สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

1

กำรปรับปรุงหลักสูตร
กำรปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ อนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้ำง)
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอัญมณีและ
จำนวน 7 หลักสูตร ตำมเสนอ
เครือ่ งประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
3) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบ
เพื่อธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
7) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (โครงกำรร่วมระหว่ำง
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนอตติงแฮม
สหรำชอำณำจักร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

2

อนุมัติปริญญำ

1. อนุมัติปริญญำนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ประจำ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ทั้งสิ้นจำนวน
3,022 รำย ได้แก่
ระดับปริญญำเอก จำนวน
6 รำย
ระดับปริญญำโท
จำนวน 25 รำย
ระดับปริญญำตรี
จำนวน 2,991 รำย
2.2 อนุมัติปริญญำนิสิตที่สำเร็จกำรศึกษำ ประจำ
ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2561 ทั้งสิ้นจำนวน
3 รำย ได้แก่
ระดับปริญญำตรี
จำนวน
3 รำย

3

(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย กำรแต่งตั้ง อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พนักงำนให้ดำรงตำหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2562
ว่ำด้วย กำรแต่งตัง้ พนักงำนให้ดำรงตำหน่ง
ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2562 ตำมที่เสนอ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ที่
4

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

หลักสูตรใหม่
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำจุลชีววิทยำประยุกต์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1) อนุมัติกำรเปิดสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
จุลชีววิทยำประยุกต์ ซึ่งจะเปิดสอนในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562
ในกำรนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่ำ หลักสูตรอำจเพิ่มเติม
เรื่อง Microbiota หรือจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในร่ำงกำย ซึง่ มี
ควำมสัมพันธ์กับควำมแข็งแรงหรือควำมเจ็บป่วยของร่ำงกำย

2) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต
สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษและกำรดูแล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

2) อนุมัติกำรเปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรศึกษำพิเศษและกำรดูแล ซึง่ จะเปิดสอนในปีกำรศึกษำ
พ.ศ. 2562
ในกำรนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่ำ หลักสูตรควรเน้นรูปแบบ
กำรศึกษำแบบกำรปฏิสัมพันธ์ทำงกำรเรียนรู้ (interactive leaning)
ทั้งนี้ นำยชุมพล พรประภำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอมอบทุนแก่มหำวิทยำลัยเพื่อวิจัยและพัฒนำ
กำรศึกษำเด็กพิเศษ จำนวน 200,000 บำท

4

แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
1. นำงบุปผำ ชวะพงษ์
เป็นประธำน
2. นำยไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ์
เป็นกรรมกำร
3. นำงสำวนวพร วิทยำนันท์
เป็นกรรมกำร
4. นำงนิตยำ ศรีเกิด
เป็นกรรมกำร
5. นำงมำเรียม ศิลธรรม
เป็นเลขำนุกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 10 กรกฏำคม 2562 ถึงวันที่ 9 กรกฎำคม 2564

5

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัย
ประจำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศรีนครินทรวิโรฒ แทนตำแหน่งที่ว่ำงลง ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม เป็นกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐำนะ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้บริหำรหรือประเภทคณำจำรย์ประจำ
2. นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล เป็นกรรมกำรอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้แทน
สภำคณำจำรย์และพนักงำน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 9 กรกฎำคม 2562 ถึงวันที่ 8 มกรำคม 2563

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

6

ขออนุมัติกำหนดแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรจัดหำ
พัสดุ ในระหว่ำงที่งบประมำณรำยจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ยังไม่ผ่ำนกำรอนุมัตจิ ำก
สภำมหำวิทยำลัย

เห็นชอบแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุ ในระหว่ำงที่งบประมำณ
รำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ยังไม่ผำ่ นกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้
1. กำรได้รับควำมเห็นชอบวงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซือ้
จัดจ้ำง เมื่อคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สนิ เห็นชอบ
ร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ในแต่ละปีงบประมำณ
2. ส่วนงำนหรือหน่วยงำนสำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจนถึงขั้น
ได้ตัวผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงไว้ก่อนได้ โดยเว้นแต่ขั้นตอนกำรลงนำม
ในสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
3. ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสำรเชิญชวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้ดว้ ยว่ำ
หน่วยงำนขอสงวนสิทธิ์วำ่ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนี้ จะมีกำรลงนำม
ในสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่องบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีของมหำวิทยำลัยมีผลใช้บังคับแล้ว โดยผู้เสนอรำคำ
ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติในกำรจัดทำงบประมำณตั้งแต่ปงี บประมำณ
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

7

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ศึกษำทั่วไป

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเรื่องแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำศึกษำทั่วไป ดังนี้
1. ควรให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่เน้น
“กำรเรียนรู้” มิใช่ “กำรท่องจำ” เพรำะหัวใจหลักของกำรศึกษำ
คือกำรเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่กำรคิด วิเครำะห์ ตัดสินใจ และยัง
สะท้อนออกมำเป็นพฤติกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของสังคมด้วย
2. กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่อำจำรย์ผู้สอน
และควรต้องสอดคล้องกับทิศทำงของประเทศ เช่น แนวคิดเรื่อง
“จิตอำสำ”
3. มหำวิทยำลัยควรสนับสนุนให้สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้เป็นแกนหลัก
ในกำรสร้ำงผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเรียนรู้ ด้วยกำรนำผูส้ นใจจำก
ทุกคณะ/สถำบัน/สำนัก มำร่วมรวบรวมและทบทวนควำมรู้
ด้ำนต่ำง ๆ จนเกิดเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเรียนรู้ขึ้น ซึ่งจะสร้ำง
ประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยและสังคมอย่ำงยิ่ง

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ที่
8

ชื่อเรื่อง
กำรกำหนดค่ำเบี้ยประชุม
1) กำรกำหนดค่ำเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมกำรอำนวยกำรและ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนศูนย์กำรแพทย์
ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน

2) กำรกำหนดค่ำเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมกำรอำนวยกำรและ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนศูนย์กำรแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี

มติที่ประชุม
เห็นชอบอัตรำค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรและ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ
ชลประทำน ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์ปัญญำ
นันทภิกขุ ชลประทำน
- ประธำนกรรมกำร ครั้งละไม่เกิน 1,500 บำท
- รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / ที่ปรึกษำ
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บำท
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ
ชลประทำน
- ประธำนกรรมกำร ครั้งละไม่เกิน 1,000 บำท
- รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / ที่ปรึกษำ
ครั้งละไม่เกิน 800 บำท
วิธีการจ่าย
1. กำรประชุมของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
ที่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำนศูนย์กำรแพทย์ปัญญำ
นันทภิกขุ ชลประทำน ได้แก่ คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน
คณะกรรมกำรดำเนินงำนศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ
ชลประทำน
2. กรรมกำรที่ได้รับค่ำตอบแทนผู้บริหำรตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรอำนวยกำรแล้ว ให้งดค่ำเบี้ยประชุมเฉพำะ
กรรมกำรท่ำนนั้น
เห็นชอบอัตรำค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรและ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำร ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
- ประธำนกรรมกำร ครั้งละไม่เกิน 1,500 บำท
- รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / ที่ปรึกษำ
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บำท

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
- ประธำนกรรมกำร ครั้งละไม่เกิน 1,000 บำท
- รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / ที่ปรึกษำ
ครั้งละไม่เกิน 800 บำท
วิธีการจ่าย
1. กำรประชุมของศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ที่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ได้แก่ คณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
2. กรรมกำรที่ได้รับค่ำตอบแทนผู้บริหำรตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรอำนวยกำรแล้ว ให้งดค่ำเบี้ยประชุมเฉพำะ
กรรมกำรท่ำนนั้น
ในกำรนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตเพื่อมหำวิทยำลัยนำไป
พิจำรณำดำเนินกำรในอนำคตว่ำ มหำวิทยำลัยควรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยและวิธีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมกำร
ให้มีควำมชัดเจน และสำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงครอบคลุมทุก
กำรประชุม โดยอำจพิจำรณำแบ่งประเภทตำมควำมเหมำะสม เช่น
แบ่งตำมระดับของกำรประชุม ได้แก่ กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
กำรประชุมระดับมหำวิทยำลัย ระดับส่วนงำน แบ่งตำมกฎหมำย
ที่ใช้แต่งตั้งคณะกรรมกำร เช่น กรรมกำรที่แต่งตั้งตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัย แต่งตั้งตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย และแต่งตั้งตำม
ระเบียบมหำวิทยำลัย หรือแบ่งโดยพิจำรณำจำกกำรเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิจำกภำยนอกหรือบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย เป็นต้น
เมื่อมหำวิทยำลัยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยค่ำเบี้ย
ประชุมแล้ว ให้เสนอคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินและทรัพย์สนิ
พิจำรณำ ก่อนเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ กำรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยดังกล่ำว ให้เริ่มใช้กับ
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในวำระถัด

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

