รายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
ครัง้ ที่ 4/2555
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ทยาลัย อาคารวิ จยั และการศึกษาต่อเนื่ อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
………………………………
กรรมการที่มาประชุม
1. นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
2. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์วจิ ติ ร ศรีสอ้าน)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
3. คุณหญิงชฎา
4. นายชุมพล
5. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ณฐั
6. นายธีระชัย
7. ศาสตราจารย์นรนิติ
8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ
9. นายแพทย์ปราชญ์
10. นายพีรศักดิ ์
11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์มนตรี
12. รองศาสตราจารย์วโิ รจ
13. นายสูบ่ ุญ
14. นายโสภณ

วัฒนศิรธิ รรม
พรประภา
อินทรปาณ
เชมนะสิริ
เศรษฐบุตร
วะสี
บุญยวงศ์วโิ รจน์
วรสุนทโรสถ
ตูจ้ นิ ดา
อิม่ พิทกั ษ์
วุฒวิ งศ์
สุภาพงษ์

กรรมการโดยตําแหน่ ง
15. อธิการบดี (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)
16. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พนิ ิจ เทพสาธร)
กรรมการผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
17. รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร (รองศาสตราจารย์สภุ า ปานเจริญ)
18. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กานดา ชัยภิญโญ)
19. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ณรงค์ศกั ดิ ์ เหล่าศรีสนิ )
20. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์เวคิน ปิยรัตน์)
21. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
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กรรมการผูแ้ ทนคณาจารย์
22. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทศั นียา
23. อาจารย์ระวิวรรณ
24. อาจารย์แสงจันทร์
25. รองศาสตราจารย์สทุ ธิวรรณ
26. รองศาสตราจารย์องั ศินนั ท์

วังสะจันทานนท์
วรรณวิไชย
เหมเชือ้
พีรศักดิ ์โสภณ
อินทรกําแหง

กรรมการและเลขานุการ
27. รองอธิการบดีฝา่ ยบุคคล (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ฤทธิ ์ วัฒนชัยยิง่ เจริญ)
กรรมการที่ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์ณรงค์
สาริสตุ
กรรมการผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ (อาจารย์สมเกียรติ ทิพยทัศน์)
2. รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ (ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุส์ วุ รรณ)
3. รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์พรรณี บุญประกอบ)
4. รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาศักยภาพนิสติ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์)
5. รองอธิการบดีฝา่ ย มศว องครักษ์ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมชาย ไกรสังข์)
6. รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิ ติ ลีละศิธร)
7. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์สปุ ราณีวิ ์ ขวัญบุญจันทร์)
8. คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทศั นียา วังสะจันทานนท์...ผูแ้ ทน)
9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒชิ ยั ธนาพงศธร)
10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตํารวจโท เภสัชกรนภดล ทองนพเนื้อ)
11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์วาณี อรรจน์สาธิต)
12. คณบดีคณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ (รองศาสตราจารย์สมุ าลี เหลืองสกุล)
13. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์องอาจ นัยพัฒน์)
14. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (อาจารย์อรุษา เชาวนลิขติ )
15. คณบดีสาํ นักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (รองศาสตราจารย์เรณู สุขารมณ์)
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16. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์อรพินทร์ ชูชม)
17. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปฐมทัศน์ จิระเดชะ…รักษาราชการแทน)
18. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ (รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ ์ศิรผิ ล)
19. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (อาจารย์นพดล อินทร์จนั ทร์)
20. ผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์ (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศริ นิ ุช เทียนรุง่ โรจน์)
21. ผูอ้ าํ นวยการสํานักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ฤทธิชยั อ่อนมิง่ )
22. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดกลาง (อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)
23. ผูอ้ าํ นวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ (รองศาสตราจารย์สมใจ ศิรโิ ภค)
24. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา (รองศาสตราจารย์ณสรรค์ ผลโภค)
25. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี (นางคัชนีย์ โพคาวัฒนะ)
เริ่ มประชุม เวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี
1.2 เรื่องแจ้งจากอธิ การบดี
1.2.1 กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ได้รบั คัดเลือกเป็ นกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม (กต) ผูท้ รงคุณวุฒิ
อธิการบดี แจ้งว่านายสูบ่ ุญ วุฒวิ งศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม (กต) ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จากการคัดเลือกของผูพ้ พิ ากษา
ทัวประเทศ
่
โดยได้รบั คะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง
ที่ประชุมรับทราบ
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ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติ อนุมตั ิ ปรับอัตราค่าธรรมเนี ยมการสมัครสอบ
มติ
เข้าเป็ นนิ สิตระดับปริ ญญาตรี และประกาศนี ยบัตร จาก 400 บาท เป็ น 500 บาท โดยเริ่ มใช้
กับผูส้ มัครสอบคัดเลือกประจําปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
4.5 ประกันคุณภาพการศึกษา
การดําเนิ นการด้านการบริ การวิ ชาการแก่สงั คม และการทํานุบาํ รุงศิ ลปะ
และวัฒนธรรม
ด้วย การประเมินคุณภาพภายนอก รอบทีส่ าม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีตวั บ่งชีแ้ ละเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริการ
วิชาการแก่สงั คม และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้ ในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยเฉพาะ
เชิงปริมาณ กําหนดให้มกี ารรายงานจํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมทีม่ หาวิทยาลัยดําเนินการ
แล้วเกิดผลไปสู่การบูรณาการด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจยั โดยโครงการทีจ่ ะนับได้ตอ้ ง
ปรากฏในแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ทผ่ี า่ นการอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัย ซึง่ การดําเนินการทีผ่ า่ นมา
มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยคณะกรรมการ/ หน่ วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า ดูแลและ
บริหารจัดการแผนการปฏิบตั งิ าน การติดตามและประเมินผล ซึง่ พบว่าการดําเนินการดังกล่าวยังไม่
สอดคล้องตามตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนัน้ เพื่อให้การดําเนินการของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
และการทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ดําเนินการไปโดยสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกแล้ว
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาอนุมตั มิ อบอํานาจในการดําเนินการด้านการบริหารจัดการ
แผนการกํากับติดตาม และการประเมินผลการดําเนินการตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดังนี้
ด้านการบริ การวิ ชาการแก่สงั คม
- ระดับมหาวิทยาลัย มอบอํานาจให้คณะกรรมการอํานวยการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
- ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มอบอํานาจให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ด้านการทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
- ระดับมหาวิทยาลัย มอบอํานาจให้ผอู้ าํ นวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
- ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มอบอํานาจให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
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ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติ อนุมตั ิ มอบอํานาจการดําเนิ นการด้านการบริ หาร
มติ
จัดการแผนการกํากับติ ดตาม และการประเมิ นผลการดําเนิ นการตามแผนด้านการบริ การ
วิ ชาการแก่สงั คม และการทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม ในระดับมหาวิ ทยาลัย และระดับคณะ/
หน่ วยงานเทียบเท่า ดังนี้
ด้านการบริ การวิ ชาการแก่สงั คม
- ระดับมหาวิ ทยาลัย มอบอํานาจให้คณะกรรมการอํานวยการโครงการบริ การวิ ชาการแก่ชมุ ชน
- ระดับคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า มอบอํานาจให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า
ด้านการทํานุบาํ รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
- ระดับมหาวิ ทยาลัย มอบอํานาจให้ผ้อู าํ นวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิ ลปะ
- ระดับคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า มอบอํานาจให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า
4.6 เรื่องพิ จารณาทักท้วง
- วิ ชาการ
การปรับปรุงหลักสูตร
ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555
ทีป่ ระชุมมีขอ้ เสนอแนะว่าหลักสูตรทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เป็ นเรื่องพิจารณาทักท้วง หลักสูตรปรับปรุงทีผ่ ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มีดงั นี้
1) หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย เสนอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพือ่ อาชีพ
เพือ่ ปรับเข้าสูก่ รอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
สาระสําคัญในการปรับปรุง คือ
1. ปรับตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. ปรับเปลีย่ นรหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน่วยกิต
3. ปรับรายวิชาในแผนการศึกษาใหม่
4. ปรับเพิม่ -ลดรายวิชาใหม่
รายละเอียด
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
2. หมวดวิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (ไม่น้อยกว่า)

หลักสูตรเดิ ม
30
102
6
138

หลักสูตรปรับปรุง
30
102
6
138

ทัง้ นี้ ได้ผา่ นความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2555
เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

