1
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ที่

ชื่อเรื่อง

1

การปรับปรุงหลักสูตร
กำรปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้ำง) จำนวน 10 หลักสูตร
ได้แก่
1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวรรณกรรมสำหรับเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3) หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
4) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำตจวิทยำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6) หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวัด ประเมิน
และวิจัยกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวัด ประเมิน
และวิจัยกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
8) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
9) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
10) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
กำรพิจำรณำทักท้วงหลักสูตรปรับปรุง (กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรทำงกำรศึกษำ
และกำรจัดกำรเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

2

กำรปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต
สำขำวิชำชีพครู

มติที่ประชุม
อนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตร
จำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่
กำรหลักสูตรปรับปรุง (ไม่กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 10 หลักสูตร และกำรหลักสูตร
ปรับปรุง (กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 1 หลักสูตร ตำมเสนอ

อนุมัติปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต
สำขำวิชำชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) (หลักสูตรนำนำชำติ)

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

2
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

3 กำรขอแก้ไขชื่อปี พ.ศ. ของหลักสูตร อนุมัติแก้ไขชื่อปี พ.ศ. ของหลักสูตรที่เปิดสอน ให้ตรงกับปีกำรศึกษำ
ที่เปิดสอน
ที่เปิดสอน จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจยั และพัฒนำหลักสูตร
ปี พ.ศ. เดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. ที่ขอแก้ไขใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
ปี พ.ศ. เดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. ที่ขอแก้ไขใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมปิโตรเลียมและ
ก๊ำซธรรมชำติ
ปี พ.ศ. เดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. ที่ขอแก้ไขใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย
ปี พ.ศ. เดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. ที่ขอแก้ไขใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร
ปี พ.ศ. เดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. ที่ขอแก้ไขใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
6. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร
ปี พ.ศ. เดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. ที่ขอแก้ไขใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
4 อนุมัติปริญญำ

1. อนุมัติปริญญำนิสิตที่สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
ทั้งสิ้นจำนวน 220 รำย ได้แก่
2. อนุมัติปริญญำนิสิตที่สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2561
ทั้งสิ้นจำนวน 59 รำย ได้แก่
ระดับปริญญำเอก จำนวน 14 รำย
ระดับปริญญำโท จำนวน 43 รำย
ระดับปริญญำตรี จำนวน 2 รำย

5 กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร
คณะสังคมศำสตร์

อนุมัติกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร คณะสังคมศำสตร์ โดยโครงสร้ำงของ
คณะสังคมศำสตร์ใหม่เป็นดังนี้
1) สำนักงำนคณบดี
4) ภำควิชำสังคมวิทยำ
2) ภำควิชำภูมิศำสตร์
5) ภำควิชำรัฐศำสตร์
3) ภำควิชำประวัติศำสตร์
6) อำณำบริเวณศึกษำ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

3
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

6 คณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำร
สำนักคอมพิวเตอร์

1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตเิ สนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) ดร.รวีพร คูหิรัญ
2) นำยแพทย์วิชัย โชควิวฒ
ั น
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำร
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) ดร.รวีพร คูหิรัญ
เป็นกรรมกำร
3) นำยแพทย์วิชัย โชควิวฒ
ั น
เป็นกรรมกำร
4) คณบดีคณะเภสัชศำสตร์
เป็นกรรมกำร
5) คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์
เป็นกรรมกำร
6) ผู้อำนวยกำรสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เป็นกรรมกำร
7) นำยมหัทธวัฒน์ รักษำเกียรติศักดิ์
เป็นกรรมกำร
8) นำยธนรรณพ อินตำสำย
เป็นกรรมกำร
9) นำงสำวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
เป็นกรรมกำร
และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำบัน สำนัก และส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

7 คณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
วิทยำลัยโพธิวชิ ชำลัย

1. สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตเิ สนอชื่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยโพธิวิชชำลัย ดังนี้
1) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สรนิต ศิลธรรม
2) นำยสำรำญ ถำวรำยุศม์
2. อนุมัติให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัย
โพธิวิชชำลัย ประกอบด้วย
1) อธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร
2) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สรนิต ศิลธรรม เป็นกรรมกำร
3) นำยสำรำญ ถำวรำยุศม์
เป็นกรรมกำร
4) คณบดีคณะสังคมศำสตร์
เป็นกรรมกำร
5) คณบดีคณะพลศึกษำ
เป็นกรรมกำร
6) ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง
เป็นกรรมกำร
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญธิดำ ม่วงศรีเมืองดี เป็นกรรมกำร
8) อำจำรย์ ดร.ปัญญำ ไวยบุญญำ
เป็นกรรมกำร
9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิชำน พัฒนำไพรวัลย์ เป็นกรรมกำร
และให้คณะกรรมกำรสรรหำดำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรคณะ และส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มี
ฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

4
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

8 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของมหำวิทยำลัย วงเงินทั้งสิ้น 4,836.73 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
1) งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนที่มีวงเงินจัดสรรและหน่วยงำน
ที่ใช้วงเงินจัดสรรส่วนกลำง วงเงิน 2,212.37 ล้ำนบำท
2) งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนที่มีระเบียบในกำรบริหำรจัดกำร
เป็นกำรเฉพำะ วงเงิน 2,624.36 ล้ำนบำท
3) กำรใช้เงินสะสมเพื่อสมทบตัง้ งบประมำณรำยจ่ำย

9 กำรกำหนดค่ำเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมกำรอำนวยกำรและ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนและ
ที่ปรึกษำของโรงพยำบำล
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศำสตร์

อนุมัติอัตรำค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรอำนวยกำรและคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนและทีป่ รึกษำของโรงพยำบำลทันตกรรม คณะทันตแพทยศำสตร์ ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรโรงพยำบำลทันตกรรม
- ประธำนกรรมกำร ครั้งละไม่เกิน 1,500 บำท
- รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / ที่ปรึกษำ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บำท
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนโรงพยำบำลทันตกรรม
- ประธำนกรรมกำร ครั้งละไม่เกิน 1,000 บำท
- รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ครั้งละไม่เกิน 800 บำท
วิธีการจ่าย
1. กำรประชุมของโรงพยำบำลทันตกรรมที่เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนโรงพยำบำลทันตกรรม พ.ศ. 2561
ได้แก่ คณะกรรมกำรอำนวยกำรโรงพยำบำลทันตกรรม และคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนโรงพยำบำลทันตกรรม
2. กรรมกำรที่ได้รับค่ำตอบแทนผู้บริหำรตำมประกำศของคณะกรรมกำร
อำนวยกำรแล้ว ให้งดค่ำเบีย้ ประชุมเฉพำะกรรมกำรท่ำนนัน้

10 (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกองทุน
สวัสดิกำรมหำวิทยำลัย พ.ศ. ....

อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกองทุนสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัย พ.ศ. .... และประกำศใช้บังคับต่อไป

11 แต่งตั้งกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน
และทรัพย์สนิ ประเภทผู้แทนสภำ
คณำจำรย์แทนตำแหน่งที่ว่ำงลง

อนุมัติแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ เป็นกรรมกำร
นโยบำยกำรเงินและทรัพย์สินแทนตำแหน่งที่ว่ำงลง ทั้งนี้ ตัง้ แต่วันที่
14 สิงหำคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

