1
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ที่

ชื่อเรื่อง

1

การปรับปรุงหลักสูตร
กำรปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
และกำรออกกำลังกำย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำรระหว่ำง
วัฒนธรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
4) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจเพื่อสังคม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
5) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภูมิสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภูมิวัฒนธรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
8) หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
กำรปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมพอลิเมอร์และ
กำรจัดกำร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
3) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์
และกำรจัดกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
5) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์สำกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติ
กำรปรับปรุงหลักสูตร จำนวน
13 หลักสูตร ได้แก่ กำรปรับปรุง
หลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 8 หลักสูตร และกำรปรับปรุง
หลักสูตร (กระทบโครงสร้ำง) จำนวน
5 หลักสูตร ตำมเสนอ

2
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

2

หลักสูตรใหม่
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำนวัตกรรมอำหำรและธุรกิจ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

อนุมัติกำรเปิดสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรม
อำหำรและธุรกิจ ซึ่งจะเปิดสอนในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562

3

อนุมัติปริญญำ

อนุมัติปริญญำนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 8 รำย ดังนี้
ระดับปริญญำเอก จำนวน 3 รำย
ระดับปริญญำโท จำนวน 5 รำย

4

กำรพิจำรณำบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจติ ร ศรีสอ้ำน เป็นประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มอบประธำนคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจำนวนไม่เกิน
5 คน ที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนกำรเงิน
ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร หรือด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
เป็นกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แล้วเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่ออนุมัติแต่งตั้งต่อไป

5

กำรกำหนดวิธีกำรได้มำซึ่งหัวหน้ำส่วนงำน เห็นชอบในหลักกำรกำรกำหนดวิธีกำรได้มำซึ่งหัวหน้ำส่วนงำนที่แต่งตั้ง
ที่แต่งตั้งครั้งแรกของส่วนงำนทีม่ ี
ครัง้ แรกของส่วนงำนที่มีกำรจัดตั้งใหม่ โดยให้สภำมหำวิทยำลัย
กำรจัดตั้งใหม่
พิจำรณำแต่งตั้งผู้เหมำะสมดำรงตำแหน่งหัวหน้ำส่วนงำนตำม
คำแนะนำของอธิกำรบดี โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย หลังจำกนั้นในกำรแต่งตั้งครั้งต่อไป ให้ใช้
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรคณะ
และส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำบัน สำนัก และส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
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ที่
6

ชื่อเรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร

มติที่ประชุม
อนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรสภำวิชำกำร ประกอบด้วย
1. อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2. ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เฉลิม วรำวิทย์ เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
3. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
4. ศำสตรำจำรย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒำลินเป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
5. ศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
6. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย บุญแสง
เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
7. ศำสตรำจำรย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธำงกูร เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน)
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพศำล นำผล
เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน)
10. ศำสตรำจำรย์ ดร.ปำนสิริ พันธุส์ ุวรรณ เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน)
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.รัมภำ บุญสินสุข เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน)
12. รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญำสกุล
เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน)
13. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชำคริต ชุ่มวัฒนะ เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน)
14. รศ.ดร.อ้อทิพย์ รำษฎร์นิยม
เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน)
15. รองศำสตรำจำรย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน)
16. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ เป็นกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 7 ธันวำคม 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวำคม 2565

4
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

7

ขอกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

1. อนุมัติอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตำมเสนอ สำหรับเรียกเก็บกับนักเรียนที่เข้ำ
ศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป
2. เห็นชอบให้นักเรียนที่เข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งเคยชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ฉบับใด ให้เรียกเก็บตำมอัตรำนั้นจนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ

8

ขอกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
เหมำจ่ำย – ระดับปริญญำตรี

1. อนุมัติอัตรำค่ำธรรมเนียมเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี ตำมเสนอ
สำหรับเรียกเก็บกับนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป
2. เห็นชอบให้นิสิตที่เข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ 2562 เคยชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำใด ให้เรียกเก็บตำมอัตรำนั้นจนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ

9

ขอกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรบริกำร อนุมัติกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรกำรศึกษำ เพิ่มเติม ได้แก่
กำรศึกษำ เพิ่มเติม
รำยกำรค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับกำรส่งเอกสำรล่ำช้ำ ที่ไม่เป็นไปตำม
ปฏิทินกำรศึกษำหรือตำมข้อบังคับ ฯ ระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน
2,000 บำท / เรื่อง / ภำคเรียน

10 ขอยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย ศูนย์บริหำร
กิจกำรหอพัก พ.ศ. 2562

1. อนุมัติให้ยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
ศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก พ.ศ. 2562
2. อนุมัติให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภำระผูกพัน
งบประมำณ และรำยได้ของศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก ตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย ศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก
พ.ศ. 2562 มำเป็นของสำนักงำนอธิกำรบดี
3. อนุมัติเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก” เป็น “ส่วนกิจกำร
หอพักนิสิต”
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2563

5
ที่

ชื่อเรื่อง

11 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม
เห็นชอบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ตำมที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน
มหำวิทยำลัยควรตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินอันเนื่อง
มำจำกปัจจัยภำยนอกด้วย เช่น นโยบำยประชำนิยมของรัฐบำล
ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่มหำวิทยำลัย
1.2. ความเสี่ยงเรื่องนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
มีแนวโน้มลดลง
กำรที่จำนวนนิสิตเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำมีแนวโน้ม
ลดลง มีสำเหตุจำกค่ำนิยมของกำรศึกษำเปลี่ยนไป เนื่องจำกปัจจุบนั
มีช่องทำงกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และผู้เรียนไม่ได้นิยมรูปแบบ
กำรเรียนในมหำวิทยำลัยเช่นเดิม ดังนั้น มหำวิทยำลัยต้องปรับตัวให้
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียน เช่น กำรเปิดสอนแบบออนไลน์ หรือ
เปิดหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้เรียนทุกช่วงวัย
1.3. ความเสี่ยงเรื่องการเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
(Business Continuity Planning : BCP)
1) ควรปรับภำษำในตัวชี้วัดควำมเสี่ยงหลัก (KRI) ข้อ 4
จากเดิม
“แผนป้องกันแผ่นดินไหว (อำคำรสูง)”
แก้ไขเป็น
“แผนรองรับแผ่นดินไหว (อำคำรสูง)” แทน
2) มหำวิทยำลัยอำจบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้วยกำรทำ
ประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยอุทกภัย
เป็นต้น
2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
2.1 ควรมีกำรประเมินและวัดระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง
โดยประเมินจำกโอกำสที่จะเกิด และระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
ที่จะเกิด เพื่อจะได้พิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงและ
จัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.2 ควรนำเสนอแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำพร้อมกัน
เพื่อให้สภำมหำวิทยำลัยให้ข้อเสนอแนะในภำพรวม

