สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ที่

ชื่อเรื่อง

1 การปรับปรุงหลักสูตร จานวน 15 หลักสูตร
กำรปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 14 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมวิทยำ
เพื่อกำรพัฒนำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2) หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเพื่ออำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
8) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวรรณกรรมสำหรับเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
9) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภูมิสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
10) กำรปรับปรุงหมวดวิชำชีพครู
11) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมคลินิก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
12) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
13) หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
14) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม
อนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตร
จำนวน 15 หลักสูตร ได้แก่
กำรปรับปรุงหลักสูตร
(ไม่กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 14 หลักสูตรกำร
ปรับปรุงหลักสูตร (กระทบ
โครงสร้ำง) จำนวน 1 หลักสูตร
ตำมเสนอ

กำรปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
1) กำรปรับปรุงหมวดวิชำโทเขมรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

-2ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

2 กำรขยำยระยะเวลำกำรศึกษำให้กับนิสิต 1. อนุมัติขยำยระยะเวลำกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
นักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ อันเนื่อง
2562 ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 17 คน ตำมเสนอ
มำจำกผลกระทบจำกกำรระบำดของ
2. มอบอำนำจให้อธิกำรบดีเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติขยำยเวลำกำรศึกษำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ตำมแผนกำรศึกษำให้กับนิสิตทุกระดับกำรศึกษำ ทีไ่ ด้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
3 กำรลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้กับนิสิต
ทุกระดับกำรศึกษำ เนื่องจำกผลกระทบ
จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19)

อนุมัติให้ลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้แก่นิสิตทุกระดับ ในอัตรำร้อยละ 10
ต่อภำคกำรศึกษำ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท สำหรับนิสิตทีช่ ำระเงินภำยใน
ภำคเรียนที่ 1 และภำคเรียนที่ 2 ของปีกำรศึกษำ 2563 เท่ำนั้น

4 กำรมอบหมำยให้อธิกำรบดีเป็นผู้พิจำรณำ
กำรลดหรือกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม
กำรบริกำรกำรศึกษำ

มอบหมำยให้อธิกำรบดีเป็นผู้พจิ ำรณำกำรลดหรือกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม
กำรบริกำรกำรศึกษำ

5 ขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำ
เรื่องร้องทุกข์

1. อนุมัติให้ขยำยเวลำกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ของ อำจำรย์ ดร.กรรณิกำ
เสริมสุวิทยวงศ์ ออกไปอีก 60 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเดิม
โดยจะครบกำหนด ในวันที่ 11 สิงหำคม 2563
2. มอบมหำวิทยำลัยไปศึกษำระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขเพิ่มควำมกำรขอขยำยระยะเวลำ กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สำมำรถดำเนินกำรพิจำรณำ
ให้แล้วเสร็จตำมที่ระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดไว้ได้

6 แนวทำงกำรจัดกำรกับหนังสือร้องเรียน
ถึงสภำมหำวิทยำลัย

อนุมัติใช้แนวทำงกำรจัดกำรกับหนังสือร้องเรียนถึงสภำมหำวิทยำลัย
ตำมเดิมที่เคยดำเนินกำรไว้ โดยปรับจำกคำว่ำ “กรรมกำรและเลขำนุกำร
สภำมหำวิทยำลัย” เป็น “เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย” ดังนี้
1. หนังสือร้องเรียนทุกฉบับที่เข้ำสู่สภำมหำวิทยำลัย มอบเลขำนุกำร
สภำมหำวิทยำลัย ทำหน้ำที่รวบรวม และเสนอนำยกสภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำ
2. กรณีที่หนังสือร้องเรียนส่งถึงกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยโดยตรง
ให้กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ส่งหนังสือร้องเรียนดังกล่ำวมำที่
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย เพือ่ รวบรวมและเสนอนำยกสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป
3. เรื่องที่นำยกสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำแล้ว ให้เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย
รำยงำนควำมคืบหน้ำหรือผลกำรพิจำรณำต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

-3ที่

ชื่อเรื่อง

7 (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรประชุมและ
วิธีดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

มติที่ประชุม
มอบส่วนวินัยและกฎหมำยนำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยกำรประชุมและวิธีดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... กลับไปทบทวนและพิจำรณำปรับแก้ โดยมีข้อสังเกต
ดังนี้
1) ไม่ควรมีกำรประชุมลับผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่หำกมีจำเป็นต้อง
ประชุมลับ ให้ผู้ที่ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์พิจำรณำข้อมูลจำก
เอกสำรที่ส่งจำกฝ่ำยเลขำนุกำร หรือที่เปิดผ่ำนจอในวันประชุมเท่ำนัน้
โดยห้ำมไม่ให้ส่งไฟล์หรือเอกสำรแก่ผู้ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2) ข้อ 4 ของ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
กำรประชุมและวิธีดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่ให้เพิ่มควำมเป็นวรรคสองในข้อ 7 ของข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรประชุมและวิธีดำเนินงำน
ของสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 ดังนี้
“กรณีมีควำมจำเป็นหรือเร่งด่วน ที่ผู้ร่วมประชุมมิอำจอยู่ใน
สถำนที่เดียวกันได้ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถประชุมปรึกษำหำรือ
และแสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน ประธำนอำจกำหนด
จัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”
ที่ประชุมให้ควำมเห็นว่ำกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นนั้
สำมำรถทำได้มิใช่เฉพำะกรณีมคี วำมจำเป็นหรือเร่งด่วนเท่ำนั้น
3) เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับกำรให้ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรำยละเอียด
กำรประชุมให้เป็นไปตำมพระรำชกำหนด ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และควรมีข้อควำมกำหนดให้สำมำรถ
นำข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับกำรประชุมอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยได้ด้วย

8 (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

มอบส่วนวินัยและกฎหมำยพิจำรณำปรับแก้ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
ให้สอดคล้องและไม่ขัดกับพระรำชกำหนด ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และให้สำมำรถใช้ข้อบังคับนี้กับกำรประชุมอื่น ๆ
ของมหำวิทยำลัยได้ด้วย

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

-4ที่

ชื่อเรื่อง

9 คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัย
นวัตกรรมสื่อสำรสังคม

มติที่ประชุม
1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตเิ สนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำคณบดี
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม ดังนี้
1) นำยโสภณ สุภำพงษ์
2) ศำสตรำจำรย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัย
นวัตกรรมสื่อสำรสังคม ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) นำยโสภณ สุภำพงษ์
เป็นกรรมกำร
3) ศำสตรำจำรย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์
เป็นกรรมกำร
4) คณบดีคณะมนุษยศำสตร์
เป็นกรรมกำร
5) คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์
เป็นกรรมกำร
6) ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
เป็นกรรมกำร
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรวัน แพทยำนนท์ เป็นกรรมกำร
8) อำจำรย์ ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ
เป็นกรรมกำร
9) อำจำรย์ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์
เป็นกรรมกำร
และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรคณะ และส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

10 คณะกรรมกำรสรรหำ
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์

1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตเิ สนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำคณบดี
คณะศึกษำศำสตร์ ดังนี้
1) คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม
2) นำยชุมพล พรประภำ
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
คณะศึกษำศำสตร์ ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม
เป็นกรรมกำร
3) นำยชุมพล พรประภำ
เป็นกรรมกำร
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ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม
4) คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
5) คณบดีคณะสังคมศำสตร์
6) ผู้อำนวยกำรสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พำสนำ จุลรัตน์
8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมเกียรติ วรรณเฉลิม
9) อำจำรย์ ดร.วรพงษ์ แสงประเสริฐ

เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร
เป็นกรรมกำร

และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรคณะ และส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
11 กำรพัฒนำนโยบำยมหำวิทยำลัย

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเรื่องกำรพัฒนำนโยบำยมหำวิทยำลัย ด้วยกำร
เสนอให้ฝ่ำยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยมีกลุ่มงำนพัฒนำนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย ทำหน้ำที่ดงั นี้
1. นำประเด็นที่สำคัญในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย หรือประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย เช่น นโยบำยจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นต้น มำพัฒนำเป็นนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องและมีควำมเชี่ยวชำญมำระดม
ควำมคิด แสวงหำข้อมูล และสังเครำะห์เป็นนโยบำยมหำวิทยำลัย
2. เสนอนโยบำยและแนวทำงกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยแก่
สภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. เมื่อสภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตินโยบำยใดแล้ว กลุ่มงำนพัฒนำ
นโยบำยของมหำวิทยำลัย ต้องทำหน้ำที่สื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย จนสำมำรถนำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติได้
4. ประสำนงำนกับกลุ่มติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลัย เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำหรืออุปสรรค
ในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยควรประชำสัมพันธ์นโยบำยหรือโครงกำรที่ดี
มีประโยชน์ ให้สังคมรับรู้ด้วย เพรำะนอกจำกจะเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้
คนภำยนอกรู้จักมหำวิทยำลัยแล้ว ยังอำจนำไปสู่กำรสร้ำงนโยบำยสำธำรณะ
ต่อไปได้
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