สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
ที่

ชื่อเรื่อง

1 อนุมัติปริญญำ

2 กำรปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้ำง)
จำนวน 14 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมวิทยำ
เพื่อกำรพัฒนำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร์และ
ภูมิสำรสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4) หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำตะวันออก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
8) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
9) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
10) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ
พัฒนำกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
11) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม
อนุมัติปริญญำนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำค
ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560 และภำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 9 รำย ได้แก่
1. ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
จานวน 1 ราย
- ระดับปริญญำตรี
จำนวน 1 รำย
2. ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จานวน 8 ราย
- ระดับปริญญำตรี
จำนวน 1 รำย
- ระดับบัณฑิตศึกษำ
จำนวน 7 รำย
ปริญญำเอก จำนวน 1 รำย
ปริญญำโท จำนวน 6 รำย

อนุมัติ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

2
ที่

ชื่อเรื่อง
12) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัย
พฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
13) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
14) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3 หลักสูตรใหม่
1) หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต (โครงกำรร่วมระหว่ำง
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนอตติงแฮม สหรำชอำณำจักร) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
2) อนุมัติหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
3) อนุมัติหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำผลิตภัณฑ์
สร้ำงสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
4) อนุมัติหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำแฟชั่น
สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

มติที่ประชุม

อนุมัติ

อนุมัติ

4 (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
กำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร และกำรสนับสนุน
กำรศึกษำสำหรับนิสิตพิกำร พ.ศ. 2561

อนุมัติ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำรและ
กำรสนับสนุนกำรศึกษำสำหรับนิสิตพิกำร พ.ศ. 2561
ตำมเสนอ

5 (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย
กำรแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร

1. อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยกำรแต่งตัง้ พนักงำนให้ดำรงตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2561 ตำมเสนอ
2. อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ำด้วยกำรแต่งตัง้ ข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2561 ตำมเสนอ

6 โครงสร้ำงสำนักงำนคณบดี คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม

1. อนุมัติโครงสร้ำงสำนักงำนคณบดี คณะบริหำรธุรกิจ
เพื่อสังคม ตำมเสนอ
2. สภำมหำวิทยำลัยมอบอำนำจให้อธิกำรบดี
ในกำรแบ่งโครงสร้ำงย่อยภำยในหน่วยงำนของ
ส่วนงำนและเป็นผู้ลงนำมในประกำศ โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

3
ที่

ชื่อเรื่อง

7 กำรเทียบเคียงสำขำวิชำที่เคยกำหนดไปแล้ว
ของข้ำรำชกำร และกำรกำหนดชื่อสำขำวิชำสำหรับ
กำรเสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม
1. อนุมัติกำรเทียบเคียงสำขำวิชำที่เคยกำหนดไปแล้ว
ของข้ำรำชกำร จำนวน 15 รำย ตำมเสนอ
2. อนุมัติกำรกำหนดชื่อสำขำวิชำสำหรับกำรเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2561 ตำมเสนอ
โดยรับรองมติที่ประชุมเรื่องกำรเทียบเคียงสำขำวิชำที่เคย
กำหนดไปแล้ว ของข้ำรำชกำร และกำรกำหนดชื่อสำขำวิชำ
สำหรับกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2561

8 กำรตัดโอนอัตรำข้ำรำชกำร

อนุมัติกำรตัดโอนข้ำรำชกำรจำกคณะสังคมศำสตร์ไปยัง
คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561
เป็นต้นไป จำนวน 2 อัตรำ ดังนี้
1. น.ส.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล
ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สังกัดภำควิชำ
บริหำรธุรกิจ คณะสังคมศำสตร์
เลขประจำตำแหน่ง (1) 1-0819
ตำแหน่งและสังกัดใหม่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สังกัดศูนย์
กำรจัดกำรหลักสูตรปริญญำตรี
คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
เลขประจำตำแหน่ง (1) 1-0819
2. น.ส.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
ตำแหน่งและสังกัดเดิม อำจำรย์ สังกัดภำควิชำบริหำรธุรกิจ
คณะสังคมศำสตร์ เลขประจำ
ตำแหน่ง (1) 1-2915
ตำแหน่งและสังกัดใหม่ อำจำรย์สังกัดศูนย์กำรจัดกำร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
เลขประจำตำแหน่ง (1) 1-2915

9 ขออนุมัติอัตรำกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ใน
กำรบริหำรงำนบุคคล

อนุมัติจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้
1. อนุมัติจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้
1) งบประมำณเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล – ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
ภำครัฐ ให้จัดสรรงบประมำณ ดังนี้
1.1) โอนเข้ำกองทุนเงินชดเชยพนักงำน - เงินอุดหนุนจำกรัฐ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมำณเงินอุดหนุน
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐที่ได้รบั จัดสรรในแต่ละ
ปีงบประมำณ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

4
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม
1.2) โอนเข้ำกองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของงบประมำณเงินอุดหนุนค่ำใช้จำ่ ย
บุคลำกรภำครัฐทีไ่ ด้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมำณ
1.3) งบประมำณฯส่วนที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมข้อ 1.1
และ 1.2 ให้ใช้สำหรับกำรเบิกจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง
ค่ำตอบแทน และเงินอื่นใดทีพ่ นักงำนมหำวิทยำลัย
พึงได้รับตำมที่กฎหมำยกำหนด
ให้อธิกำรบดีมีอำนำจในกำรกำหนดอัตรำกำรโอน
งบประมำณเข้ำกองทุนตำมข้อ 1.1 และ 1.2
2) พนักงำนมหำวิทยำลัยทีส่ ่วนงำน/หน่วยงำน เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัย ให้จัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ดังนี้
2.1) งบบุคลำกร – ตำมกรอบอัตรำกำลังทีจ่ ้ำงในแต่ละ
ปีงบประมำณเพื่อสมทบเข้ำกองทุนพนักงำน
มหำวิทยำลัย
2.2) งบเงินอุดหนุน 4 รำยกำร ได้แก่
(1) สมทบกองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำมกรอบอัตรำกำลัง รำยละไม่เกิน 20,000 บำท
ต่อปีงบประมำณ
(2) สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำมอัตรำที่
มหำวิทยำลัยกำหนด
(3) สมทบกองทุนประกันสังคม ตำมอัตรำที่กฎหมำย
กำหนด
(4) สมทบกองทุนเงินชดเชยพนักงำน ตำมกรอบ
อัตรำกำลังที่จำ้ งด้วยงบประมำณรำยจ่ำยจำก
เงินรำยได้
ให้อธิกำรบดีมีอำนำจในกำรกำหนดอัตรำกำรโอน
งบประมำณสมทบเข้ำกองทุนสวัสดิกำรตำม ข้อ (1)
ในแต่ละปีงบประมำณ

10 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำร
ตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563) และจัดทำแผน
ปฏิบัติกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565)

เห็นชอบและให้อธิกำรบดีแต่งตัง้ คณะกรรมกำรทบทวน
แผนปฏิบัติกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563) และ
จัดทำแผนปฏิบัติกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565) ดังนี้
1. ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
เป็นที่ปรึกษำ
2. นำยธีระชัย เชมนะสิริ
เป็นประธำนกรรมกำร

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
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มติที่ประชุม
3. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
เป็นรองประธำนกรรมกำร
4. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
เป็นกรรมกำร
5. ผศ.จิรพันธ์ แดงเดช
เป็นกรรมกำร
6. นำยเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
เป็นกรรมกำร
7. อธิกำรบดี
เป็นกรรมกำร
8. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร หรือผู้แทน
เป็นกรรมกำร
9. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำกิจกำรเพื่อสังคม หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร
10. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสติ หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร
11. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร หรือผู้แทน
เป็นกรรมกำร
12. รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือผู้แทน
เป็นกรรมกำร
13. ประธำนสภำคณำจำรย์และพนักงำน
เป็นกรรมกำร
14. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร
15. ผู้อำนวยกำรส่วนแผนและยุทธศำสตร์
เป็นกรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
16. หัวหน้ำงำนวิเครำะห์และประสำนงำนแผน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
ส่วนแผนและยุทธศำสตร์
17. หัวหน้ำงำนประเมินผล ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
18. บุคลำกรงำนวิเครำะห์และประสำนงำนแผน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
ส่วนแผนและยุทธศำสตร์

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

