
 
   ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
                    ครั้งที่ 4/2561 

       วันที่  9  พฤษภาคม  2561  
    ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธกิารบดี  ตลิ่งชัน   

    -----------------------------  

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
      (ไม่มี) 
 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
      (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561  
     เมื่อวันที่  14  มีนาคม 2561 

 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 
     เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2561 (วาระลับ) 

  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561  
     วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561  

 3.2  รายงานผลการด าเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพ ภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี ครั้งที่ 1 
 3.3  มหาวิทยาลัยรายงานการแก้ไขสัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Vatel  lnternational Business School of Hospitality 
      and Tourism Management   สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 3.4  หนังสือจาก สกอ. เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 3.5  การเปิด - ปิด ภาคการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561 -2563 
 3.6  รายงานเรื่องการเวียนขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 337 ราย 
 3.7  มหาวิทยาลัยแจ้งขอปรับแก้ตัวเลขงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี 

      งบประมาณ พ.ศ.2561 (เพ่ิมเติม) 
 3.8  ขอถอนเรื่องร้องทุกข์ ราย นายปิติพงค์  ยิ้มเจริญ   (วาระลับ)    
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 5.1  การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
       5.1.1  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

              ของคณะวิชา จ านวน  1  หลักสูตร   
       5.1.2  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

              ของคณะวิชา จ านวน  17  หลักสูตร  
 5.2  การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิชา จ านวน  2  หลักสูตร 
 5.3  การเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรของคณะวิชา  

      (ไม่มี) 



 

 

      

 5.4 โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ  
      (ไม่มี) 
 5.5 อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
      (ไม่มี) 
 5.6 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา  
      (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 6.1  ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย 
       6.1.1  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน  2  ฉบับ  
 6.2  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันในต่างประเทศ  

      จ านวน  2  สถาบัน      
 6.3  รายชื่อธนาคารและสถาบันการเงินที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด าเนินธุรกรรมด้านการเงิน 
 6.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

      ในสถาบันอุดมศึกษา และการต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท 
      พนักงานประจ า ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร   
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 

 6.5  การปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 6.6   สถานภาพ สถานการณ์และความต้องการต่อหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

       เพ่ือใช้ประกอบการสรรหาผู้อ านวยการหอศิลป์ 
 6.7   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 

       พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560) 
 6.8  รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ   

      อธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559  -  
        30 กันยายน 2560)    (วาระลับ) 

 6.9  รายงานผลการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
      อุตสาหกรรม  (วาระลับ) 

 6.10  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ (วาระลับ) 
 6.11  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

       (วาระลับ)   
 6.12  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหอศิลป์ (วาระลับ)   
 6.13  ผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ จ านวน 11  ราย   

       (วาระลับ)   (เอกสารแจกในที่ประชุมสภาฯ) 
 6.14 เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

       และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 8 ราย 
       (วาระลับ) 

ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย   
 7.1  โครงการจัดตั้งสถาบันสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร                
  
ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่องอ่ืนๆ 
 (ไม่มี) 
 

   



 
        ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

           ครั้งที่ 4/2561 
   วันที่  9  พฤษภาคม  2561  

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   
        ( เพ่ิมเติม )   

………………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
       3.9  รายงานสรุปการจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 
                                มหาวิทยาลัย  เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2561 
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