
  

 
 

    ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ครั้งที่ 7/2558 

         วันที่  8  กรกฎาคม  2558 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2558 
 เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2558 
 1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2558 
 เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2558  (วาระลับ) 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

2.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
   (ไม่มี)    

2.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง   
 2.2.1   รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558   
    วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 

2.2.2  รายงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 
    2.2.3  รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนและศูนย์ 
     วิทยาศาสตร์การศึกษา ณ บริเวณเชิงเขาไกรลาศ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   2.2.4  สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลงานเรื่อง “เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสาน 
    สุนทรียะ” ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร EDUZINE 
       2.2.5  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร   
   2.2.6  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จ านวน 2 ราย  (วาระลับ)   
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา  
  3.1  การขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ครั้งที่ 1) ของ  
             ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  (วาระลับ)  
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  
  4.1  การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
     4.1.1  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  

          ของคณะวิชา จ านวน 12 หลักสูตร  
                                4.1.2  มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง และสาระส าคัญ 
    ของหลักสูตร ของคณะวิชาจ านวน 5 หลักสูตร 
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
      บัณฑิตวิทยาลัย 
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/ 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร 
  ปรับปรุง พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 



  

 
 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ.2558) บัณฑิตวิทยาลัย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) คณะวิทยาการจัดการ 

 4.2  มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ ของคณะวิชา จ านวน 3 หลักสูตร 
    - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ 
              หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  บัณฑิตวิทยาลัย 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่  
    พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย 

                     4.3  การเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร 
  (ไม่มี)  

 4.4 โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ ของคณะวิชา จ านวน 3 หลักสูตร  
  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ 
    พ.ศ.2558) 
 4.5 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 103 ราย    
 4.6  การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา จ านวน 1 ราย   

 ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  5.1  ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย  

          5.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณา 
    ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
  5.2 การเสนอข้อตกลงความร่วมมือ 
   (ไม่มี)   
  5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
  5.4 การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 2 ราย 

  5.5  (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี  
   (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562) 

  5.6 ผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน 6  ราย   (วาระลับ)    
 5.7  ร่าง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มีนาคม 2557 -  
    12 มีนาคม 2558)  (วาระลับ) 
  5.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (วาระลับ)  
    

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

             



 
 

        ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
          ครั้งที่ 7/2558 

   วันที่  8 กรกฎาคม 2558  
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   

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

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
      4.1.1  มหาวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของคณะวิชา 

  จ านวน  4 หลักสูตร 
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