1
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

1 การปรับปรุงหลักสูตร
กำรปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้ำง)
อนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
จำนวน 3 หลักสูตร ตำมเสนอ
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
3) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
และกำรออกกำลังกำย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
2 อนุมัติปริญญำ

อนุมัติปริญญำนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
ทั้งสิ้นจำนวน 5 รำย ตำมเสนอ

3 กำรชำระบัญชีของศูนย์กีฬำสิรนิ ธร คณะพลศึกษำ

อนุมัติขยำยเวลำในกำรชำระบัญชีของศูนย์กีฬำ
สิรินธร จำกเดิม วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2561
เป็นวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และใช้งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ในกำรปิดชำระ
บัญชีให้กับมหำวิทยำลัย

4 ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำรรับสมัคร
คัดเลือกเข้ำเป็นนิสิตระดับปริญญำตรี ประจำปีกำรศึกษำ 2562
TCAS รอบที่ 1 โครงกำรผู้พิกำร และ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
TCAS รอบที่ 1 โครงกำรผู้พิกำร

เห็นชอบประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1. ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต
ระดับปริญญำตรี ประจำปีกำรศึกษำ
2562 TCAS รอบที่ 1 โครงกำรผู้พิกำร
2. ประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต
ระดับปริญญำตรี ประจำปีกำรศึกษำ
2563 TCAS รอบที่ 1 โครงกำรผู้พิกำร
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ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

5 (ร่ำง) รำยงำนประจำปี 2562
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับรอง (ร่ำง) รำยงำนประจำปี 2562 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำมเสนอ ทั้งนี้ หำกมหำวิทยำลัยจัดทำเล่มรำยงำนดังกล่ำวแล้ว
ให้เสนอรำยงำนนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทรำบต่อไป

6 ขอเปลี่ยนแปลงวันที่มผี ลยกเลิกระเบียบ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
ศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก พ.ศ. 2562

อนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่มผี ลยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก พ.ศ. 2562
และกำรมีผลตำมมติสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่
11/2562 เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่
1. อนุมัติให้ยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก พ.ศ. 2562
2. อนุมัติให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภำระ
ผูกพัน งบประมำณ และรำยได้ของศูนย์บริหำรกิจกำร
หอพัก ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วย ศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก พ.ศ. 2562 มำเป็น
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
3. อนุมัติเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์บริหำรกิจกำรหอพัก” เป็น
“ส่วนกิจกำรหอพักนิสิต”
จำกวันที่ 1 มีนำคม 2563 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2563

7 ขออนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 1. อนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน (บลจ.) เพื่อเป็น
(บลจ.) เป็นผูบ้ ริหำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
ผู้บริหำรกองทุนส่วนบุคคลมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอัตรำ
จำนวน 3 บริษัท ได้แก่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
3) บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด
2. อนุมัติอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกองทุนส่วนบุคคล
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
Return < BM
BM ≤ Return ≤ BM+1.5%
Return > BM + 1.5%

Net NAV ≥1000
0.06%
0.09%
0.10%
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8 แผนกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
ระดับมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระดับมหำวิทยำลัย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจำกควำมเสี่ยงที่พบ
1.1 นโยบำยของรัฐที่มีกำรเปลีย่ นแปลงวิธีกำรจัดสรร
งบประมำณให้แก่มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
เนื่องจำกแนวโน้มกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่
มหำวิทยำลัยอำจลดลงเรื่อย ๆ มหำวิทยำลัยจึงต้อง
ปรับตัวให้สำมำรถยังคงคุณภำพและคงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน
เช่น มีหลักสูตรที่ทนั สมัยสำมำรถตอบโจทย์ผู้เรียน
เปิดหลักสูตรภำคพิเศษ หรือหลักสูตรออนไลน์
1.2 คุณภำพนิสิตในยุค Disruptive Technology
กำรกำหนดตัวชี้วัดควำมเสี่ยงหลัก (KRI)
โดยวัดจำกร้อยละของนิสิตทีไ่ ด้งำนทำอำจไม่สะท้อน
คุณภำพของนิสิตในปัจจุบัน เนือ่ งจำกปัจจุบนั นิสิต
ที่สำเร็จกำรศึกษำ มักประกอบอำชีพอิสระ ซึ่งไม่ปรำกฏ
หลักฐำนกำรจ้ำงงำน จึงควรปรับตัวชี้วัดควำมเสี่ยงหลัก
ให้เท่ำทันสถำนกำรณ์โลก เช่น วัดจำกกำรที่นสิ ิตได้รบั
รำงวัลต่ำง ๆ เช่น รำงวัลผู้ประกอบกำรอิสระ รำงวัล
Startup หรือรำงวัลช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตำม
จำนวนมำก เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
มหำวิทยำลัยควรตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ผู้สูงอำยุ (Aging Group) โดยควรมีนโยบำย ทั้งด้ำนหลักสูตร
งบประมำณ และกำยภำพ เป็นต้น
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