
  

 
      

   ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
                      ครั้งที่ 5/2560 

       วันที่  17  พฤษภาคม  2560  
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน   

     -----------------------------     
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 
 เมื่อวันที่  29  มีนาคม 2560 
 1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 
 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  (วาระลับ) 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

2.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
          (ไม่มี) 

2.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง   
 2.2.1    รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11  
    มกราคม 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 3/2560  
     วันที่ 13 มีนาคม 2560 
 2.2.2    รายงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม พ.ศ.2560 

  2.2.3   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  2.2.4   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 

    2.2.5  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
      คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 3  
      ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 - 18 พฤษภาคม 2559)  (วาระลับ) 
    2.2.6    รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน  (วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 -   
      11 กรกฎาคม 2559)  (วาระลับ)   
   2.2.7    รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน  
      (วันที่ 14 กันยายน 2557 -  13 กันยายน 2558)  (วาระลับ) 
   2.2.8    รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการหอศิลป์ 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน  (วันที่ 9 ตุลาคม 2557 -   
      8 ตุลาคม 2558)  (วาระลับ)        

                      
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา  
   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  
  4.1  การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
      4.1.1  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
           ของคณะวิชา จ านวน 7  หลักสูตร   
          4.1.2  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง และสาระส าคัญ 
            ของหลักสูตร ของคณะวิชา จ านวน 8  หลักสูตร  



  

 
 4.2  การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิชา จ านวน 3 หลักสูตร 

                     4.3  การเสนอขออนุมัตปิิดหลักสูตร   
 (ไม่มี) 

                      4.4  โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ 
    (ไม่มี)  

 4.5   การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  85  ราย    
 4.6  การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา จ านวน 1 ราย   
     

 ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  5.1  ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย  

    5.1.1  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 2 ฉบับ 
    5.1.2  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ 
   บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ...) 
    5.1.3  ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษ  
   ของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 

 5.1.4 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
  จากนักเรียนในหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียน 
  สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...    

  5.2    การเสนอปรับแก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
    กับสถาบันในต่างประเทศ จ านวน 2 สถาบัน      
  5.3  การแต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 8 ราย 
 5.4  การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   

   5.5  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก  
     ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ 
     ปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ (2) พ.ศ.2556  

 5.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 5.7  การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.8   การก าหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของรองอธิการบดี และคณบดี  จ านวน 9 ราย (วาระลับ) 
 5.9  เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

               จรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 ราย  (วาระลับ)    
   5.10 ขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 1 ราย  (วาระลับ)     
   5.11  รายงานผลการพิจารณาการร้องทุกข์ ราย นายกานต์รวี  ด้วงพูล  (วาระลับ)    
   5.12  รายงานผลการพิจารณาค าร้องทุกข์ของประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน   (วาระลับ) 
     (แจกเอกสารในที่ประชุมสภาฯ) 

 5.13  ผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 8 ราย  (วาระลับ) 
    
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย   
  6.1  แผนพัฒนาคณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี  
   (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2563) 
 
ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ  
  (ไม่มี) 

             


