สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ที่

ชื่อเรื่อง

1

อนุมัติปริญญำ

2

การปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง (ไม่กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
เภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3) หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำศิลปศึกษำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรปรับปรุง (กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (โครงกำรร่วมระหว่ำง
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนอตติงแฮม
สหรำชอำณำจักร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเพื่ออำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำและ
กำรสื่อสำรสำกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนศึกษำศำสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
7) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

มติที่ประชุม
อนุมัติปริญญำนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
ทั้งสิ้นจำนวน 258 รำย ได้แก่
ระดับปริญญำเอก จำนวน 6 รำย
ระดับปริญญำโท จำนวน 56 รำย
ระดับปริญญำตรี จำนวน 196 รำย
อนุมัติ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

2
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

8) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
9) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
เภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3

4

หลักสูตรใหม่
1) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
กำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
3) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
เภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
4) หมวดวิชำโทภำษำอังกฤษและสำรสนเทศ
(ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562)
5) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
ควำมปลอดภัยและกำรพิสูจน์หลักฐำนทำงคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

การปิดหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ
เพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

อนุมัติ

อนุมัติ ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตร เป็น
“หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมด้ำนควำมปลอดภัยและกำรพิสูจน์
หลักฐำนทำงคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)”
อนุมัติ

5

(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่ำงอื่น
สำหรับผูป้ ฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2562

อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยสวัสดิกำร สิทธิประโยชน์ และประโยชน์
อย่ำงอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2562 ตำมเสนอ และประกำศใช้บังคับต่อไป

6

(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเปลี่ยนตำแหน่ง กำรเปลี่ยน
ระดับตำแหน่ง และกำรตัดโอนตำแหน่งข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562

อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเปลี่ยนตำแหน่ง
กำรเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และกำรตัดโอนตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562
ตำมเสนอ และประกำศใช้บังคับต่อไป
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7

(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2562

อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2562
ตำมเสนอ และประกำศใช้บังคับต่อไป

8

(ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2562

อนุม้ติ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยกำรแต่งตัง้ ที่ปรึกษำของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562 ตำมเสนอ
และประกำศใช้บังคับต่อไป

9

(ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนคริทรวิโรฒ ว่ำด้วย
ศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก พ.ศ. 2562

อนุมัติ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ว่ำด้วยศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก พ.ศ. 2562
โดยให้แก้ไขหน้ำ 5 ข้อ 19 ดังนี้
เดิม
ข้อ 19 เงินรำยได้ของศูนย์บริหำร
กิจกำรหอพักให้นำฝำกไว้กับ
กองคลัง หรือสหกรณ์ออมทรัพย์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หรือสถำบันกำรเงินที่อธิกำรบดี
อนุมัติ โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำร
แก้ไขเป็น ข้อ 19 เงินรำยได้ของศูนย์บริหำร
กิจกำรหอพักให้นำฝำกไว้กับ
ส่วนกำรคลัง หรือสหกรณ์
ออมทรัพย์ มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หรือสถำบัน
กำรเงินที่อธิกำรบดีอนุมัติ
โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรและประกำศ
ใช้บังคับต่อไป

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

4
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

10 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
อำนวยกำรศูนย์บริกำรวิชำกำร

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์บริกำรวิชำกำร ดังนี้
1. อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
(รศ.ดร.สมชำย สันติวัฒนกุล)
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
เป็นรองประธำนกรรมกำร
(รศ.ดร.ลัดดำวัลย์ ผิวทองงำม)
3. คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์
เป็นกรรมกำร
(รศ.ดร.อ้อทิพย์ รำษฎร์นิยม)
4. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
เป็นกรรมกำร
(ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญำสกุล)
5. นำยเอื้อมบุญ ไกรฤกษ์
เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รศ.ดร.ศิริยุภำ พูลสุวรรณ
เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
9. อำจำรย์ ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

11 คณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำร
สำนักหอสมุดกลำง

1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตเิ สนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำร
สำนักหอสมุดกลำง ดังนี้
1) นำยโสภณ สุภำพงษ์
2) ศำสตรำจำรย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำร
สำนักหอสมุดกลำง ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) นำยโสภณ สุภำพงษ์
เป็นกรรมกำร
3) ศ.พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์
เป็นกรรมกำร
4) คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
เป็นกรรมกำร
5) คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติเพือ่ ศึกษำควำมยั่งยืน เป็นกรรมกำร
6) ผู้อำนวยกำรสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เป็นกรรมกำร
7) นำงสำวอัญชลี ตุ้มทอง
เป็นกรรมกำร
8) นำงสุจิตรำ รัตนสิน
เป็นกรรมกำร
9) นำงมัณฑนำ เจริญแพทย์
เป็นกรรมกำร
และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำบัน สำนัก และส่วนงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ พ.ศ. 2559 ต่อไป

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
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ที่
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12 คณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร

มติที่ประชุม
1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้
ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำ
คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร ดังนี้
1) คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม
2) นำยชุมพล พรประภำ
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม
เป็นกรรมกำร
3) นำยชุมพล พรประภำ
เป็นกรรมกำร
4) คณบดีคณะเภสัชศำสตร์
เป็นกรรมกำร
5) คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
เป็นกรรมกำร
6) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เป็นกรรมกำร
7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ
เป็นกรรมกำร
8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำสินี จันทร์นวล
เป็นกรรมกำร
9) อำจำรย์สุจนิ ดำ จิตต์ใจฉ่ำ
เป็นกรรมกำร
และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย กำรบริหำรคณะ และส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2559 ต่อไป

13 คณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำร
สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้

1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตเิ สนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำ
ผู้อำนวยกำรสำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ดังนี้
1) ศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ สำริสุต
2) นำยธีระชัย เชมนะสิริ
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำร
สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) ศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ สำริสุต
เป็นกรรมกำร
3) นำยธีระชัย เชมนะสิริ
เป็นกรรมกำร
4) คณบดีคณะกำยภำพบำบัด
เป็นกรรมกำร
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ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม
5) คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์
เป็นกรรมกำร
6) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เป็นกรรมกำร
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนิตำ เลิศพรกุลรัตน์ เป็นกรรมกำร
8) อำจำรย์ ดร.ณัชวดี จันทร์ฟอง
เป็นกรรมกำร
9) นำยพุฒินนั ท์ ยำไธสง
เป็นกรรมกำร
และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำบัน สำนัก และส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ พ.ศ. 2559 ต่อไป

14 กำรขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
จำกเงินรำยได้เพิ่มเติมระหว่ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้เพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รำยกำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,500,000.- บำท
(ยี่สิบสำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) โดยใช้เงินรำยได้สะสมของมหำวิทยำลัย
ให้แก่วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี งบลงทุน (ค่ำทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) ปรับปรุงอำคำรนวัตกรรม : ศ.ดร.สำโรช บัวศรี ชัน้ 7
จำนวนเงิน
12,600,000.- บำท
2) ปรับปรุงห้องเรียนอำคำร 14 ชั้น 8 และ ชั้น 9
จำนวนเงิน
2,200,000.- บำท
3) ปรับปรุงอำคำรวิจัยและกำรศึกษำต่อเนื่องฯ ชั้น 1
จำนวนเงิน
8,500,000.- บำท
4) ค่ำออกแบบ - ปรับปรุงห้องเรียน อำคำร 14 ชั้น 8 และ ชั้น 9
จำนวนเงิน
200,000.- บำท
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