สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
ที่

ชื่อเรื่อง

1

การปรับปรุงหลักสูตร
กำรปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 7 หลักสูตร
ได้แก่
1) หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรตรำสินค้ำ
สร้ำงสรรค์ (หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
3) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรม
กำรออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4) หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5) หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนโยบำยและ
กำรจัดกำรสำธำรณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม
อนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตร จำนวน
8 หลักสูตร ได้แก่ กำรปรับปรุงหลักสูตร
(ไม่กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 7 หลักสูตร
และกำรปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 1 หลักสูตร ตำมเสนอ

กำรปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2

กำรปรับเทียบวุฒิ วว. หรือ อว. ให้เทียบวุฒิปริญญำเอก

อนุมัติกำรปรับเทียบวุฒิ วว. หรือ อว.
ให้เทียบวุฒิปริญญำเอก แก่คณำจำรย์
คณะแพทยศำสตร์ จำนวน 37 รำย

3

หลักสูตรใหม่
1) หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

อนุมัติกำรเปิดสอนหลักสูตร จำนวน
2 หลักสูตร ได้แก่
1) อนุมัติกำรเปิดสอนหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ
ซึ่งจะเปิดสอนในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563
2) อนุมัติกำรเปิดสอนหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ
ซึ่งจะเปิดสอนในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ที่
4

ชื่อเรื่อง
การปิดดาเนินการหลักสูตรและ
การปิดหลักสูตร
1) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม

1) อนุมัติปิดดำเนินกำรหลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2) อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

5

อนุมัติปริญญำ

อนุมัติปริญญำนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 5 รำย ตำมเสนอ

6

แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกฎหมำย อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกฎหมำยและระเบียบรำชกำร
และระเบียบรำชกำร
ประกอบด้วย
1. ศ.คนึง ฦำไชย
เป็นประธำนกรรมกำร
2. ศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เป็นกรรมกำร
3. รศ.พันธุ์ทิพย์ กำญจนะจิตรำ สำยสุนทร เป็นกรรมกำร
4. นำยพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวำสดิ์
เป็นกรรมกำร
5. นำยมนู รัตนำสิน
เป็นกรรมกำร
6. ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ
เป็นกรรมกำร
7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวินัยและกฎหมำย
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
8. ผู้อำนวยกำรส่วนวินัยและกฎหมำย
เป็นผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
9. นำงสำวอำรยำ วิเศษพันธุ์ชยั
เป็นผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
โดยให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วนั ที่ 13 มีนำคม 2563
ถึงวันที่ 12 มีนำคม 2564

7

(ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย กำรบริหำร
กิจกำรอำคำรที่พักบุคลำกร
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
พ.ศ. 2562

อนุมัติ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒว่ำด้วย กำรบริหำร
กิจกำรอำคำรที่พักบุคลำกรมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับแก้ข้อ 5 (1) และ ข้อ 5 (3) ดังนี้
เดิม

(1) รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย
จำนวน 1 คน

เป็นประธำนกรรมกำร

(3) ผู้แทนบุคลำกรที่พักอำศัย

เป็นกรรมกำร

แก้ไขเป็น (1) รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร
(3) ผู้แทนบุคลำกรที่พักอำศัย จำนวน 1 คน เป็นกรรมกำร

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ที่
8

ชื่อเรื่อง
(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำร
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. ....

มติที่ประชุม
อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำร
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ข้อ 10 (3) ดังนี้
เดิม

(3) บุคลำกรของสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยที่คณะกรรมกำร
เห็นชอบ จำนวน 1 คน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

แก้ไขเป็น (3) บุคลำกรของสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยที่คณะกรรมกำร
เห็นชอบ จำนวน 1 คน
เลขำนุกำร
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมให้ข้อสังเกตว่ำ สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ควรมีภำระงำนด้ำนกำรพัฒนำนโยบำย โดยทำหน้ำที่นำข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตของสภำมหำวิทยำลัยเสนอมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำและกำหนด
เป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัยต่อไป
9

กำรพิจำรณำบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินและ
ทรัพย์สิน

1. แต่งตั้งคุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินและทรัพย์สิน
2. แต่งตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน
เป็นกรรมกำร ได้แก่ นำยชุมพล พรประภำ
3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกหรือภำยใน ด้ำนกำรเงิน กำรคลัง
กำรบัญชี เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด กำรลงทุน จำนวน 3 คน
เป็นกรรมกำร ได้แก่
1) นำงทองอุไร ลิ้มปิติ (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
2) นำยชำญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
3) ดร.รวีพร คูหิรัญ (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)

10 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย
1) ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน
เป็นประธำนกรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย)
2) อธิกำรบดี
เป็นรองประธำน
กรรมกำร
3) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร
เป็นกรรมกำร
4) ประธำนกรรมกำรสภำคณำจำรย์และพนักงำน เป็นกรรมกำร
5) คณบดีคณะกำยภำพบำบัด
เป็นกรรมกำร
(กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย)

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม
6) ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
(กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย)
7) กรรมกำรสภำวิชำกำร จำนวน 1 คน
ซึ่งสภำวิชำกำรเสนอแต่งตั้ง
8) นำยแพทย์นพพร ชืน่ กลิน่
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
9) นำยพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวำสดิ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญำกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
11) นำยมนูญ สรรค์คุณำกร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
12) นำงสำวทัศนีย์ ดุสติ สุทธิรัตน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
13) รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
14) ผู้อำนวยกำรส่วนทรัพยำกรบุคคล
15) หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร
เป็นผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
เป็นผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

2. อนุมัติรำยชื่อกรรมกำรตำมที่สภำวิชำกำรเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18 (6) และให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำรเสนอ
นำยกสภำมหำวิทยำลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจำกวันทีส่ ภำวิชำกำรมีมติเสนอชื่อกรรมกำร
สภำวิชำกำร จำนวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ที่

ชื่อเรื่อง

11 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

มติที่ประชุม
เห็นชอบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. มหำวิทยำลัยควรนำข้อเสนอแนะจำกรำยงำนฯ ไปพิจำรณำเพื่อจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) แก่ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย ได้แก่
รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อำนวยกำรสถำบัน สำนัก และส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ และผู้อำนวยกำรส่วนในสำนักงำนอธิกำรบดี
เพื่อจัดทำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ให้มีกำรดำเนินงำนเป็นระบบและมี
กำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรที่ดี
2. ควรปรับรูปแบบเล่มรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยฯ ให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ เพิ่มส่วน
ของบทสรุปผูบ้ ริหำร (Executive Summary) และอ้ำงถึงระเบียบ ข้อบังคับ
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

