สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ที่

ชื่อเรื่อง

1

การปรับปรุงหลักสูตร จานวน 6 หลักสูตร
กำรปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 5 หลักสูตร
ได้แก่
1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภูมิสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
ภูมิวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรเภสัชภัณฑ์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
5) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม
อนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร
ได้แก่ กำรปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 5 หลักสูตรกำรปรับปรุงหลักสูตร (กระทบ
โครงสร้ำง) จำนวน 1 หลักสูตร ตำมเสนอ

กำรพิจำรณำทักท้วงหลักสูตรปรับปรุง (กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำแฟชั่น สิ่งทอ
และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
อนุมัติปริญญำนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
ทั้งสิ้นจำนวน 2,898 รำย ได้แก่
ระดับปริญญำตรี จำนวน 2,870 รำย
ระดับปริญญำโท จำนวน
22 รำย
ระดับปริญญำเอก จำนวน
6 รำย
ตำมรำยชื่อที่เสนอ

2

อนุมัติปริญญำ

3

(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรสรรหำ อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขเพิ่มเติม
ว่ำด้วยกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ตำมเสนอ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

-2ที่
4

5

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

หลักสูตรใหม่
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
1) อนุมัติกำรเปิดสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและ
อุตสำหกรรมและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยำกำร) ซึง่ จะเปิดสอนในปี
นวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยำกำร)
กำรศึกษำ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมให้ข้อสังเกต ดังนี้
1. เนื่องจำกหลักสูตรมีควำมร่วมมือจำกหลำยส่วน ทั้งจำกผู้ประกอบกำร
หน่วยงำนภำยนอกและเครือข่ำยมหำวิทยำลัย หำกมหำวิทยำลัย
สำมำรถพัฒนำหลักสูตรไปสู่กำรร่วมกันสร้ำงนวัตกรรมอุตสำหกรรม
เพื่อบรรเทำปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ำในสังคมได้
จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
2. ควรปรับทิศทำงและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องและเท่ำทัน
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ทัง้ จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) จำกนวัตกรรมที่ทันสมัย เช่น กำรใช้ปัญญำประดิษฐ์
(Artificial Intelligent : AI) แทนที่แรงงำนคน หรือกำรมีเทคโนโลยี
กำรพิมพ์แบบสำมมิติ (3D printing) หรือเน้นควำมต้องกำรทำงด้ำน
ปัจจัยสี่ของมนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้ นิสิตที่สำเร็จกำรศึกษำควรต้องมี
คุณธรรม Smart ทั้งร่ำงกำย จิตใจ และสมอง
2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุ
พ.ศ. 2563

2) อนุมัติกำรเปิดสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรม
ผู้สูงอำยุ ซึ่งจะเปิดสอนในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563

ขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยำยน 2563

อนุมัติแต่งตั้ง นำงสำวสำวินี สะวำนนท์ สังกัดสำนักงำนสอบบัญชี
บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของมหำวิทยำลัย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมให้ข้อสังเกตว่ำจำกประวัติผู้สอบบัญชีมีประสบกำรณ์
กำรตรวจสอบหน่วยงำนใหญ่หลำยหน่วยงำน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถ
แต่อำจยังไม่มปี ระสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบระดับสถำบันอุดมศึกษำ

ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมให้ข้อสังเกตว่ำ หำกมีกำรเพิ่มเนื้อหำหลักสูตรเกี่ยวกับ
เรื่องกำรทำฟันเทียมเพื่อช่วยรักษำภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ
(sleep apnea) และเรื่องทันตกรรมผู้ป่วยติดเตียง หลักสูตรจะมี
ควำมสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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-3ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

6

พิจำรณำกำหนดจำนวนตำแหน่ง
รองอธิกำรบดีและผู้ชว่ ยอธิกำรบดี

1. อนุมัติกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิกำรบดี ไม่เกิน 12 ตำแหน่ง
2. อนุมัติกำหนดจำนวนผูช้ ่วยอธิกำรบดี ไม่เกิน 22 ตำแหน่ง
3. รับรองมติกำรประชุม เรื่องพิจำรณำกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิกำรบดี
และผู้ชว่ ยอธิกำรบดี เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้

7

พิจำรณำแต่งตัง้ ผู้รักษำกำรแทน
รองอธิกำรบดี

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดังนี้
1. ศำสตรำจำรย์ ดร.ปำนสิริ พันธุ์สุวรรณ
รักษำกำรแทนรองอธิกำรดีฝ่ำยวิชำกำร
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลัดดำวัลย์ ผิวทองงำม
รักษำกำรแทนรองอธิกำรดีฝ่ำยบริหำรและทรัพยำกรบุคคล
3. รองศำสตรำจำรย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
รักษำกำรแทนรองอธิกำรดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ว่ำที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง
รักษำกำรแทนรองอธิกำรดีฝ่ำยองครักษ์และพัฒนำกำยภำพ
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
รักษำกำรแทนรองอธิกำรดีฝ่ำยวินัยและกฎหมำย
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
รักษำกำรแทนรองอธิกำรดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัลยำ ธเนศพงศ์ธรรม
รักษำกำรแทนรองอธิกำรดีฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
รักษำกำรแทนรองอธิกำรดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 2 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป
2. รับรองมติกำรประชุม เรื่องพิจำรณำแต่งตัง้ ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้

8

พิจำรณำแต่งตัง้ เลขำนุกำร
สภำมหำวิทยำลัย

1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลัดดำวัลย์ ผิวทองงำม
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝำ่ ยบริหำรและทรัพยำกรบุคคล
เป็นเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหำคม 2563
เป็นต้นไป
2. รับรองมติกำรประชุม เรื่องพิจำรณำแต่งตัง้ เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

-4ที่
9

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
เห็นชอบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย
กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย ประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบครึ่งปีแรก)
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบครึ่งปีแรก) โดยมีข้อสังเกตดังนี้
1. มหำวิทยำลัยควรตระหนักถึงควำมเสี่ยงเรื่องควำมคุ้มค่ำของต้นทุน
และประสิทธิภำพ (Cost - Effective) โดยอำจต้องมีผู้มีควำมรู้ด้ำนธุรกิจ
มำช่วยวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เกิดค่ำใช้จ่ำยน้อย
แต่ให้ผลตอบแทนที่มปี ระสิทธิภำพสูง
2. มหำวิทยำลัยควรเป็นพลังปัญญำในกำรขับเคลื่อนสังคม
ด้วยกำรวิเครำะห์จุดเด่นของมหำวิทยำลัยและนำมำต่อยอด โดยนำผลหรือ
เป้ำหมำยเป็นตัวกำหนดว่ำจะดำเนินกำรหรือส่งเสริมเรื่องใดให้ส่งผลกระทบ
ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทัง้ นี้ ต้องมีกำรวำงแผนให้สัมพันธ์กับเป้ำหมำย
และมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี อันจะนำไปสู่กำรปฏิบัตทิ ี่เกิดผลจริง

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

