
  

      
          ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

     ครั้งที่ 6/2559 
       วันที่  13 กรกฎาคม  2559 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2559 
 เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2559 
 1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2559 
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559  (วาระลับ) 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

2.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
          (ไม่มี) 

2.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง   
 2.2.1   รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559  
    วันที่ 11 พฤษภาคม 2559  

2.2.2  รายงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2559 
2.2.3  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ านวน 2 ชดุ 

  2.2.4  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
  2.2.5  มหาวิทยาลัยขอรายงานการจัดท าแบบฟอร์ม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 
  2.2.6  รายงานผลการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

                        2.2.7  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดท านโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ 
   มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ 

  2.2.8  การแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ของ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ 
   (วาระลับ) 
                                  2.2.9  รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา จ านวน 1 ราย  (วาระลับ)  
  2.2.10  รายงานการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ (วาระลับ)
  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา  
  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  
  4.1  การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
     4.1.1  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
           ของคณะวิชา จ านวน 8  หลักสูตร    
   4.1.2   มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง และ 
 สาระส าคัญของหลักสูตร ของคณะวิชา จ านวน 2 หลักสูตร       

4.2  การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
   (ไม่มี) 

                     4.3  การเสนอขออนุมัตปิิดหลักสูตร   
   (ไม่มี) 

 
 

             



  

 
 
                      4.4  โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ จ านวน 1 หลกัสูตร  

 4.5  การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,333 ราย   
 ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  5.1  ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย  
     5.1.1  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ...  

  5.1.2  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
    ของอาจารย์ประจ าที่รับเข้ามาใหม่ 
   5.1.3  ร่างข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
    จ านวน 7 ฉบับ 

  5.1.4  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
              (ฉบับที่ ...)   
5.2  การเสนอข้อตกลงความร่วมมือ 

       (ไม่มี) 
5.3  ขอเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพ 

   พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน (ครั้งที่ 4) จ านวน 2 ราย 
 5.4   คณะเภสัชศาสตร์ขอใช้ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบประกันคุณภาพ 
   การศึกษาระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

5.5   ร่าง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่3 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มีนาคม 2558 -  
    12 มีนาคม 2559)  (วาระลับ) 

 5.6  รายงานผลการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       (วาระลับ)  (แจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมสภาฯ) 
5.7  เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 ราย  
  (วาระลับ) 

 5.8 การแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ของ รองศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์  
  ประทานทรัพย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (วาระลับ) 

 5.9  มหาวิทยาลัยเสนอพิจารณาการปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  (Key Performance Indicators) 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย   
 (ไม่มี)  
ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ  
  (ไม่มี) 



 
        ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

          ครั้งที่ 6/2559 
     วันที่  13  กรกฎาคม 2559  

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   
 ( เพ่ิมเติม )   

………………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทว้ง  
  4.6  การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา จ านวน 1 ราย 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.10  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอจัดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ณ  อาคารสมบูรณ์ 
               เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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