รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 8/2548
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2548
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
อ.สกุล บุณยทัต
ผศ.สาทิศ ชูแสง
อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
อ.นพพงษ สัจจวิโส

12.
13.
14.
15.
16.

ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
รศ.สุรพล นาถะพินธุ
อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
อ.อธิกมาส มากจุย

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
ผศ.ดร.ปาน พิมพา
อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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24. รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
25. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน
26. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
27. อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
28. อ.สราวุท ตันณีกุล
29. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต
ผูไมมาประชุม
1. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ

2. รศ.คณิต เขียววิชัย
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกลุ
4. อ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
5. รศ.วิโชค มุกดามณี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
และรักษาราชการแทนคณบดี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป

ติดราชการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 11.00 น.
เมื ่อ สมาชิก ครบเปน องคป ระชุม แลว ประธานกลา วเปด ประชุม และขอใหที ่ป ระชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วาระพิเศษ/2548
เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม คณบดีม หาวิท ยาลัย
ศิลปากร วาระพิเศษ/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2548
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
- หนาที่ 3 วาระที่ 2.1 บรรทัดที่ 2 ใหแกเปน “....เสด็จฯ แทนพระองคในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ” ทุกแหง
มติ
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- หนา 10 วาระที่ 4.7 บรรทัดที่ 5 ใหแกเปน “....ฉบับแรกลงวันที่ 13 ธันวาคม 2547
มาโดยลําดับ ตอมา....”
- หนา 13 ตรงมติที่ประชุม ขอ ก. ใหแกเปน “.....การปฏิบัติราชการ......”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานคณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2548 ไดพิจารณาวาระที่ 4.5
เรื่อง การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานคณะเภสัชศาสตรในสวนที่เกี่ยวกับการจัดทําประกาศ
แบงสวนราชการไปยังกระทรวงศึกษาธิการแลวเห็นวา เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณาปรับเปลี่ยนไปเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังนั้น จึงใหชะลอการจัดทําประกาศแบงสวนราชการไวกอนนั้น
ในการนี้รองศาสตราจารย ดร.สินธุชัย แกวกิติชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร ไดชี้แจงให
ที่ประชุมทราบวา เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2546
ไดมีมติเห็นชอบใหสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตรเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานคณะเภสัชศาสตร” และ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2548 ไดมีมติ อนุมัติการปรับโครงสราง
การแบงสวนราชการสํานักงานคณะเภสัชศาสตรแลว ดังนั้น คณะเภสัชศาสตรยืนยันที่จะใหมีการจัดทํา
ประกาศแบงสวนราชการไปยังกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาตอไป โดยคณะเภสัชศาสตรจะดําเนินการให
เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร และจะไดประสานงานกับงานวินัยและนิติการ
ในเรื่องดังกลาวตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ฉบับสมบูรณ)
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ไดรับอนุญาตไป
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา “โครงการเขียนเอกสารประกอบการสอน”
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จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชาสุนทรียศาสตรและรายวิชาศิลปวิจารณ โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 1 ป นับตั้งแต
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2547 เปนตนไปนั้น
ในการนี้ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี ไดรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ (ฉบับสมบูรณ) ใหที่ประชุมพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัตงิ านเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ (ฉบับสมบูรณ) ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี คณะมัณฑนศิลป
ระเบียบวาระที่ 4.2

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2548 ไตรมาสที่ 2

สรุปเรื่อง
ด ว ย งานงบประมาณได ส รุ ป ผลการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณประจํา ป พ.ศ. 2548 ของ

มหาวิทยาลัยไตรมาสที่ 2 ในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2547- มีนาคม 2548 ดังนี้
1. งบประมาณประจําป พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 880.240
ล า นบาท โดยได รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ า ยจากสํา นั ก งบประมาณจํา นวน 851.740 ล า นบาท
คิดเปนรอยละ 96.762 ของงบประมาณที่ไดรับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้นจํานวน
321.637 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.540
2. งบลงทุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 247,662,700 บาท
(สองรอยสี่สิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) ประกอบดวยคาครุภัณฑจํานวน 114,232,700 บาท
(หนึ่งรอยสิบสี่ลา นสองแสนสามหมืน่ สองพันเจ็ดรอยบาทถวน) คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 133,430,000 บาท
(หนึ่งรอยสามสิบสามลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน) ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ
จํานวน 219,162,700 บาท (สองรอยสิบเกาลานหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) ประกอบดวย
คาครุภัณฑจาํ นวน 114,232,700 บาท (หนึ่งรอยสิบสี่ลานสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน)
คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 104,930,000 บาท (หนึ่งรอยสี่ลานเกาแสนสามหมื่นบาทถวน) คิดเปนรอยละ
88.492 ของงบลงทุนทั้งหมด เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจายงบลงทุนไดเพียง 14,807,548.75 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 5.978 ของงบลงทุนทั้งหมด
3. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ณ สิ้นไตรมาส 2 รอยละ 54.318 และสามารถเบิกจายไดรอยละ 36.540 ซึ่งต่ํากวาแผนที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น
รอยละ 92 และเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนรอยละ 72 โดยใหกอ หนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2
ซึ่ ง ขณะนี้ ยั ง ไม ไ ด รั บ แบบรู ป รายการก อ สร า งสํา หรั บ ดํา เนิ น การตามระเบี ย บพั ส ดุ แ ต อ ย า งใด พร อ มนี้ ไ ด
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แนบรายการคากอสรางมาดวยแลว สําหรับรายการครุภัณฑไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันทั้งสิ้น จํานวน 51.870
ลานบาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2548 ไตรมาส
ที่ 2
มติ
ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2548 ไตรมาสที่ 2 และ
ใหเรงเบิกจายใหเปนไปตามแผนตามกําหนดเวลา หากคณะวิชาใดที่ยังไมไดดําเนินการจัดสงแบบรูปรายการ
กอสรางขอใหเรงดําเนินการจัดสงแบบรูปรายการกอสรางโดยด ว น
ระเบียบวาระที่ 4.3

การพิจารณาการใหปริญญาเกียรตินิยมของหลักสูตรตอเนือ่ ง

สรุปเรื่อง
ตามมติที ่ป ระชุม คณบดีค รั ้ง ที ่ 7/2548 เมื ่อ วัน อัง คารที ่ 5 เมษายน 2548 ไดพ ิจ ารณา
วาระที่ 4.2 เรื่อ ง ขอหารือ แนวทางการพิจ ารณาปริญ ญาเกีย รตินิย มของนัก ศึก ษาหลัก สูต รตอ เนื่อ ง
แลวมีมติ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการสํารวจขอมูลในเรื่องดังกลาวจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ (เพิ่มเติม) เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในการประชมครั้งตอไปนั้น
ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดดําเนินการหาขอมูลเกี่ยวกับการใหปริญญาเกียรตินิยม
ของนักศึกษาหลักสูตรตอเนื่องของมหาวิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ โดยสรุปในภาพรวม ดังนี้
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 31 การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้
31.1 มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ไมนับเวลาที่อนุมัติให
ลาพักการศึกษา
31.2 ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด
31.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.4 ไมเคยไดรบั การยกเวนรายวิชา
31.5 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป สําหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 3.25 ถึง 3.59 สําหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (หลักสูตรตอเนื่อง 1 ป)
ขอ 7 การเสนอใหไดรับปริญญาตรี
7.1 ตองเรียนกระบวนวิชาตาง ๆ ใหครบตามเงื่อนไขและแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 1 ป) และตองไมมีกระบวนวิชาใดที่ไดรับอักษร I หรืออักษร P
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7.2 ตองใชเวลาเรียนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยเริ่มนับตั้งแตภาคการศึกษา
แรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษา
7.3 สําหรับนักศึกษาผูไดรับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการพยาบาล
ที่โอนมาจากสถาบันอื่น จะตองลงทะเบียนเรียนโดยใหมีหนวยกิตสะสมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมนอ ยกวา 36
หนวยกิต
ขอ 8 การเสนอใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาจะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติตามความในขอ 7
และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ คือ
8.1 ไดลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมในระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงทางการพยาบาล ไมนอ ยกวา 3.50 และไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไมนอยกวา 3.50 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และหากไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมแตละแหงไมนอยกวา 3.25 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
8.2 ไมเคยไดรับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเทาในกระบวนวิชาใด ทั้งใน
สถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
8.3 ใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 1 ป) โดยเริ่มนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอ 18 การใหอนุปริญญาหรือปริญญา
การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
18.1 สอบผานรายวิชาและเกณฑอื่น ๆ ครบตามหลักสูตร
18.2 ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
18.3 เปนผูมีความประพฤติดีเหมาะสมแกศักดิ์ศรีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น
ขอ 19 การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลไมนอยกวา 120 หนวยกิต จะไดรับ
การพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 และ ใหไดรับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 เมื่อสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 และตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
19.1 มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษา หรือจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไว
ตามหลักสูตร
19.2 มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ 18
19.3 ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน หรือสอบแกตัว หรือ
ปฏิบัติงานแกตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณสมบัติดานการศึกษาของนิสิตที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม
- ไมเคยสอบตกในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร
- ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Regrade)
- ไมเคยเรียนซ้ําเพื่อนับหนวยกิตในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตมากอน
- ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.5 ขึ้นไป สําหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ 3.25 ขึน้ ไปสําหรับ
เกียรตินิยมอันดับสอง
- เรียนจบภายในกําหนดเวลาจํานวนปที่ระบุไวในหลักสูตร
ตองไมเปนนิสิตที่ไดรับเทียบรายวิชา ยกเวนเปนรายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมิใชการ
เทียบโดยอาศัยการสอบคัดเลือกเขามาใหมหรือการไดรับเลือกเขามาใหม หรือการไดรับการคัดเลือกเขา
ศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ขอ 23 การใหปริญญาเกียรตินิยม
23.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
23.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาปกติของหลักสูตร
นั้นๆ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษา หรือภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัตใิ หไปศึกษา ณ
ตางประเทศ ดวยทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศ หรือทุนสถาบันอื่นใดที่เปนประโยชนโดยตรงตอการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
23.1.2 ไมมีรายวิชาใดไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
23.1.3 ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อปรับระดับคะแนน
23.1.4 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
23.1.5 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
23.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 23.1.1 –
23.1.4 และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
23.3 นักศึกษาที่มีการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่น จะไมมีสทิ ธิ์ไดรับเกียรติ
นิยม เวนแตนักศึกษาที่มีการเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตรายวิชาของมหาวิทยาลัย ใหรับปริญญาเกียรติ
นิยมไดไมเกินปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
23.4 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปนผู
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาผูทสี่ มควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการ เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั ิ
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขอ 40 ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้
(1) เรียนครบตามหลักสูตรสาขาวิชา และไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 ในกรณีที่
นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรสาขาวิชาแตไดแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 แตไมต่ํากวา
1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได
(2) มีความประพฤติดีสมกับศักดิ์ศรีแหงปริญญานั้นๆ
(3) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ขอ 42 การใหปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาทีไ่ ดรับการเสนอใหรับปริญญาเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติ
ตามขอ 40 และเงื่อนไขดังนี้
42.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ใหแกนักศึกษาที่
(1) ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร
(2) ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
(3) ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
(4) ไมเคยศึกษาซ้ําในรายวิชาใด
42.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ใหแกนักศึกษาที่
(1) ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร
(2) ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
(3) ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
(4) ไมเคยศึกษาซ้ําในรายวิชาใด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอ 28 การใหปริญญาเกียรตินิยม
28.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติดังนี้
28.1.1 มีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาปกติของ
หลักสูตร
28.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
28.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+
28.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
28.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 28.1.1 –
28.1.3 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
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28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปนผู
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการ เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั ิ
28.4 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองไมเปนผูที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) หรือผูที่เขาศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไมเปนผูที่เทียบโอนรายวิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมอนุมัติการเสนอใหไดรับปริญญาเกียรตินิยมสําหรับหลักสูตร
ต อ เนื่ อ ง สวนเรื่องการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537
ที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประสานงานในเรื่องดังกลาวกับงานวินัยและนิติการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

หลักสูตรใหม ฉบับป พ.ศ.2548 วิทยาลัยนานาชาติ

สรุปเรื่อง
ตามที่วิท ยาลัย นานาชาติประสงคขอเปดหลักสูตรใหมจํานวน 2 หลักสูตร โดยกํา หนด
เปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไปดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการของผูประกอบการ หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม) พ.ศ.2548
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม) พ.ศ.2548
ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการเปดหลักสูตรใหมจํานวน 2 หลักสูตร
ตามที่เสนอ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต อ ไป
อนึ่ง ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตวา เนื่องจากพื้นที่ของสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน สวนใหญ
ใชเปนหองประชุม จัดสัมมนาและใชสําหรับตอนรับแขกผูใหญ แขกชาวตางประเทศ จึงอาจเกิดผลกระทบตอ
ความไมสะดวกในบางเรื่อง เชน ในเรื่องการใชลิฟท การใชพื้นที่จอดรถ หรือกรณีที่นักศึกษาพูดจาสงเสียงดัง
หรือพูดจาไมสภุ าพ เปนตน ทีป่ ระชุมจึงไดมอบหมายใหวิทยาลัยนานาชาติกําชับนักศึกษาโดยเฉพาะในเรื่อง
การพูดจาขอใหพูดจาอยางสุภาพและไมสงเสียงดังรบกวนการทํางานของผูอื่นดวย
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ระเบียบวาระที่ 4.5

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ดว ยคณะวิศ วกรรมศาสตรแ ละเทคโนโลยีอ ุต สาหกรรม โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการประจํ า คณะวิศ วกรรมศาสตรแ ละเทคโนโลยีอ ุต สาหกรรมในคราวประชุม ครั ้ง ที่ 5/2548
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548
เห็นชอบใหเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
โดยจะรับนักศึกษาจํานวนปละ 40 คน ซึ่งไมมีผลกระทบตอจํานวนรับนักศึกษาภาคปกติและงบประมาณ
แผนดินที่ไดรับจัดสรรสําหรับนักศึกษาโครงการปกติ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยใหปรับแกไขเอกสารในหนา 39 – 40 ในเรื่องการ
แบ ง สั ด ส ว นให ม หาวิ ท ยาลั ย จํา นวน 6% นั้ น ให คิ ด จากยอดรายรั บ ก อ นหั ก ค า ใช จ า ยต า ง ๆ และให นํา
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
อนึ่ง ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตวา เงินโครงการพิเศษที่คณะวิชาเปดสอนโครงการรับนักศึกษา
เพิ่มพิเศษ โดยคณะวิชาไดแบงสัดสวนใหมหาวิทยาลัยจํานวน 6% โดยคิดจากยอดรายรับกอนหักคาใชจาย
ตาง ๆ แลวนั้น มหาวิทยาลัยไดนําเงินจํานวนนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอนักศึกษาในดานใดบาง ขอใหมหาวิทยาลัย
สรุปผลของการใชจายเงินจํานวนนี้ใหทราบดวย
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ภาวะเผชิญที่ทาทายจากยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2548 ไดมีขอเสนอแนะ
ในเรื่อง “ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานวิจัย” วา จะตองทํางานในเชิงรุกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจ ารณา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษในวันพุธที่ 27 เมษายน 2548 ตอไป นั้น
บัดนี้ ประธานไดดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะในเรื่อง
”ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานวิจัย” แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารมหาวิทยาลัยศิลปากร : ภาวะเผชิญที่ทาทายจากยุทธศาสตร....
สู แผนปฏิ บั ติ การ (ยุ ทธศาสตร และแผนปฏิ บั ติ การมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551) ซึ่ งได
แนบทายรายงานการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องดังกลาว
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มติ
ที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวางและไดใหขอเสนอแนะตาง ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหไดมูล
ครบถ ว นและสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น จึ ง เห็ น ควรให ม หาวิ ท ยาลั ย ดํา เนิ น การเพิ่ ม ข อ มู ล ในเรื่ อ งต า ง ๆ โดยสรุ ป ใน
ภาพรวมมี ดั ง นี้
1. ในเรื่องแผนปฏิบัติการของแตละประเด็นยุทธศาสตรจํานวน 5 ขอ นั้น ควรมีการระบุวาใน
แตละปจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางและในแตละโครงการ/กิจกรรมจะดําเนินงานในชวงเวลาใด และจะ
ใชงบประมาณจากที่ใดเปนจํานวนเทาไร โดยเนนเฉพาะในป พ.ศ.2550 – 2551 เนื่องจากในป พ.ศ.2548 –
พ.ศ.2549 ไดอยูในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549) และไดดําเนินการ
ตั้งงบประมาณไวแลว โดยใหจัดเรียงตามลําดับความสําคัญของการดําเนินการไวดวย ทั้งนี้ ควรตกลงรวมกับ
คณะวิชาดวยเพื่อใหการบริหารงบประมาณเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ในสวนของผูรับผิดชอบหลัก/ผูรับผิดชอบรวมที่ระบุวา คณะวิชาตาง ๆ ควรที่จะระบุชื่อ
คณะวิชาดวย รวมทั้งขอบเขต ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบและแหลงเงินงบประมาณในการดําเนินงานวาจะมา
จากที่ใดและควรระบุจํานวนเงินที่จะตองใชในการดําเนินงานดวย
3. ควรจํา กั ด ความของคํา ว า “เชิ ง บู ร ณาการแนวสหวิ ท ยาการศาสตร ” และ คํา ว า
“เชิงบูรณาการแบบเชิงสหวิทยาศาสตร” แตกตางอยางไร
4. ประเด็นยุทธศาสตรในหัวขอ “การวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับฐานความรูเพื่อ
การพัฒนาประเทศ” ในชวงของเปาประสงคควรที่จะจัดลําดับความสําคัญ (ใหม)
สําหรับกรณีที่เกิดความไมสะดวก/เกิดปญหาในการดําเนินงานวิจัย เชน ความไมสะดวกใน
เรื่อง ที่พัก เรื่องรถโดยสารนอกเวลาทําการ ฯลฯ ควรที่จะมีหนวยงานที่เขามาดูแลแกไขความไมสะดวกตาง ๆ
โดยอาจจัดตั้งเปน “หนวยพัฒนาระบบ” เพื่อทําหนาที่รับเรื่องรองทุกข/สํารวจความตองการ พิจารณา
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อหาทางแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เปนตน
5. ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ควรคํา นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ความต อ งการอุ ด มศึ ก ษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งควรคํานึงถึงเรื่องคุณภาพบัณฑิตดวย
6. ในเรื่องกายภาพควรคํานึงดวย โดยในอนาคตมหาวิทยาลัยจะพัฒนากายภาพในแตละ
วิทยาเขตไปในรูปแบบใด เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต เชน วิทยาเขต
สนามจันทร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รวมทั้งในเรื่องการบริหารจัดการในแตละวิทยาเขตในอนาคตจะให
แตละวิทยาเขตมีความอิสระในการบริหารจัดการตัวเองหรือไม อยางไร
7. ควรเพิ่มหัวขอเรื่อง ICT ในประเด็นยุทธศาสตรดวย เนื่องจากในปจจุบันเปนยุค
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรพรมแดน มหาวิทยาลัยศิลปากรไมไดละเลยในเรื่องการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ใชใหเกิดประโยชนตอระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
8. เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ 471/2547 ลงวันที่ 28 เมษายน 2547 แตงตั้ง
คณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรโบราณคดี (Archeological Science Center) โดยมี
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ เปนประธานคณะทํางานนั้น เนื่องจากในปจจุบันไมมีตําแหนงดังกลาว
เห็นควรที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งผูบริหารที่จะมารับผิดชอบการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตร

12

โบราณคดีดวย พรอมทั้งเห็นควรดําเนินการจัดทําคําสั่งเพื่อปรับเปลี่ยนคณะทํางานโดยเฉพาะในตําแหนง
ประธานคณะทํางานใหมดวย
ทั้งนี้ ขอคิดเห็นตาง ๆ เหลานี้ประธานจะรับไปปรับขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติมตามที่ที่ประชุมได
เสนอแนะ แลวจะไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวาระพิเศษ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2548
ตอไป
ปดประชุมเวลา 13.40 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

13

