  การคัดเลอืกบุคคล  หนวยงานและโครงการที่มีผลงานดีเดนระดับชาต ิ 
   ประจําป  พ.ศ.2548 
 
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพรผลงาน
ดีเดนของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําลังสํารวจขอมูลเบื้องตนของบุคคล หนวยงานและ
โครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลงานดีเดนเปนประโยชนตอประเทศชาติและสังคมสวนรวมเพื่อนํา 
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 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาสรรหาบุคคล หนวยงานและโครงการที่มีผลงานดีเดนระดับชาติ 
ประจําป พ.ศ.2548 เพื่อจะไดเสนอสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายก- 
รัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานตาง ๆ พิจารณาสรรหาบุคคล 
หนวยงานและโครงการที่มีผลงานดีเดนระดับชาติ ประจําป พ.ศ.2548 แลวเสนอมายังมหาวิทยาลัยโดยดวน          
เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดรวบรวมนําเสนอสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ  สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัตดิําเนินการคดัเลอืก
 นักศึกษาตามโครงการรับนกัศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน 
 (โควตาจังหวัด) ประจําปการศึกษา 2548 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาไป
ยังภูมิภาค เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาสเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา นั้น เพื่อเปนการสนับสนุน
นโยบายดังกลาวคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจึงขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตาม
โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจําปการศึกษา 2548 
เพื่อเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 80 คน  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจําปการศึกษา 
2548 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน (โควตาจังหวัด) ประจําป
การศึกษา 2548 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคล           
เพื่อเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรตามโครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตก           
และภาคใตตอนบน  (โควตาจังหวัด)  ประจําปการศึกษา 2548 ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4  การสอบ  Re-Examination  เพื่อแกปญหานักศึกษาซึ่งสอบไมผาน 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดเสนอแนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐานซึ่งคณะวิทยาศาสตรจัดสอนใหกับคณะวิชาตาง ๆ และประสบปญหานักศึกษาสอบไมผานรายวิชา
พื้นฐานบางรายวิชาเปนจํานวนมาก ทําใหนักศึกษาไมสามารถจบการศึกษาตามกาํหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไดโดยใชการ  Re-Examination และที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547           
ไดพิจารณาแลวมอบหมายใหคณะวิชานําไปหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาวาจะปรับ 
แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 เพื่อแกปญหาดังกลาว
อยางไรโดยในสวนของคณะวิทยาศาสตรเพื่อแกไขปญหาดังกลาวคณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการโดยเปด
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพืน้ฐานที่ประสบปญหาในทุกภาคการศึกษา นัน้ 
  บัดนี้  กองบริการการศึกษาไดสรุปสาระสําคัญซึ่งคณะวิชาไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับ       
การสอบ  Re-Examination  ดงันี้ 
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                  คณะวิชา                                 ความเห็น 
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  ยังไมเสนอความเห็นมา 
สถาปตยกรรมศาสตร 1. นักศึกษาที่ขอลง   Re-Examination  ไดตองเปนนักศึกษาที่     

ไดเกรด  F ในวชิานั้นและเกรดที่ไดจากการ   Re-Examination 
ไมควรจะสูงกวาเกรด  D ถานักศึกษาตองการไดเกรดที่ดีกวา
จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นในภาคการศึกษาที่มีการ        
เปดสอน 

 2.  การใหเกรดสูง ๆ  อาทิ  เกรด  A  ในการ   Re-Examination      
      จะทําใหนกัศึกษาที่ลงเรียนครั้งแรกเกิดการเสียเปรียบ  เชน     
      นักศึกษาคนหนึ่งเรียนไดเกรด  C แตอีกคนหนึ่งใชการ          
      Re-Examination แลวผลออกมาไดเกรด  A  เปนตน  ซึง่อาจ 
      ทําใหนักศึกษาสวนหนึ่งไมสนใจในการเขาเรียนครั้งแรก 
3. วิชาที่เปดสอบ  Re-Examination จะตองไมเปนวิชาที่มีคะแนน

ภาคปฏิบัติ  กลาวคือ  เปนวิชาบรรยายและมีการสอบ 
4.  ควรใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชามีสวนรวมในการแสดง

ความค ิด เห ็น ว า  ร ายว ิช าที ่ตนสอนจะ เป ด ให ม ีก า ร   
Re-Examination หรือไม 

5.  การ  Re-Examination  ไมควรจะใหลงทะเบียนใหม ซึ่งดู
เหมือนเปนการใชเงินแทนที่นักศึกษาจะตั้งใจเรียนใหเกิด
ความรูในวิชานั้น ๆ อีกประการหนึ่งอาจจะพิจารณาในเรื่อง
ความยากงายของหลักสูตรมาประกอบดวย 

โบราณคดี ไมเห็นดวยที่จะปรับแกขอบังคับฯ เพราะจะมีปญหาดาน
คุณภาพการจัดการศึกษา 

มัณฑนศิลป 1.  นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแกตัวตองไดระดับต่ํากวา  C ในรายวิชา
ที่ประกาศใหมีการสอบแกตัว 

2. การใหเกรดผลการสอบแกตัวใหไดทุกระดับ  โดยระดับ
ดังกลาวปรากฏในระเบียนการศึกษาทุกครั้งที่มีการสอบแกตัว 

 3.  การจัดสอบแกตัวใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูสอนโดย   
      ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ  โดยมี   
      การประกาศใหทราบในรายวิชาที่กําหนดใหมีการสอบแกตัว 

  4.  การสอบแกตัวเปนไปตามความสมัครใจของนักศึกษา หาก
นักศึกษาไมประสงคจะสอบแกตัวสามารถลงทะเบียนรายวิชา
นั้น ๆ ใหมตามที่มีการเปดสอนในภาคการศึกษาปกติ 
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                  คณะวิชา                                      ความเห็น 
อักษรศาสตร      ไมเห็นดวยที่จะใหมีการ  Re-Examination เพราะเปนการลด    

     มาตรฐานในการศึกษาและไมเปนธรรมกบัผูที่ตั้งใจศึกษามา          
     โดยตลอด หากมหาวิทยาลัยเห็นควรใหมีการ  Re-Examination  
     ขอใหกําหนดเงื่อนไขวา ทั้งนี้การจะดําเนินการ  Re-Examination  
     ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจาํคณะที่นักศึกษาสังกัด 

ศึกษาศาสตร       เห็นชอบกับการใช  Re-Examination เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา  
     ไดสอบแกตวัและมีโอกาสในการเรียนรายวิชาตอเนื่องไดตอไป 

วิทยาศาสตร 1.  ยืนยันตามแนวทางที่ไดเสนอไปแลว 
2.  สําหรับผลการสอบแกตัว  ตามที่คณะฯ  ตองการใหปรากฏใน   
     ระเบียนการศึกษานั้น   ไดมีขอเสนอจากฝายวิชาการของ 
     มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่สอบซอมอีก 
     ครั้งในภาคการศึกษาถัดไป  เพื่อจะไดนําผลสอบซอมไปปรากฏ 
     ได  ทั้งนี้  เนื่องจากผลการศึกษารายวิชาและผลการสอบซอมใน  
     รายวิชาเดียวกันไมสามารถปรากฏในระเบียนในภาคการศึกษา 
     เดียวกันได   ในกรณีนี้การใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเพื่อ        
     นําผลการสอบซอมไปปรากฏนั้น  จะเปนการขัดกับขอบังคับฯ 
     หรือไมอยางไร  หรือจะตองแกไขขอบังคับใดเพื่อใหผลสอบซอม 
     ปรากฏได 

เภสัชศาสตร   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                                    ความเห็น 
 2. นักศึกษาที่ประสงคจะสอบซ้ํามาลงทะเบียนและเสียคาธรรมเนียม  

    เทากับคาหนวยกิตปกติของนักศึกษาแตละประเภทภายในเวลาที่ 
    กําหนด 
3. คณะเภสัชศาสตรประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบและ  
    ตารางสอบ 
4. นักศึกษาที่มสิีทธิลงทะเบียนสอบซ้ําไดแกนักศึกษาที่ผลการสอบ  
    รายวชิานั้น  ต่ํากวา  C 
5. คณะเภสัชศาสตรจะจัดสอบซ้ําภาคการศึกษาละ 1 คร้ังตอรายวิชา  
   โดยกระบวนจัดสอบซ้ําจะเสร็จส้ินและประกาศใหนักศึกษาทราบผล 
   การสอบไดทนัภายในกอน 14 วันหลังจากวนัเปดภาคการศึกษา   
   ถัดไปเพื่อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่อง  
   ไดทัน                      
6.  ผลการสอบซ้ําเปนไดตั้งแต  A  ถึง  F  ซึ่งจะปรากฏในระเบียน    
    การศึกษา  (Transcript) ของนักศึกษาในภาคการศึกษาถดัจาก  
    ภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนและไดรับเกรดครั้งลาสุด         
    โดยจะนํามารวมเปนคาเฉลี่ยสะสมดวย 
7. นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนสอบซ้ําหรือไมก็ไดและนักศึกษา   
    สามารถลงทะเบียนสอบซ้าํไดทุกครั้งที่คณะเภสัชศาสตรจะจัด  
    สอบซ้าํ  หากนักศึกษาอยูในเกณฑผูมีสิทธิลงทะเบียนสอบซ้ํา      
    โดยผลการสอบทุกครั้งจะปรากฏในระเบียนการศึกษา    
    (Transcript) 
 โดยจะเริ่มมีผลใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย              
     ปการศึกษา 2547 เปนตนไป  

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 

1.  การปรับแกไขขอบังคับฯ  ขอใหมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา 
     ดําเนินการ 
2.  ในสวนของรายวิชาที่จัดสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตรและ   
     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะยังไมดําเนินการ  Re-Examination 
 

ดุริยางคศาสตร      ดําเนินการเหมือนคณะวิทยาศาสตร 
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร      ยังไมเสนอความเห็นมา 
วิทยาการจัดการ      ยังไมเสนอความเห็นมา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ยังไมเสนอความเห็นมา 
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                          ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติเห็นชอบใหผูดํารงตําแหนงและผูมีรายนามตอไปน้ี เปน
คณะทํางานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสอบ  Re-Examination  ในการแกปญหานักศึกษาซึ่งสอบไมผาน โดยให
นําขอมูลของแตละคณะวิชาซึง่ไดเสนอมารวมทั้งนําขอเสนอแนะตาง ๆ ของที่ประชมุมาประกอบการพจิารณา
ดวย แลวใหนําเสนอผลของการพิจารณาการสอบ  Re-Examination  ตอท่ีประชมุคณบดีเพื่อพจิารณาตอไป 
  -  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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