
      ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
                         ครั้งที่ 3/2562 

  วันที่  13 มีนาคม  2562  
    ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธกิารบดี  ตลิ่งชัน   
 

 

 

 

 

 

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

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  
     2562  

 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
     2562  (วาระลับ) 

  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9  
     มกราคม 2562  

 3.2 รายงานการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา จ านวน 1 ราย 
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 5.1  การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
       5.1.1  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

              ของคณะวิชา  จ านวน  20  หลักสูตร   
       5.1.2  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

              (ไม่มี)         
 5.2  การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิชา 

      (ไม่มี) 
 5.3  เสนอขอปิดหลักสูตรของคณะวิชา   

      (ไม่มี) 
 5.4  โครงการเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ  จ านวน 1 หลักสูตร 
 5.5  เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 465 ราย     
 5.6  เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

      กลั่นกรองหลักสูตร 
 5.7  เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

      และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 4 ราย  
      (วาระลับ)     (เอกสารแจกในที่ประชุมสภาฯ) 



 

 

ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 6.1  ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย 
       6.1.1 ร่าง ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน  3  ฉบับ 
 6.2   เสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบัน 

       ในต่างประเทศ จ านวน 3 สถาบัน 
 6.3   การปรับโครงสร้างองค์กรของส่วนงาน จ านวน 1 ส่วนงาน 
 6.4   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
 6.5  ขอขยายเวลาการใช้ระบบการรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตท่ีได้รับการรับรอง 

        จากสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ 
        ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นระยะเวลา 7 ปี (วันที่ 7 มิถุนายน 2559 - 
        วันที่ 6 มิถุนายน 2566) 

 6.6   ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ 
       การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
       เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
       (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)    (วาระลับ) 

 6.7   ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 
       การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
       (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)     (วาระลับ) 

 6.8   การพิจารณาอัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
       มหาวิทยาลัยศิลปากร  (วาระลับ) 

 6.9   การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
       (วาระลับ) 

 6.10  การเสนอขอโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ราย รศ.บาหยัน อ่ิมส าราญ 
        คณะอักษรศาสตร์     (วาระลับ) 

 6.11  รายงานผลการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
        ประจ าปี  2562     (วาระลับ)    (เอกสารแจกในที่ประชุมสภาฯ) 

 6.12   ผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ จ านวน 5 ราย 
        (วาระลับ)     (เอกสารแจกในที่ประชุมสภาฯ) 

  
ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย   
 7.1  แผนพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี 

      (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) 
 7.2  แผนพัฒนาหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี 

      (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) 
 7.3  (ร่าง) แผนพัฒนา  City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะ 10 ปี  

      พ.ศ.2562-2571 
  
ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่องอ่ืนๆ 

 (ไม่มี) 



 
 

        ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
            ครั้งที่ 3/2562 

      วันที่  13  มีนาคม  2562  
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   

         ( เพ่ิมเติม )   
………………………………………………………. 

 

   
 
 
 

    
 

     
    

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
    4.1  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
    5.5  เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 ราย  (เพ่ิมเติม) 
  
ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    6.13 การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   
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