สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
ที่

ชื่อเรื่อง

มติที่ประชุม

1 การปรับปรุงหลักสูตร
1. การปรับปรุงหลักสูตร (ไมกระทบโครงสราง)
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร
จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
4) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภูมิวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. การปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสราง)
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี
และเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2 การปดหลักสูตร
1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2542)
3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การมัธยมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)
5. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)

อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร
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6. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2530)
7. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)
8. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2528)
9. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
10. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาผูใหญ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2543)
11. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542)
12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)
3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559

รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559

4 แตงตั้งรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุษา
เชาวนลิขิต คณบดีคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร ดํารงตําแหนง
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย อีกตําแหนงหนึ่ง และเปน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
9 มกราคม 2561 เปนตนไป

5 การขอกําหนดตําแหนงบริหาร

อนุมัติตําแหนงบริหารที่กําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1) ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร
2) ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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6 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร

มติที่ประชุม
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อให
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการสรรหา
คณบดีคณะแพทยศาสตร ดังนี้
1) พลตํารวจตรีพีรพันธุ เปรมภูติ
2) ศาสตราจารย นายแพทยมนตรี ตูจินดา
2. อนุมัติใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร ประกอบดวย
1) อธิการบดีเปนประธานกรรมการ
2) พลตํารวจตรีพีรพันธุ เปรมภูติ
เปนกรรมการ
3) ศ.นพ.มนตรี ตูจินดา
เปนกรรมการ
4) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เปนกรรมการ
5) คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เปนกรรมการ
6) ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เปนกรรมการ
7) รศ.พญ.สมลักษณ จึงสมาน
เปนกรรมการ
8) รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา
เปนกรรมการ
9) ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน
เปนกรรมการ
และใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารคณะ
และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ. 2559 ตอไป
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7 การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มติที่ประชุม
อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
1. นายธีระชัย เชมนะสิริ
เปนประธานกรรมการ
2. อาจารยสาโรช เมาลานนท
เปนกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
เปนกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
เปนกรรมการ
5. อาจารย ดร.อมราพร สุรการ
เปนกรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยรวิพรรณ สาลีผล
เปนกรรมการ
7. นางสาววณิชยา มีชัย
เปนกรรมการ
8. นายภาสกรณ หอมไกล
เปนกรรมการ
9. นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ
เปนกรรมการ
10. พลตํารวจโทปญญา เองฉวน เปนกรรมการ
11. ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต
เปนกรรมการ
12. นายภาณุ เสถียรพจน
เปนกรรมการ
13 รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ
และสิ่งแวดลอม เปนกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหมีวาระ 2 ป นับแตวันที่สภามหาวิทยาลัย
มีมติแตงตั้งเปนตนไป

8 รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมีขอกังวลและขอเสนอแนะมหาวิทยาลัย
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9 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่เสนอ
โดยมีขอเสนอแนะ
ทั้งนี้ มอบมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตไปพิจารณา
และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และนํา
รายงานความคืบหนาตอสภามหาวิทยาลัยตอไป

10 ขอปรับปรุงหลักเกณฑการจายของโครงการหลักเกณฑ อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑการจายของโครงการ
การจายเงินรายไดโครงการคลินิกกายภาพบําบัด มศว หลักเกณฑการจายเงินรายได โครงการคลินิก
กายภาพบําบัด มศว ดังนี้
หลักเกณฑการจาย
1. คาจางรายวัน
(1) พนักงานทําความสะอาด ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
อัตราวันละไมเกิน 500 บาท / 8 ชั่วโมง
(2) นักกายภาพบําบัดทั่วไป
อัตราชั่วโมงละไมเกิน 600 บาท
(3) นักกายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
อัตราชั่วโมงละไมเกิน 1,200 บาท
ไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง
(4) เจาหนาที่การเงิน หรือธุรการ
อัตราชั่วโมงละไมเกิน 100 บาท
(5) กรณีปฏิบัติงานเกิน 8 ชั่วโมง ในขอ (1)
จะไดรับคาจางนอกเวลาราชการ
อัตราชั่วโมงละไมเกิน 100 บาท
(6) กรณีปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ในขอ (1)
จะไดรับคาจางในอัตราชั่วโมงละไมเกิน 150 บาท
วิธีการจาย
1. จางรายวัน หมายถึง การจางบุคคลภายนอกใหมา
ปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2. ตองไดรับอนุมัติการจางจากคณบดีคณะกายภาพบําบัด
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3. คณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกกายภาพบําบัด
กําหนดอัตราคาจางรายวัน ไดตามความเหมาะสม
แตไมเกินอัตราที่กําหนดโดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะกายภาพบําบัด
4. กรณีเปนนักกายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะทาง ตองแนบเอกสารประวัติการทํางาน
โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ
กายภาพบําบัด
หลักเกณฑการจาย
2. คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
2.1 ในเวลาราชการ
(1) นักกายภาพบําบัด อัตราไมเกินรอยละ 50 ของ
รายรับคาบริการทางกายภาพบําบัดหลังหักตนทุน
บริการ
(2) อาจารยกายภาพบําบัด อัตราชั่วโมงละไมเกิน
600 บาท หรืออัตราไมเกินรอยละ 50 ของรายรับ
คาบริการทางกายภาพบําบัดหลังหักตนทุนบริการ
(จายอยางใดอยางหนึ่ง)
2.2 นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ
(1) นักกายภาพบําบัด หรืออาจารยกายภาพบําบัด
อัตราชั่วโมงละไมเกิน 1,200 บาท หรืออัตรา
ไมเกินรอยละ 50 ของรายรับคาบริการทาง
กายภาพบําบัดหลังหักตนทุนบริการ
(จายอยางใดอยางหนึ่ง)
(2) เจาหนาที่การเงิน หรือธุรการ
อัตราชั่วโมงละไมเกิน 100 บาท
วิธีการจาย
1. จายใหแกผูปฏิบัติงานที่เปนบุคลากรสังกัด
คณะกายภาพบําบัด ที่ไปปฏิบัติงาน
ณ คลินิกกายภาพบําบัด มศว
2. ใหคณะกรรมการบริหารโครงการคลินิก
กายภาพบําบัด กําหนดเงื่อนไข รายละเอียด และ
อัตราการจายคาตอบแทน ไดตามความเหมาะสม
แตไมเกินอัตราที่กําหนด โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะกายภาพบําบัด
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