
  

 
      

   ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
                        ครั้งที่ 2/2560 

         วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2560 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 
 เมื่อวันที่  11 มกราคม 2560 
 1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 (วาระลับ) 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

2.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
          (ไม่มี) 

2.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง   
 2.2.1   รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559  
    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559  
 2.2.2   รายงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 

    2.2.3  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคการศึกษา 
    ปกติ และค่าลงทะเบียนวิชาเรียน รายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
    6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)  
   2.2.4  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน 
   (วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 12 กรกฎาคม 2558)   (วาระลับ)  
  2.2.5 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน 
   (วันที่ 9 กันยายน  2557 - วันที่ 8 กันยายน 2558)   (วาระลับ)  
  2.2.6   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติงาน 
   (วันที่ 10 มีนาคม 2558 - วันที่ 9 มีนาคม 2559)   (วาระลับ)  
  2.2.7   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติงาน 
   (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)   (วาระลับ)                     

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา  

     3.1 การแต่งตั้งรักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  
  4.1  การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
     4.1.1  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
           ของคณะวิชา จ านวน 9 หลักสูตร   
 
 



  

 
 
       4.1.2  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง และสาระส าคัญ 
            ของหลักสูตร ของคณะวิชา จ านวน 1 หลักสูตร   
 4.2  มหาวิทยาลัยเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิชา จ านวน 1 หลักสูตร 

                     4.3  การเสนอขออนุมัตปิิดหลักสูตร   
 (ไม่มี) 

                      4.4  โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ 
    (ไม่มี)  

 4.5   การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  56 ราย 
   4.6  การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา  
    (ไม่มี) 

 ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  5.1  ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย  

    5.1.1  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 2 ฉบับ 
    5.1.2  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ 
   บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)   
  5.2    การเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันใน 
    ต่างประเทศ จ านวน 1 สถาบัน  

  5.3 รายชื่อวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตาม 
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 เพ่ิมเติม 
   5.4  การก าหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร จ านวน 1 ราย 

   5.5   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
     รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 

   5.6  วิธีการพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
   5.7   แนวคิดการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.8   การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ รองศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์  (วาระลับ)   
 5.9  ผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 7 ราย  (วาระลับ)       
     
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย   
  6.1 แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) 
  6.2 แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)       
  6.3 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560-2565 
 6.4 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus (เอกสารน าเสนอในทีป่ระชุมสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ  
   (ไม่มี) 

             


