
  

 
      

   ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
                        ครั้งที่ 10/2559 

      วันที่  16 พฤศจิกายน  2559 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน   
     -----------------------------     

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 
 เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2559 
 1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 
 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559  (วาระลับ) 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

2.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
          (ไม่มี) 

2.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง   
 2.2.1   รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559  
    วันที่ 14 กันยายน 2559  
 2.2.2  รายงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น 
    (ไม่มี) 

2.2.3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 ราย 
2.2.4 มหาวิทยาลัยแจ้งขอส่งมอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร   

                                  2.2.5 สกอ.แจ้งการวินิจฉัยเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
   2.2.6 สรุปผลการจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2559 (ครั้งที่ 4) หัวข้อ การพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ศิลปากร ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   
    2.2.7   รายงานการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ   

       ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
  2.2.8 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน 
   (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557)   (วาระลับ)  
                            
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา  
  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  
  4.1  การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
     4.1.1  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
           ของคณะวิชา จ านวน 10  หลกัสูตร  
 4.1.2  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง และสาระส าคัญ 
  ของหลักสูตร ของคณะวิชา จ านวน 2 หลักสูตร    

4.2  การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
   (ไม่มี)  
 



  

 
 

                     4.3  การเสนอขออนุมัตปิิดหลักสูตร   
 (ไม่มี) 

                      4.4  โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ 
   (ไม่มี)  

 4.5  การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 181 ราย 
 4.6  การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา จ านวน 2 ราย  
 

 ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  5.1  ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย  

    5.1.1 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
               ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) 

5.2    การเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันในต่างประเทศ 
  จ านวน  1 สถาบัน 
5.3  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดส านักงบประมาณ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 
5.4  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 

 5.5  ขอเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพพร้อม 
   ที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน (ครั้งที่ 6) จ านวน 14 ราย    

  5.6   การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติม   
  5.7   การเสนอขั้นตอนการด าเนินการในเรื่องที่สภาวิชาการจะต้องพิจารณาก่อนน าเสนอ 
      สภามหาวิทยาลัย  จ านวน 3 เรื่อง   
   5.8  การก าหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร จ านวน 5 ราย  
  5.9  การขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ครั้งที่ 1) จ านวน 2 ราย  (วาระลับ) 
  5.10  เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
    จรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาวิชาการ จ านวน 9 ราย  (วาระลับ) 
  5.11  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  (วาระลับ) 
 5.12  ผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 10 ราย  (วาระลับ) 
 5.13 รายงานผลการพิจารณาการร้องทุกข์ ราย นางสาวบุญศรี  จงเสรีจิตต์  (วาระลับ) 
   
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย   
    6.1  แผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2559-2563) 
   
ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ  
  (ไม่มี) 

             



 
        ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

          ครั้งที่ 10/2559 
     วันที่  16 พฤศจิกายน 2559  

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   
 ( เพ่ิมเติม )   

………………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 2.2.9   การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  (วาระลับ) 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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