สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

1

การปรับปรุงหลักสูตร
กำรปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรปรับปรุง (ไม่กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3) หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำสังคม
ศึกษำ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4) หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
5) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิทยำกำรเภสัชภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
หลักสูตรปรับปรุง (กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทยและเอเชีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทยและเอเชีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

อนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่
กำรปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้ำง) จำนวน
6 หลักสูตร และกำรปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 3 หลักสูตร ตำมเสนอ

2

(ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยกำรใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2562

อนุมัติ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
กำรใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2562 และประกำศใช้บังคับต่อไป

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

2
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

3

(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
ว่ำด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562 โดย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562
ให้ปรับแก้เล็กน้อย และให้นำข้อบังคับที่ลงนำมแล้วไปประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป

4

(ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องกำรใช้
เรื่อง กำรใช้ตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ ตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ประจำมหำวิทยำลัย ตำมเสนอ
ประจำมหำวิทยำลัย
และให้นำประกำศที่นำยกสภำมหำวิทยำลัยลงนำมแล้ว ไปประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป

5

แผนปฏิบัติกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2565)

6

(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบขึ้นอีกหนึ่งชุด
ว่ำด้วยกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ของมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561

7

รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557,
2558 และ 2561

1. เห็นชอบรำยงำนของผูส้ อบบัญชีและงบกำรเงิน มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557,
2558 และ 2561 เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อทรำบ
2. เห็นชอบค่ำธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ปี 2560 จำนวน
700,000.- บำท และค่ำธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ปี 2561
จำนวน 800,000.- บำท

8

อนุมัติปริญญำ

อนุมัติปริญญำนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคเรียนที่ 1
และภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 89 รำย ดังนี้
1) นิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 2 รำย ได้แก่
ระดับปริญญำโท
จำนวน 2 รำย
2) นิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 87 รำย ได้แก่
ระดับปริญญำเอก
จำนวน 1 รำย
ระดับปริญญำโท
จำนวน 3 รำย
ระดับปริญญำตรี
จำนวน 83 รำย

อนุมัติ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 –2565)
และให้ข้อสังเกตว่ำมหำวิทยำลัยควรจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
ในกลุ่มผู้บริหำร ได้แก่ รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อำนวยกำรสถำบัน
และสำนัก เพื่อเรียนรู้เทคนิคกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไปสู่
ควำมสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

3
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

9

(ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ
เพื่อกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร หรือกำรจ้ำง
ที่ปรึกษำ พ.ศ. 2562

เห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำร หรือกำรจ้ำงทีป่ รึกษำ พ.ศ. 2562
ตำมเสนอ และให้ส่ง (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒฯ ดังกล่ำว แก่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอนำยกสภำมหำวิทยำลัยลงนำม
ทั้งนี้ หำกคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐเห็นควรให้ปรับแก้ (ร่ำง) ระเบียบ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
หรือกำรจ้ำงที่ปรึกษำ พ.ศ. 2562 ให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำร
ปรับแก้ตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรฯ แล้วเสนอนำยก
สภำมหำวิทยำลัยลงนำม และประกำศใช้บังคับต่อไป

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

