อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม
มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ ๒๔๑ (๑๖/๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ประชุมเสลา ๑ ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
------------------------------

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ (ค.ต.ป) ประจากระทรวง
ศึกษาธิการ
๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเศรษฐศาสตร์
๑.๓ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ติดตามดูแล
เกี่ยวกับแผนปฏิรูป และทรัพยากรมนุษย์
ทั้งนี้ ได้ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีบุคลิกและอุปนิสัยของผู้นา มีจุดเด่นก็คือ ไม่ปฏิเสธที่จะทางานให้กับส่วนรวม เรียกว่าเป็น Positive ไม่หวงและ
ไม่ห่วงตนเองที่จะทางานให้กับส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ความซื่อตรงที่มีอยู่ตลอดเวลา ปฏิเสธอย่างเดียวคือปฏิเสธ
ที่จะรับรองการทุจริตคอรัปชั่นต่างๆ และที่สาคัญเมื่อได้รับมอบหมายให้ทาอะไรแล้ว ก็จะแสดงความรับผิดชอบ
๑๐๐% เสมอ และมักจะมีหนังสือที่ดีและเป็นประโยชน์ นามาแบ่งปันอย่างสม่าเสมอ
๒. นโยบายประชารัฐที่รัฐบาลร่วมกับเอกชน ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคนจบ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประมาณ ๙ ล้านคน แต่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศรับได้เพียง ๖ ล้านคน เพราะฉะนั้นที่
เหลือประมาณ ๓ ล้านคน ไม่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งรัฐบาลจะไม่สร้างโรงเรียนเพิ่มแต่จะส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนเป็นคนสร้าง แต่ต้องสร้างตามรูปแบบที่รัฐบาลวางกาหนดไว้ บุคคลที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย
นี้ได้จะมาจากชุมชน ๕๐% และที่เหลืออีก ๕๐% จะสอบแข่งขันเข้ามา เพราะฉะนั้น โรงเรียนนี้ก็จะมีผู้เรียน
๒ กลุ่ม ซึ่งมีความรู้พื้นฐานไม่เท่ากัน โรงเรียนจะมีหน้าที่ให้คาปรึกษา ซึ่งความร่วมมือแบบนี้จะเป็นการเร่งรัด
พัฒนาการศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องทาต่อเนื่องก็คือ ดึงบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเข้ามาเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาภาษาไทยกับบุคคลเหล่านี้ โดยการส่งอาจารย์
จากคณะศึกษาศาสตร์ไปสอนภาษาไทยที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง ๑ – ๒ เดือน ให้กับนักศึกษาจีน

๒
ที่จะรับทุนหรือโครงการแลกเปลี่ยนเข้ามาเรียน และจัดให้มีบริการหอพัก มีคนคอยดูแลสอดส่อง และเปิดหลักสูตร
ที่ปรับลดระยะเวลาการศึกษาลงเหลือเพียง ๔ ปี เนื่องจากนักศึกษาจีนไม่จาเป็นต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพของครุ
สภา
๓. ผลการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS Ranking ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวที่เข้มแข็งคือ
การมีสัดส่วนนิสิต/อาจารย์ที่มาจากต่างชาติสูง เพื่อมีความหลากหลายของนักเรียนนานาชาติในมหาวิทยาลัย
นเรศวรมากขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑. การจัดเตรียมการของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปที่สานักงบประมาณ ซึ่งในปีนี้
มหาวิทยาลัยนเรศวรจาเป็นจะต้องจัดทาคาขอครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาหรับอาคารอเนกประสงค์ (อุทยานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช) ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับประมาณ ๔๐๐
กว่าล้านบาทเป็นอาคารเปล่า หากก่อสร้างเสร็จแล้วไม่มีครุภัณฑ์ประกอบอาคารก็ไม่สามารถดาเนินการได้ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยต้องเจรจากับสานักงบประมาณนอกรอบก่อน ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงและทา
ความเข้าใจ
๒. งบวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะถูกผลักให้อยู่ในงบบูรณาการ ซึ่งผลผลิตของโครงการ
ทั้งหมดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชารัฐ ในส่วนนี้ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและ
ชี้แจงในฐานะที่เป็นกรรมการของสภาวิจัย เนื่องจากมีความเข้าใจไม่ตรงกันหลายเรื่อง
งบ Spearhead มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ไปขอโครงการวิจัย Spearhead ซึ่งเป็นเรื่อง
ของอาหารสัตว์แมลง ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง พลอากาศเอกประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต้องการให้มหาวิทยาลัยเน้นการทาวิจัยและ
เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นในเรื่องของราข้าว ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องไปเจรจากับ สวทน. เพื่อให้ได้ Innovation
ที่เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป
๓. การผลิตน้าแร่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทาความร่วมมือกับประเทศเกาหลี
โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (อวน.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขณะนี้การวิจัยได้สิ้นสุดลงแล้ว
และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง นาตัวอย่างน้าแร่บรรจุขวดส่งตรวจวิเคราะห์น้า เพื่อให้ได้มาตรฐาน
เลขที่ มอก. ๒๒๐๘-๒๕๔๗ ณ สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปว่าผลตรวจวิเคราะห์น้าแร่ ตรา เอ็น ยู อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ของมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม (มอก.) มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐานของน้าดื่ม เลขที่
อย. 65-2-01860-6-0001 จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
จึงได้มอบให้กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินเป็นผู้จัดจาหน่าย
ทั้งนี้ น้าดื่มของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ขวดสีม่วง) จะทาการระงับการผลิต จะผลิตเฉพาะน้าแร่
(ขวดสีแสด) ที่ผ่านการตรวจสอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกมาจาหน่ายแทน
เพื่อลดปัญหา และข้อสงสัยของประชาคม และประชาชนด้วย
๔. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม โดยในช่วงเช้าจะเป็น
การพูดคุยระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคมของมหาวิทยาลัยนเรศวร และช่วงบ่ายจะเป็นการทา
Work Shop โดยให้หัวหน้าหน่วยงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมาช่วยกันระดมสมองประชุมเชิงปฏิบัติการ

๓
ในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๕. การจัดทาเอกสารเสนอโปรดเกล้าฯ ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คาดว่าจะส่งไปที่กระทรวงศึกษาธิการประมาณสัปดาห์นี้

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๔๐ (๑๕/๒๕๖๐) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยขอให้แก้ไข (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน
ที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณบดีคณะสังคมศาสตร์)

มติที่ประชุม

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
๑. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์
๒. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย ทาบันทึกแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และเผยแพร่ทาง WebSite ให้ประชาคมได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ให้คณบดีนาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องจุดอ่อนจุดด้อยที่บุคลากรตอบจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตลอดจนผลการประเมินในด้านต่างๆ เพื่อนาไปพิจารณาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๒) ในรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ครบวาระ ๓ ปี ที่มีการ
ดาเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ควรมีการแสดงเป้าหมายการจัดกิจกรรม และผลงานของการดาเนินงานของแต่ละ
กิจกรรม ได้บรรลุเป้าหมายอย่างไร ให้แสดงไว้ในรายงานด้วย
๓) คณะควรจัดทาแผน/แนวทาง ในการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ให้มากขึ้น
๔) คณะควรปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นนานาชาติ
๕) หลักสูตรควรจะมีการบูรณาการกับหลักสูตรอื่นๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่จบมาแล้ว
ได้งานทา เช่น เปิดหลักสูตรภาคพิเศษ หรือเปิดหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพกาลงคน
และเพิ่มรายได้
๖) คณะควรมีนโยบายสนับสนุนและผลักดันให้มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. เช่น Scopus เพิ่มขึ้น
๗) คณะควรส่งเสริมและจัดกลุ่มให้อาจารย์ทางานวิจัยร่วมกันอย่างทั่วถึง
๘) คณะควรเพิ่มหลักสูตรที่ให้มาลงทะเบียนเรียนแบบเก็บหน่วยกิตสะสมจนครบ
หลักสูตรโดยไม่จากัดเวลาการจบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสังคมผู้สูงวัย

๔
๙) ในการจัดทา MOU ที่คณะไปสร้างเครือข่ายควรระบุการลดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้กับบุคคลและนิสิต
๑๐) การเรียนการสอนของคณะ ควรเน้นการมีส่วนร่วมของนิสิต (Active Learning)
๑๑) ผลงานวิจัยของอาจารย์ควรนามาถ่ายทอดในรูปแบบของเอกสารเพื่อประกอบการ
เรียนการสอน
๑๒) ควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเรียนจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
๑๓) คณะควรพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกบริเวณคณะ
๑๔) ให้คณะจัดทาแผนอัตรากาลัง แผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๒
๑๕) สมควรให้คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตลอดจน
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกันหารือในเรื่องของการใช้พื้นที่ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) รูปแบบคู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
คณะ ฉบับปี ๒๕๖๐ ได้กาหนดรูปแบบรายละเอียดและแจ้งให้คณะถือเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมาบางคณะ
อาจมีการเพิ่มรูปภาพโดยเฉพาะภาพกิจกรรมต่าง ๆ มากเกินไป ดังนั้นขอให้ลงรูปภาพเฉพาะที่สาคัญเท่านั้น
๒) การประเมินความพึงพอใจผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะของ
บุคลากรภายในคณะที่ดาเนินการโดยสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องกาหนดจานวนผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนตอบแบบประเมินให้มากกว่าปัจจุบันเพราะ
ผู้ตอบแบบประเมินมีจานวนน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ที่มีอยู่จริง
๓) การประเมินความพึงพอใจผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ผู้ประเมินควรประเมินโดยใช้ดุลยพินิจด้วยความสุจริตมากกว่าความเป็นพวกพ้องหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีผลทาให้
คะแนนความพึงพอใจเกิดความแตกต่างหรือเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง ในการประเมินความพึงพอใจจึงต้องเป็น
ความเห็นแบบ Objective มากกว่าความเห็นแบบ Subjective
๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ควรเน้นที่ output และมี KPI ที่ชัดเจนและ KPI นั้นต้องสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัย
๕) ที่ผ่านมาการสรรหาผู้บริหารระดับคณะทั้งหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ การนาเสนอ
วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาคณะของผู้เข้ารับการสรรหามักมาจากตัวของผู้เข้ารับการสรรหาเอง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดแนวทางหลักที่ต้องการให้ขับเคลื่อนคณะในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ผู้เข้ารับการสรรหากาหนดทิศทางนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน และกาหนด KPI ที่ชัดเจนได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยและถูกประเมิน output ตาม KPI ที่ได้เสนอมาและนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น
๖) ควรมีการนาผลการประเมินมาใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของผู้บริหาร รวมถึงการสรรหา
ในการดารงตาแหน่งวาระที่ ๒
๔. ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด เพื่อปรับปรุงและจัดทาคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ กลุ่มสาขาวิชาละ

๕
๑ คน เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย และให้ใช้กับผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๕. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล กองกฎหมาย ดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒
มติที่ประชุม

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน
ที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
๑. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย ทาบันทึกแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเผยแพร่ทาง WebSite ให้ประชาคมได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ขอให้คณบดีนาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องจุดอ่อน จุดด้อยที่บุคลากรตอบจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจตลอดจนผลการประเมินในด้านต่างๆ เพื่อนาไปพิจารณาดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป
๒) ในรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบวาระ ๓ ปี
ที่มีการดาเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ควรมีการแสดงเป้าหมายการจัดกิจกรรม และผลงานการดาเนินงานของ
แต่ละกิจกรรม ได้บรรลุเป้าหมายอย่างไร ให้แสดงไว้ในรายงานด้วย
๓) ขอให้เน้นการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ ที่ต้องทาแบบต่อเนื่องไม่ใช่การปรับ
เพราะครบวงรอบหลักสูตร ๕ ปี หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร แต่ต้องปรับให้ทันตามกระแสโลก
ตามความต้องการของผู้เรียน/ตลาดแรงงาน ในรูปแบบของ Multidisciplinary หรือ Cross section กับสาขาวิชา
อื่น
๔) หลักสูตรในอนาคตต้องเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ ด้วยระบบ P3 BL (ProblemProject-Profession-Based Learning) ตั้งแต่การกาหนดหน่วยกิตของหลักสูตรที่เอื้อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยระบบ P3 BL จากเดิมที่เน้นการสอนบรรยายอย่างเดียว (3-0-0) เป็น (2-2-5) หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น
การเรียนการสอนต้องแบ่งกลุ่มตามความสนใจของนิสิต มีวิชาเลือกให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ
มีการสอนแบบ Project-Based Learning ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ สอดแทรกการสอนแบบ Problem-Based Learning
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการใช้ Profession-Based Learning ในการฝึกงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ
ต่างๆ ตามสาขาวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
๕) คณะต้องมีกลไกในการสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์สามารถทางานวิจัยเพิ่มขึ้น
และเกลี่ยภาระงานสอนของอาจารย์ไม่ให้มากจนเกินไป และมีระบบการแนะนา ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถขอทุน
วิจัยจากภายนอก เช่น ทุนบูรณาการที่เกี่ยวกับประชารัฐ การวิจัยมุ่งเป้า ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) ทุนของสภาวิจัยแห่งชาติ และจัดระบบ Mentor เพื่อแนะนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้การขอทุนวิจัยได้เร็วขึ้น
๖) ควรขอทุนวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับโรคไต หรือทางด้านสรีรวิทยาของกลุ่มผู้สูงวัย
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๗) ควรทา Benchmark ด้านงานวิจัย กับคณะอื่นๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เช่น คณะแพทยศาสตร์ หรือต่างมหาวิทยาลัย

๖
๘) ขอให้คณะฯ ดึงจุดเด่นของคณะฯ มาใช้เป็น Highlight ของคณะ จัดทาฐานข้อมูล
หัวข้องานวิจัยของคณะ และถ่ายรูปบุคลากรสายวิชาการ มีความเชี่ยวชาญในสาขาด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทาทาเนียบ
ให้ผู้สนใจที่ต้องการร่วมงานวิจัยหรือของานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์สามารถติดต่อได้
๙) แนวคิดการจัด Research camp ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นแนวคิดที่ดี
ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มี Center ด้านการให้คาแนะนาการทาวิจัยและขอทุนวิจัยให้กับทุกคณะ ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเริ่มการจัดอบรมให้กับอาจารย์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มี
เครือข่ายหรือความร่วมมือกัน มาให้ความรู้และคาแนะนาในการขอทุนวิจัย การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับประเทศ และระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูง เพื่ออาจารย์สามารถขอทุนได้มากขึ้น
และส่งผลงานตีพิมพ์ได้เร็วขึ้น
๑๐) การที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายให้อาจารย์และนิสิตของคณะสามารถ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกลางโดยไม่คิดค่าใช้เครื่องมือ เป็นแนวทางที่ดีช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัย
ของอาจารย์และนิสิตให้สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้มากขึ้น เนื่องจากมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นที่ยอมรับ
ของสากล
๑๑) สาหรับพื้นที่ทับซ้อนกับคณะแพทย์ เมื่อคณะแพทย์สร้างตึกใหม่เสร็จจะย้ายออกไป
และยกพื้นที่ส่วนทับซ้อนให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๒) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
1๓) ควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
1๔) ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ/
มหาวิทยาลัย
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) รูปแบบคู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
คณะ ฉบับปี ๒๕๖๐ ได้กาหนดรูปแบบรายละเอียดและแจ้งให้คณะถือเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมาบางคณะอาจ
มีการเพิ่มรูปภาพโดยเฉพาะภาพกิจกรรมต่าง ๆ มากเกินไป ดังนั้นขอให้ลงรูปภาพเฉพาะที่สาคัญเท่านั้น
๒) การประเมินความพึงพอใจผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะของ
บุคลากรภายในคณะที่ดาเนินการโดยสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องกาหนดจานวนผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนตอบแบบประเมินให้มากกว่าปัจจุบันเพราะ
ผู้ตอบแบบประเมินมีจานวนน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ที่มีอยู่จริง
๓) การประเมินความพึงพอใจผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะผู้
ประเมินควรประเมินโดยใช้ดุลยพินิจด้วยความสุจริตมากกว่าความเป็นพวกพ้องหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีผลทาให้
คะแนนความพึงพอใจเกิดความแตกต่างหรือเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง ในการประเมินความพึงพอใจจึงต้องเป็น
ความเห็นแบบ Objective มากกว่าความเห็นแบบ Subjective
๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ควรเน้นที่ output และมี KPI ที่ชัดเจนและ KPI นั้นต้องสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัย
๕) ที่ผ่านมาการสรรหาผู้บริหารระดับคณะทั้งหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ การนาเสนอ
วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาคณะของผู้เข้ารับการสรรหามักมาจากตัวของผู้เข้ารับการสรรหาเอง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดแนวทางหลักที่ต้องการให้ขับเคลื่อนคณะในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้

๗
ผู้เข้ารับการสรรหากาหนดทิศทางนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน และกาหนด KPI ที่ชัดเจนได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยและถูกประเมิน output ตาม KPI ที่ได้เสนอมาและนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น
๖) ควรมีการนาผลการประเมินมาใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของผู้บริหาร รวมถึงการสรรหา
ในการดารงตาแหน่งวาระที่ ๒
๔. ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด เพื่อปรับปรุงและจัดทาคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ กลุ่มสาขาวิชาละ ๑ คน
เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย และให้ใช้กับผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๕. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล กองกฎหมาย ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องพิจารณาทักท้วง

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจา

ระเบียบวาระที่ ๖.๑

การขอความเห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน
ที่เทียบเท่าคณะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
๑. ขอถอนเรื่องออก
๒. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด เพื่อปรับปรุง
และจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่
เทียบเท่าคณะ กลุ่มสาขาวิชาละ ๑ คน เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย และให้ใช้กับผู้บริหารระดับคณะหรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๘
ระเบียบวาระที่ ๖.2

การขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)
ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต้

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต้ โดยคณะมนุษยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๖.3

การขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ จานวน ๒ ฉบับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Changzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะมนุษยศาสตร์
๒. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Konkuk
University ประเทศเกาหลีใต้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๖.๔

การขอความเห็นชอบสัตยาบันบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ จานวน ๓ ฉบับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
1. ขอถอนเรื่องออก
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยควรมีการ
กาหนดระเบียบ/ขัน้ ตอนการทา MOU ที่ต้องผ่านขั้นตอนหรือหน่วยงานใดบ้าง เพื่อขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยก่อนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
๒) การขอความเห็นชอบสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการจาก
สภามหาวิทยาลัยในกรณีที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ก่อนขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ขอให้เป็นกรณีพิเศษที่เร่งด่วนมาก และต้องระบุเหตุผลความสาคัญหรือความจาเป็นเร่งด่วน เช่น
การได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย เมื่อมีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นต้น
และมหาวิทยาลัยต้องระมัดระวังการลงนามก่อนขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากบางข้อตกลง
อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยรวมทั้งข้อกฎหมายอื่น ๆ ด้วย
๓) มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ประสานกับกองกฎหมาย ดาเนินการ
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖.5

การขออนุมัติให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระของนิสิตเกิน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน (ครั้งที่ ๒๒)

มติที่ประชุม อนุมัติให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต
เกิน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน (ครั้งที่ ๒๒) ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ

๙
ระเบียบวาระที่ ๖.6

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ทุกคณะควรมีข้อมูลจานวนอาจารย์ทั้งหมด จานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมกับการใช้เกณฑ์การประเมินใหม่ที่จะเพิ่มความเข้มงวดขึ้น
๒) กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะยกเลิกการให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยเกณฑ์การประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) โดยเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้ระบบการประเมินที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับองค์กร
จากหน่วยงานอื่น เช่น EdPEx เป็นต้น เพื่อเน้นผลลัพธ์ที่ได้มากกว่ากระบวนการ และให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ทราบ ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องวางแผนเพื่อเตรียมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
ระเบียบวาระที่ ๖.7

มติที่ประชุม

การขออนุมัติกรอบอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2561 และขออนุมัติทบทวนมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติปรับกรอบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
และการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ โดยไม่กระทบกรอบวงเงินของมหาวิทยาลัย
๒. เห็นชอบให้การสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์
ชาวต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้
๒.๑ จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จานวน ๓ เดือน (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๐)
๒.๒ จ่ายจากเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๙ เดือน (๑ มกราคม –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๖.๘

การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๑๐ หลักสูตร

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน ๑๐ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

๑

นายนิรัช สุดสังข์

รองศาสตราจารย์

๒

นายจิรวัฒน์
พิระสันต์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา

ลาดับ

๑

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางสาวสมาพร
คล้ายวิเชียร

นายศุภรัก
สุวรรณวัจน์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ศป.ด.ทัศนศิลป์

ค.ม.ศิลปศึกษา

ค.ม.ศิลปศึกษา

ค.อ.บ.ศิลปะ
อุตสาหกรรม
(เกียรตินิยม)
กศ.ด.การบริหาร
การศึกษา

ศ.บ.ภาพพิมพ์
๒

นางสาวตติยา
เทพพิทักษ์

กศ.ม.ศิลปศึกษา

๓

ตาแหน่งทางวิชาการ

กศ.บ.ศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด,อุดมศึกษา

๓

นายทวีรัศมิ์
พรหมรัตน์

อาจารย์

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เป็นผู้มีวุฒิตรงกับ
สาขาวิชาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548

Ph.D. Design
Science

เป็นผู้มีวุฒิตรงกับ
สาขาวิชาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ศป.ม.การออกแบบ ระดับบัณฑิตศึกษา
นฤมิตศิลป์
พ.ศ. 2548

ศป.บ.นิเทศศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศป.ด.ศิลปะและ
การออกแบบ

ศป.ม.นฤมิตศิลป์

ศม.ประยุกต์
ศิลปศึกษา

ศป.บ.ทัศนศิลป์

ศบ.ประยุกต์
ศิลปศึกษา

นายศุภรัก สุวรรณวัจน์
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่
14 พ.ค. 59

๑๑
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

๑

นายนิรัช สุดสังข์

รองศาสตราจารย์

๒

๓

๔

๕

นายจิรวัฒน์
พิระสันต์

นายศุภรัก
สุวรรณวัจน์

นางสาวสมาพร
คล้ายวิเชียร

นางสาวตติยา
เทพพิทักษ์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา

ลาดับ

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่งทางวิชาการ

๑

นายนิรัช สุดสังข์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา
ค.ม.ศิลปศึกษา

ค.อ.บ.ศิลปะ
อุตสาหกรรม
(เกียรตินิยม)
กศ.ด.การบริหาร
การศึกษา

ค.อ.บ.ศิลปะ
อุตสาหกรรม
(เกียรตินิยม)
กศ.ด.การบริหาร คงเดิม
การศึกษา

๒

นายจิรวัฒน์
พิระสันต์

รองศาสตราจารย์

กศ.ม.ศิลปศึกษา

กศ.บ.ศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.อุดมศึกษา

กศ.บ.ศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศป.ด.ศิลปะและ
การออกแบบ

๓

นายทวีรัศมิ์
พรหมรัตน์

ศป.ม.นฤมิตศิลป์

ศม.ประยุกต์
ศิลปศึกษา

ศป.บ.ทัศนศิลป์

ศบ.ประยุกต์
ศิลปศึกษา
ศป.ด.ทัศนศิลป์

ศป.ด.ทัศนศิลป์

๔

ค.ม.ศิลปศึกษา
อาจารย์

คงเดิม

ค.ม.ศิลปศึกษา

กศ.ม.ศิลปศึกษา

อาจารย์

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ศ.บ.ภาพพิมพ์
Ph.D. Design
Science

๕

นางสาวสมาพร
คล้ายวิเชียร

นางสาวตติยา
เทพพิทักษ์

อาจารย์

นายศุภรัก สุวรรณวัจน์
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่
๑๔ พ.ค. ๕๙

คงเดิม

ค.ม.ศิลปศึกษา
อาจารย์

ศ.บ.ภาพพิมพ์
Ph.D. Design
Science

ศป.ม.การ
ออกแบบนฤมิต
ศิลป์

ศป.ม.การ
ออกแบบนฤมิต
ศิลป์

ศป.บ.นิเทศศิลป์

ศป.บ.นิเทศศิลป์

คงเดิม

๑๒
๒. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เดิม)

นายนิรัช
สุดสังข์

นายจิรวัฒน์
พิระสันต์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา

ลาดับ

๑

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางสาวสมาพร
คล้ายวิเชียร

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

นายศุภรัก
สุวรรณวัจน์

ศป.ด.ทัศนศิลป์

ค.ม.ศิลปศึกษา

ค.ม.ศิลปศึกษา

ค.อ.บ.ศิลปะ
อุตสาหกรรม
(เกียรตินิยม)
กศ.ด.การบริหาร
การศึกษา

ศ.บ.ภาพพิมพ์
๒

นางสาวตติยา
เทพพิทักษ์

อาจารย์

กศ.ม.ศิลปศึกษา

๓

คุณวุฒิการศึกษา

กศ.บ.ศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด,อุดมศึกษา

๓

นายทวีรัศมิ์
พรหมรัตน์

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เป็นผู้มีวุฒิตรงกับ
สาขาวิชาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548

Ph.D. Design
Science

เป็นผู้มีวุฒิตรงกับ
สาขาวิชาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ศป.ม.การออกแบบ ระดับบัณฑิตศึกษา
นฤมิตศิลป์
พ.ศ. 2548

ศป.บ.นิเทศศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศป.ด.ศิลปะและ
การออกแบบ

ศป.ม.นฤมิตศิลป์

ศม.ประยุกต์
ศิลปศึกษา

ศป.บ.ทัศนศิลป์

ศบ.ประยุกต์
ศิลปศึกษา

นายศุภรัก สุวรรณวัจน์
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่
14 พ.ค. 59

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

นายนิรัช
สุดสังข์

นายจิรวัฒน์
พิระสันต์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา

ลาดับ

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่งทางวิชาการ

๑

นายนิรัช สุดสังข์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด.เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

คงเดิม

ค.ม.ศิลปศึกษา

ค.ม.ศิลปศึกษา

ค.อ.บ.ศิลปะ
อุตสาหกรรม
(เกียรตินิยม)
กศ.ด.การบริหาร
การศึกษา

ค.อ.บ.ศิลปะ
อุตสาหกรรม
(เกียรตินิยม)
กศ.ด.การบริหาร คงเดิม
การศึกษา

๒

นายจิรวัฒน์
พิระสันต์

รองศาสตราจารย์

กศ.ม.ศิลปศึกษา

กศ.ม.ศิลปศึกษา

กศ.บ.ศิลปศึกษา

กศ.บ.ศิลปศึกษา

๑๓

ลาดับ

๓

๔

๕

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

นายศุภรัก
สุวรรณวัจน์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.อุดมศึกษา

นางสาวสมาพร
คล้ายวิเชียร

อาจารย์

นางสาวตติยา
เทพพิทักษ์

อาจารย์

ลาดับ

๓

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นายทวีรัศมิ์
พรหมรัตน์

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศป.ด.ศิลปะและ
การออกแบบ

ศป.ม.นฤมิตศิลป์

ศม.ประยุกต์
ศิลปศึกษา

ศป.บ.ทัศนศิลป์

ศบ.ประยุกต์
ศิลปศึกษา
ศป.ด.ทัศนศิลป์

ศป.ด.ทัศนศิลป์

๔

ค.ม.ศิลปศึกษา
ศ.บ.ภาพพิมพ์
Ph.D. Design
Science

๕

นางสาวสมาพร
คล้ายวิเชียร

อาจารย์

นางสาวตติยา
เทพพิทักษ์

อาจารย์

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

นายศุภรัก สุวรรณวัจน์
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่
14 พ.ค. 59

คงเดิม

ค.ม.ศิลปศึกษา
ศ.บ.ภาพพิมพ์
Ph.D. Design
Science

ศป.ม.การ
ออกแบบนฤมิต
ศิลป์

ศป.ม.การ
ออกแบบนฤมิต
ศิลป์

ศป.บ.นิเทศศิลป์

ศป.บ.นิเทศศิลป์

คงเดิม

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เดิม)

นางกรรณิการ์
อรรถปัณยวนิช

นางขนิษฐา
ศรีเมืองวงศ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ

Ph.D.(Medic
al Sciences)

๑

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางณัฐธิยา
สกุลศักดิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Medical
Science)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

๒

นางขนิษฐา
ศรีเมืองวงศ์

อาจารย์

วท.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ไปฝึกอบรมที่
ต่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน
2559 - วันที่ 25
มีนาคม 2560

คงเดิม

๑๔

ลาดับ

๓

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางสาวหทัยรัตน์
เครือไวศยวรรณ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

ลาดับ

๓

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางสาวหทัยรัตน์
เครือไวศยวรรณ

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

คงเดิม

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

๓

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

นางกรรณิการ์
อรรถปัณยวนิช

นางขนิษฐา
ศรีเมืองวงศ์

นางสาวหทัยรัตน์
เครือไวศยวรรณ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

Ph.D.(Medic
al Sciences)

ลาดับ

๑

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางณัฐธิยา
สกุลศักดิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Medical
Science)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)
วท.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

๒

นางขนิษฐา
ศรีเมืองวงศ์

อาจารย์

วท.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

๓

นางสาวหทัยรัตน์
เครือไวศยวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ไปฝึกอบรมที่
ต่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน
2559 - วันที่ 25
มีนาคม 2560
คงเดิม

คงเดิม

๑๕

ลาดับ

๔

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางสาวสุกัญญา
ฮ้อเผ่าพันธ์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

Dr.rer.nat.
(Molecular
Biomedicine
)

ลาดับ

๔

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางสาวสุกัญญา
ฮ้อเผ่าพันธ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

๕

นายอิทธิพล
พวงเพชร

อาจารย์

Dr.rer.nat.
(Molecular
Biomedicine)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

คงเดิม

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
วท.บ.
(กายภาพบาบัด)
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

คุณวุฒิการศึกษา

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

๕

นายอิทธิพล
พวงเพชร

อาจารย์

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

คงเดิม

๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

นางสุทิสา
ถาน้อย

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
(Neuroscience)

ลาดับ

๑

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางณัฐธิยา
สกุลศักดิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(Medical
Science)

เนื่องจาก นางสุทิสา
ถาน้อย ลาไปเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
เป็นเวลา 1 ปี
ระหว่างวันที่ 1
กันยายน 2559 วันที่ 31 สิงหาคม
2560

วท.ม.(ประสาทวิทยาศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กิจกรรมบาบัด)

๒

นางสาว
หทัยรัตน์
เครือไวศยวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(กาย-

วิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

๓

นายอิทธิพล
พวงเพชร

อาจารย์

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

เนื่องจาก
นางสาวหทัยรัตน์
เครือไวศยวรรณ
เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
กายวิภาคศาสตร์แล้ว

๑๖
ลาดับ

๓

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

นางกรรณิการ์
อรรถปัณยวนิช

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

Ph.D.(Medic
al Sciences)

ลาดับ

๓

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางสาวสุกัญญา
ฮ้อเผ่าพันธ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

คุณวุฒิการศึกษา

Dr.rer.nat.
(Molecular
Biomedicine)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เนื่องจาก
นางสาวกรรณิการ์
อรรถปัณยวนิช ลาไป
ฝึกอบรมต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 1
กันยายน 2559 วันที่ 25 มีนาคม
2560

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

๓

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

นางสุทิสา
ถาน้อย

นางสาวหทัยรัตน์
เครือไวศยวรรณ

นางกรรณิการ์
อรรถปัณยวนิช

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย์ Ph.D.

(Neuroscience)

ลาดับ

๑

วท.ม.(ประสาทวิทยาศาสตร์)
วท.บ.
(กิจกรรมบาบัด)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางณัฐธิยา
สกุลศักดิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Medical
Science)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

๒

นางสาวหทัยรัตน์
เครือไวศยวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

Ph.D.(Medic
al Sciences)

๓

นางสาวสุกัญญา
ฮ้อเผ่าพันธ์

อาจารย์

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

๔

นางขนิษฐา
ศรีเมืองวงศ์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)
วท.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

Dr.rer.nat.
(Molecular
Biomedicine)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

๔

นางขนิษฐา
ศรีเมืองวงศ์

อาจารย์

วท.บ.(กายภาพบาบัด)
วท.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เนื่องจาก นางสุทิสา
ถาน้อย ลาไปเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
เป็นเวลา
1 ปี ระหว่างวันที่ 1
กันยายน 2559 วันที่ 31 สิงหาคม
2560
คงเดิม

เนื่องจาก
นางสาวกรรณิการ์
อรรถปัณยวนิช ลาไป
ฝึกอบรมต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 1
กันยายน 2559 วันที่ 25 มีนาคม
2560
คงเดิม

๑๗

ลาดับ

๕

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

นายอิทธิพล
พวงเพชร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด.(กาย-วิภาค
ศาสตร์)

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ลาดับ

๕

นายอิทธิพล
พวงเพชร

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.ม.(กาย-วิภาค
ศาสตร์)

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
๑

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)
นางสาวณัฐนันท์
หงษ์ศรีจันทร์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ

ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)

๑

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
นางวิลาวัณย์
ภูมิดอนมิ่ง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.(วิทยาศาสตร์
การแพทย์)

นางพวงเพชร
วารีย์ โม้ลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.(อายุรศาสตร์
เขตร้อน)

วท.บ.
(วิทยาศาสตร์
สุขาภิบาล)

๒

นางพวงเพชร
วารีย์ โม้ลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.(ปรสิตวิทยา)
๓

นางสาวรักษิณา
พลสีลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พย.บ.
ปร.ด.(อายุรศาสตร์
เขตร้อน)

นางสาวนพวรรณ
บุญชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พย.บ.
วท.ด.(ปรสิตวิทยา)

ปร.ด.(อายุรศาสตร์
เขตร้อน)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากนางวิลาวัณย์
ภูมิดอนมิ่ง
ได้กลับมาปฏิบัติงาน ณ
ภาควิชา
จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา หลังจาก
เมื่อปีการศึกษา 2558
ที่ได้รับอนุมัติให้ไปทา
วิจัยหลังปริญญาเอก ณ
ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลา 1 ปี
คงเดิม

วท.ม.(ปรสิตวิทยา)
๓

นางสาวรักษิณา
พลสีลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.(ปรสิตวิทยา)
๔

Ph.D.
(Immunology)
วท.ม.(ปรสิตวิทยา)

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)

๒

คุณวุฒิการศึกษา

พย.บ.
ปร.ด.(อายุรศาสตร์
เขตร้อน)

คงเดิม

วท.ม.(ปรสิตวิทยา)
๔

นางสาวนพวรรณ
บุญชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พย.บ.
วท.ด.(ปรสิตวิทยา)

วท.ม.(ปรสิตวิทยา)

วท.ม.(ปรสิตวิทยา)

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)

คงเดิม

๑๘
ลาดับ
๕

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)
นายดารงพันธุ์
ทองวัฒน์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ

วท.ด.(ปรสิตวิทยา)

๕

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
นายดารงพันธุ์
ทองวัฒน์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

รองศาสตราจารย์

วท.ด.(ปรสิตวิทยา)

คงเดิม

วท.ม.(ปรสิตวิทยา)

วท.ม.(ปรสิตวิทยา)

วท.บ.(จุลชีววิทยา)

วท.บ.(จุลชีววิทยา)

๖. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เดิม)

นางสาว
กรองกาญจน์
ชูทิพย์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.(Physiology
andPharmacology)

๑

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางสาว
กรองกาญจน์
ชูทิพย์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.(Physiology
and Pharmacology)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

คงเดิม

วท.ม.(เภสัชวิทยา)
วท.ม.(เภสัชวิทยา)

ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)

ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
๒

นายนิวัติ
เทพาวราพฤกษ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.(Neuroscienc
e)

๒

นางสาวจันทร์จริ า
วสุนธราวัฒน์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.(Biomedical
Sciences)

วท.ม.(สรีรวิทยา)
วท.ม.(สรีรวิทยา)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)

๓

นางสาวปิยะรัตน์
ศรีสว่าง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.(สรีรวิทยา)
วท.ม.(สรีรวิทยา)
พย.บ.

๓

นางสาวปิยะรัตน์
ศรีสว่าง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.บ.(กายภาพบาบัด
ปร.ด.(สรีรวิทยา)
วท.ม.(สรีรวิทยา)
พย.บ.

เนื่องจาก ผศ.ดร.
นิวัติ เทพาวรา
พฤกษ์ ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2560

คงเดิม

๑๙
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

๓

๔

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

นางสาว
กรองกาญจน์
ชูทิพย์

นายนิวัติ
เทพาวราพฤกษ์

นางสาวปิยะรัตน์
ศรีสว่าง

นางสาววชิราวดี
มาลากุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Physiology
andPharmacology)

ลาดับ

๑

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวกรองกาญจน์
ชูทิพย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.(Physiology
and Pharmacology)

วท.ม.(เภสัชวิทยา)

วท.ม.(เภสัชวิทยา)

ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)

ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)

Ph.D.
(Neuroscience)

๒

นางสาวจันทร์จริ า
วสุนธราวัฒน์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ม.(สรีรวิทยา)

วท.ม.(สรีรวิทยา)

วท.บ.(กายภาพบาบัด)
ปร.ด.(สรีรวิทยา)

วท.บ.(กายภาพบาบัด
ปร.ด.(สรีรวิทยา)

๓

วท.ม.(สรีรวิทยา)
พย.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์
ชีวภาพ)

๔

นางสาวปิยะรัตน์
ศรีสว่าง

นางสาววชิราวดี
มาลากุล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ม.(เภสัชศาสตร์
ชีวภาพ)

๕

นายเกริกเกียรติ
จินดา

อาจารย์

Ph.D.(Biomedical
Sciences)

พย.บ.
วท.ด.(สรีรวิทยา)
สพ.บ.(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

คงเดิม

เนื่องจาก ผศ.ดร.นิ
วัติ เทพาวราพฤกษ์
ถึงแก่กรรม เมือ่ วันที่
12 มีนาคม 2560

คงเดิม

วท.ม.(สรีรวิทยา)
พย.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์
ชีวภาพ)

คงเดิม

วท.ม.(เภสัชศาสตร์
ชีวภาพ)

๕

นายเกริกเกียรติ
จินดา

อาจารย์

พย.บ.
วท.ด.(สรีรวิทยา)
สพ.บ.(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

คงเดิม

๒๐
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของคณะสห
เวชศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

๓

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เดิม)

นายวีระพงษ์
ชิดนอก

นายไชยยงค์
จรเกตุ

นางสาวเสาวนีย์
เหลืองอร่าม

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ

Ph.D.
(Sport and
Health Sciences)

๑

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

นายวีระพงษ์
ชิดนอก

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.
(Sport and
Health Sciences)

วท.ม. (สรีรวิทยาของ
การออกกาลังกาย)

วท.ม. (สรีรวิทยาของ
การออกกาลังกาย)

วท.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 2
(กายกายภาพบาบัด)

วท.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 2
(กายกายภาพบาบัด)

ปร.ด. (กายภาพบาบัด)

๒

นายปริญญา
เลิศสินไทย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์
การออกกาลังกาย)

วท.ม. (กายภาพบาบัด)

วท.ม.
(กายกายภาพบาบัด)

วท.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 1
(กายภาพบาบัด)
ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย์)

วท.บ.
(กายภาพบาบัด)

วท.บ.เกียรตินิยม
อันดับ 2
(กายภาพบาบัด)

๓

นางปนดา
เตชทรัพย์อมร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.

(ระบบและนโยบาย)
สุขภาพ

MS. (Physical
Therapy)
วท.บ.

(กายภาพบาบัด)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

คงเดิม

นายไชยยงค์ จรเกตุ
ได้รับหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านบริหารใน
ตาแหน่งผู้ชว่ ยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2559
นางสาวเสาวนีย์
เหลืองอร่าม อยู่
ระหว่างดาเนินการลา
ไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการในปี
พ.ศ. 2561

๒๑
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของคณะสห
เวชศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางสาวภัสสุรีย์
ผู้ช่วย
ชีพสุมนต์
ศาสตราจารย์

นางสาวอรุณี
เหมะธุลิน

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ

Ph.D. (Medical
Physics)

๑

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางสาวภัสสุรีย์
ชีพสุมนต์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D. (Medical
Physics)
วท.ม.
(วิทยาศาสตร์รังสี)

วท.บ. (รังสีเทคนิค)
Dr.rer.nat.
(Radiation Biology)

วท.บ. (รังสีเทคนิค)
เนื่องจาก นางสาว
Ph.D. (Apply
Physics)
อรุณี เหมะธุลิน ลาไป
เพิ่มพูนความรู้ทาง
วท.ม. (ฟิสิกส์
วิชาการระหว่างวันที่
ประยุกต์)
1 ก.พ. 2560 – 31
ม.ค 2561 เป็น
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ระยะเวลา 1 ปี
คงเดิม
Ph.D. (Electronic
and Electrical
Engineering)

๒

นางสาว
ดาราวรรณ
เพ็ชร์ช้าง

อาจารย์

๓

นางสาวธันยวีร์
เพ็งแป้น

อาจารย์

วท.บ. (รังสีเทคนิค)

๔

นางสาวธันยวีร์
ผู้ช่วย
เพ็งแป้น
ศาสตราจารย์

นายนันทวัฒน์
ผู้ช่วย
อู่ดี
ศาสตราจารย์

Ph.D. (Electronic
and Electrical
Engineering)
วท.ม. (อุปกรณ์
ชีวการแพทย์)

วท.ม. (อุปกรณ์
ชีวการแพทย์)

วท.บ. (รังสีเทคนิค)
วศ.ด. (วิศวกรรม
นิวเคลียร์)

วท.บ. (รังสีเทคนิค)
วศ.ด. (วิศวกรรม
นิวเคลียร์)

๔

นายนันทวัฒน์
อู่ดี

วท.ม. (ฟิสิกส์
การแพทย์)
๕

นางสาวพาชื่น
โพทัพ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คงเดิม

วท.ม. (วิทยาศาสตร์
รังสี)

วท.ม. (ชีวเคมี)

๓

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

วท.บ. (รังสีเทคนิค)
ปร.ด. (อายุรศาสตร์
เขตร้อน)
วท.ม. (ฟิสิกส์
การแพทย์)
วท.บ. (รังสีเทคนิค)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คงเดิม

วท.ม. (ฟิสิกส์
การแพทย์)
๕

นางสาวพาชื่น
โพทัพ

วท.บ. (รังสีเทคนิค)
ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศาสตราจารย์
(อายุรศาสตร์
เขตร้อน)
วท.ม. (ฟิสิกส์
การแพทย์)
วท.บ. (รังสีเทคนิค)

คงเดิม

๒๒
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

๓

๔

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

นางสาวกาญจนา
จิตติพร

นางดวงเดือน
สิริวิทยาวรรณ

นางสาวปิยะนุช
ฐิติวุฒิเกียรติ

นางวรวรรณ
จิตต์ธรรม

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ

ปรด. (เภสัชศาสตร์
ชีวภาพ)

๑

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

นางสาวกาญจนา
จิตติพร

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ปรด. (เภสัชศาสตร์
ชีวภาพ)

วท.ม. (เภสัชศาสตร์
ชีวภาพ)

วท.ม. (เภสัชศาสตร์
ชีวภาพ)

พย.บ.
Ph.D.
(Cardiovascular
Sciences)

พย.บ.
Ph.D.
(Cardiovascular
Sciences)

๒

นางดวงเดือน
สิริวิทยาวรรณ

อาจารย์

วท.ม. (สรีรวิทยา)

วท.ม. (สรีรวิทยา)

พย.บ.
วท.ด. (วิศวกรรมชีว
เวช)

พย.บ.
วท.ด. (วิศวกรรมชีว
เวช)

๓

นางสาวปิยะนุช
ฐิติวุฒิเกียรติ

อาจารย์

วท.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 1

วท.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 1

(เทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก)
วว. (กุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจ)

(เทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก)
วว. (กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ)

๔

นางวรวรรณ
จิตต์ธรรม

อาจารย์

วว. (กุมารเวช
ศาสตร์)

วว. (กุมารเวชศาสตร์)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

พบ.
๕

นางสาวสาริน
เล็กชื่นสกุล

อาจารย์

พบ.
วว. (กุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจ)

๕

นายจิรภาส
จงจิตวิมล

อาจารย์

Ph.D. Biochemistry)
M.Sc. (Genetic
Manipulation and
Molecular Cell
Biology) (Merit)

วว. (กุมารเวช
ศาสตร์)

วท.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 1

พบ.

(เทคนิคการแพทย์)

เนื่องจาก นางสาวสา
ริน เล็กชื่นสกุล ได้
ลาออกจากการ
ปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560

๒๓
๑๐. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้มถ่วง และจักรวาล
วิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

Mr. Edouard B.
Manoukian

ศาสตราจารย์

Ph.D.
Physics.
M.Sc.
Physics
B.Sc. (Hons.)
Physics and
Mathematics

ลาดับ

๑

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

Mr. Sheng LanKo

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

Ph.D.
Mathematical
Sciences
M.Sc.
Physics
B.S.
Electrophysics

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เนื่องจาก
Mr. Edouard
B. Manoukian
สิ้นสุดสัญญา
เมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

Mr. Edouard B.
Manoukian

ศาสตราจารย์

Ph.D.
Physics.

Mr. Gaurav
Narain

อาจารย์

ลาดับ

M.Sc.
Physics
B.Sc. (Hons.)
Physics and
Mathematics
Ph.D.
Astroparticle
Physics
M.Sc.
(Integrated)
Physics

อาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

๑

Mr. Sheng LanKo

อาจารย์

Ph.D.
Mathematical
Sciences
M.Sc.
Physics
B.S.
Electrophysics

๒

Mr. Pradeep
Bhadola

อาจารย์

Ph.D.
Physics
M.Sc.
Physics

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เนื่องจาก
Mr. Edouard
B. Manoukian
สิน้ สุดสัญญา
เมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙
เนื่องจาก Mr.
Gaurav Narain
ลาออก เมื่อวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๘

B.Sc.
Physics

ระเบียบวาระที่ ๖.๙
มติที่ประชุม

การขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 รายวิชา โดยเริ่มใช้กับนิสิต
รหัส 55 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
๑) รายวิชา 411326 เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานในการศึกษาพืช 3(2-3-5)
2) รายวิชา 411331 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-5)

๒๔
๒. เห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จานวน 3 รายวิชา
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 25๖0 ดังนี้
๑) รายวิชา 911538 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์
3(2-2-5)
และโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
๒) รายวิชา 911539 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการเกษตร
3(2-2-5)
3) รายวิชา 911540 บรรจุภัณฑ์สาหรับการขนส่ง
ระเบียบวาระที่ ๖.๑๐
มติที่ประชุม
ดังนี้

การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากเดิม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
(Bachelor of Science Program in Science and Feed Technology)
เป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
(Bachelor of Science Program in Animal Science and Feed
Technology)
ทั้งนี้ ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๖.11

การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
๑. แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รักษาการในตาแหน่งรองอธิการบดี
เป็นผู้รักษาการในตาแหน่งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑
๗.2
๗.๓
๗.๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560
รายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๒๕
๗.๕

รายงานผลการจัดอันดับ QS University Rankings : Asia (QSAUR)
ปี ๒๐๑๗/๒๐๑๘

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ เช่น
QS University Ranking Asia (QSAUR), QS World University Rankings และ Times Higher Education –
QS World University Ranings (THE) จะมีการกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ค่าน้าหนักคะแนนแตกต่างกัน อาทิเช่น
การให้ค่าน้าหนักคะแนน ชื่อเสียงทางวิชาการ และชื่อเสียงจากนายจ้างด้านการจ้างงานที่ได้จากการสารวจของ
QS Global Academic survey ซึง่ QS World University Rankings จะให้ค่าน้าหนักคะแนนในส่วนนี้สูงกว่า
Times Higher Education – QS World University Ranking (THE) และ QS University Ranking Asia
(QSAUR) แต่ค่าน้าหนักคะแนนตัวชี้วัดอื่น ๆ โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์จะน้อยกว่า ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับ
ของมหาวิทยาลัย
๒) มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดอันดับที่ ๑๐ ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี ๒๐๑๔ – ๒๐๑๗
แต่บางตัวชี้วัดคะแนนไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมอบกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปวิเคราะห์และหาแนวทางสนับสนุน
และกระตุ้นให้คะแนนทุกตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๗.๖

การแจ้งผลการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(EdPEx200) ครั้งที่ ๔

มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ครั้งที่ ๔
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะยกเลิกการให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยเกณฑ์การประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สมศ.) และเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถเลือกระบบการประเมินที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
องค์กรจากหน่วยงานอื่น เช่น EdPEx เป็นต้น เพื่อเน้นผลลัพธ์ที่ได้มากกว่ากระบวนการแล้ว ให้เปิดเผยให้
สาธารณชนรับทราบ
๒) การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรปัจจุบันใช้เกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
ภายใต้เกณฑ์การประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สมศ.) ที่ผ่านมา
พบว่า ยังมีจุดอ่อนของการประเมินแบบ IQA ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นระบบอิงตาม PDCA และยึด Process
เป็นหลัก การที่จะทาให้มหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถแข่งขันได้ในอนาคตจาเป็นต้องมีการปรับเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้เริ่มปรับเกณฑ์ฯ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีคณะที่มีการนาร่องใช้เกณฑ์การประเมินฯ ใหม่ ดังนี้
๒.๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการ
พิจารณาเข้าร่วมการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระบบ (Asean University Network Quality Assurance :

๒๖
AUNQA) เรียบร้อยแล้ว และจะมีการถ่ายทอดความรู้นี้เพื่อผลักดันให้คณะและหลักสูตรสาขาที่มีการเรียนรู้เกณฑ์
(AUNQA) เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป
๒.๒) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระบบ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) ที่นาเกณฑ์มาจาก (Malcolm Baldrige National Quality Award :
MBNQA) ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ใช้เป็นเกณฑ์ EdPEx200 ให้คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยใช้ในโครงการ
EdPEx200 ของ สกอ. โดยมีคณะที่อยู่ในระหว่างดาเนินการเมื่อเข้าร่วมใช้เกณฑ์ EdPEx200 ดังนี้
- คณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ทั้งหมด ๔ รอบ
แต่ยังไม่ผ่านการประเมินและจะเตรียมจัดทารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจเยี่ยมโดยไม่ต้องเข้าร่วม
ขั้นตอนการพิจารณาคัดกรองโครงร่างองค์กร (OP Screening) ในโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ ๕ (ปีการศึกษา
๒๕๖๐)
- คณะวิทยาศาสตร์ มีการดาเนินการในบางส่วนแต่ต้องหยุดการ
ดาเนินการไประยะหนึ่ง เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ต้องเป็นการบริหารจัดการทั้งองค์กร ทั้งใน
ระดับของผู้บริหารและระดับของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะทาโครงร่างองค์กรที่ผ่านการคัดกรองของคณะ
แพทยศาสตร์มาใช้เป็นเกณฑ์การเขียนโครงร่างองค์กร (OP) ในระดับของคณะ และระดับของมหาวิทยาลัยต่อไป
๓) การเตรียมความพร้อมระดับคณะที่จะนาเกณฑ์การประเมินแบบ EdPEx และ AUN
QA มาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น พบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายสูงมากในการประเมินด้านระบบ AUN QA ที่ต้องมีการ
เตรียมจัดสรรงบประมาณในด้านนี้ไว้ด้วย
๔) นอกจากเกณฑ์การประเมินฯ แบบ EdPEx และ AUN QA แล้วมหาวิทยาลัยควร
พิจารณาหาเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากในการประเมิน เช่น CUPT QA
หรืออาจจัดทาเป็นระบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรเอง NUQA โดยเน้นที่ผล Output มากกว่า Process
๓. มอบกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๗.๗
มติที่ประชุม

การรายงานข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOUs)
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ

๑. รับทราบ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ในรายงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOUs) ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ ได้ระบุจานวน Active MOUs ที่แต่ละคณะของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ไม่ได้แจกแจงว่าแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทา MOUs กับคณะใดบ้างของ
คู่สัญญา จึงขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนนี้ด้วย

๒๗
๒) ในการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยให้สรุปข้อมูลเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๒.๑) สรุปกรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ทากับคู่สัญญา
- ได้ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านใดบ้าง
- ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้รับจากการทา MOU
- ข้อกฎหมาย/การแบ่งผลประโยชน์กับคู่สัญญากรณีทากับภาคเอกชน
- งบประมาณการแลกเปลี่ยนนิสิต/อาจารย์ หรือการไปดูงาน/ทาวิจัยใช้
งบประมาณจานวนเท่าไร เบิกจ่ายจากหน่วยงานใด และได้รับการสนับสนุนจากคู่สัญญาอย่างไร
๒.๒) ภาพรวมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา อาทิเช่น ที่อยู่และผู้ที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย ความโดดเด่นทางด้านวิชาการ จานวนนิสิตและอาจารย์
๒.๓) แผนกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาตลอดระยะเวลา
การทา MOU
๓) ขอให้นาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
แบบ Intranet ภายใต้ฐานข้อมูลเดียว จะทาให้ทุกคณะรับทราบและอาจเข้าร่วมบางกิจกรรมเพิ่มภายใต้กรอบ
MOU ที่มหาวิทยาลัยได้ทาไว้กับหน่วยงานต่าง ๆ
๔) การบริหารจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต้องมีการบริหาร
จัดการเป็นศูนย์กลางรวบรวม MOU ทั้งหมด เพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรมของ MOU แต่ละฉบับ ระยะเวลาการทา
MOU ระยะเวลาสิ้นสุดของ MOU การประเมินผลการทา MOU แต่ละฉบับ เพื่อให้ทราบว่า MOU ภายหลัง
การลงนามเป็น Actived MOU ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นหรือไม่ ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอย่างไร เพื่อใช้
พิจารณาในการต่ออายุ MOU หรือปรับแก้ไข MOU ในครั้งต่อไป
๕) ต้องการให้ MOU มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนื่องจากบางข้อความอาจมีผลทาง
กฎหมายหรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในส่วนนี้กองกฎหมายและกองพัฒนากิจการต่างประเทศต้องพิจารณา
กลั่นกรองด้วย
๖) การต่ออายุ MOU หน่วยงานต้นเรื่องต้องรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ของ MOU ที่ผ่านมา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าสมควรจะต่ออายุ MOU หรือไม่
๓. มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งจัดทาคู่มือการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทุก 6 เดือน
๔. กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ประสานกับกองกฎหมาย ดาเนินการออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป

๒๘
๗.๘

รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จานวน ๗ ฉบับ

1. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
บริษัท ธาอัส จากัด โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
กรมพัฒนาที่ดินโดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
4. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพันธมิตรเครือข่าย
การศึกษาด้าน IoT (IoT Academic Network Partnership) โดยคณะวิทยาศาสตร์
5. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยคณะสังคมศาสตร์
6. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิก
เทคโนโลยี” ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง
7. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นศูนย์เครือข่าย สทศ. ระหว่าง สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองกฎหมาย
๗.๙

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรทุกระดับ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
๗.1๐ การปรับขยายเวลาการนาระบบการรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ของคณะเภสัชศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ
๗.๑๑ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา
กายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๗.๑๒ การตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
และผลงานทางวิชาการ ของหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๗.13 รายงานการพิจารณาการอุทธรณ์วินัยนิสิต
๗.14 รายงานการลงโทษไล่ออก พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ออกจากราชการ
๗.15 รายงานการถอนฟ้องคดีปกครอง

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๙

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องอื่น ๆ

๘.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๘.๒ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์) ขอหารือ
ในที่ประชุมกรณี มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบรูปแบบของตราสัญลักษณ์ที่จะติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์
เป็นรูปช้างศึกอยู่ในโล่กลมแบบโบราณ มีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธงจะยืนยัน
หรือจะเปลี่ยนเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยยืนยันให้ใช้ รูปช้างศึกอยู่ในโล่กลมแบบโบราณ เนื่องจาก
ภายในมหาวิทยาลัยมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐานอยู่แล้ว
๘.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์) มีข้อเสนอแนะ
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย หลังจากที่สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการในตาแหน่ง
อธิการบดี ระหว่าง วันที่ ๙ ตุลาคม – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานและการดาเนินงาน
จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ระบบงานสารบรรณ งานธุรการ หนังสือราชการ ต้องปรับปรุงวิธีการดาเนินการ
และต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ เนื่องจากยังขาดการกลั่นกรอง ข้อมูล
และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาให้ อธิการบดี พิจารณาสั่งการ
- ให้รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบอานาจ ต้องสั่งการตามอานาจ ตามระเบียบ/
ข้อบังคับ และดาเนินการอย่างรวดเร็ว กรณีที่ต้องเสนออธิการบดี ขอให้เสนอข้อเสนอแนะด้วย
- ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตรวจทานและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ
ก่อนที่หน่วยงานต่าง ๆ นาเสนอ อธิการบดีพิจารณาสั่งการ
๒) ควรมอบให้รองอธิการบดี แบ่งความรับผิดชอบการกากับ ดูแล ให้คาปรึกษา
ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของคณะ วิทยาลัย แทนอธิการบดี
๓) ขอให้กองกฎหมาย ศึกษารายละเอียดและระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ เช่น
การฟ้องร้อง สิทธิบัตร บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
๔) การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มีระเบียบวาระการประชุมจานวนมาก ขอให้นาเฉพาะเรื่องที่จาเป็นต้องพิจารณาเข้าที่ประชุมเท่านั้น และไม่ควรมี
เรื่องนอกแฟ้ม
๕) สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสาคัญกับนิสิตมากขึ้น ในด้านการ
จัดเรียนการสอน หรือด้านการจัดกิจกรรมของนิสิต ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมที่นิสิตได้จัดขึ้น เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างนิสิต บุคลากร อาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
๖) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปต่างประเทศมากเกินไป จะต้องพิจารณาถึงความสาคัญ
และได้ประโยชน์กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย
๗) บุคลากรสายสนับสนุนมีมากเกินไปและเกินความจาเป็น
๘) การตั้งที่ปรึกษาจะต้องสามารถปรึกษาได้จริงและต้องมีภารกกิจชัดเจน
๙) ให้มหาวิทยาลัยประสานกับองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ ชุมชนคลองหนองเหล็ก
เพื่อพัฒนาแนวริมคลองหนองเหล็ก โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต บุคลากร ใช้ทากิจกรรม
หรือพักผ่อนหย่อนใจ

๓๐
๑๐) นากังหันชัยพัฒนา มาใช้ดาเนินการปรับปรุงคุณภาพน้าในสระต่างๆ
๑๑) การสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อดาเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว
ควรให้ภาคเอกชนมาบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์
๑๒) เส้นทางเชื่อมระหว่างอาคารกับอาคาร ควรจะมีหลังคาเพื่อป้องกันแสงแดด ฝน
ให้กับนิสิตอาจารย์และบุคลากร
๑๓) มหาวิทยาลัยได้มอบให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นผู้ดูแลและใช้พื้นที่ชั้น ๓ อาคารเพราพิลาศ เพื่อจัดเป็นพื้นที่สาหรับกิจกรรมการปรับปรุงและเตรียมความพร้อม
พื้นที่พัฒนานวัตกรรมรายใหม่ (Co-innovating Space) ซึ่งเป็นการสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมของโครงการ
รวมทั้งเป็นพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ
๑๔) คณะวิทยาศาสตร์มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ของภาควิชาชีววิทยา จะทาอย่างไร
ให้เป็นจุดเด่นของคณะและมหาวิทยาลัย
๑๕) อาคารเก่าที่ก่อสร้างมานาน จะมีกระเบื้อง-วัสดุหล่นลงมาอาจเป็นอันตรายแก่นิสิต
และบุคลากรหรือ สายไฟฟ้าเก่า คณะ/วิทยาลัยที่กากับดูแล ควรเอาใจใส่ และ เสนองบประมาณซ่อมแซมเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๑๖) ระบบพลังงานทดแทน ควรจะทาในมหาวิทยาลัยและหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
๑๗) ให้เตรียมการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นา สร้างผู้นา
รุ่นใหม่ โดยอาจจะมอบคณะสังคมศาสตร์ จัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้นา เพื่อจัดฝึกอบรม สร้างผู้นารุ่นใหม่
๑๘) มหาวิทยาลัยต้องดูแลและบริหารจัดการด้านการเงินให้เกิดความคล่องตัวและ
ให้เป็นระบบมากขึ้น
๑๙) ปัจจุบันสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร คลื่น ๑๐๗.๒๕ ไม่สามารถออกอากาศ
กระจายเสียงได้ เนื่องจากชารุดมานาน ขอให้เร่งดาเนินการให้ใช้การได้โดยด่วน
๒๐) ควรปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างของหอพักนิสิตให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น
โดยอาจใช้พลังงานทดแทน Solar Cell มาติดตั้งเพิ่มเติม และ ให้ความสาคัญกับการรักษาความปลอดภัยภายใน
ห้องพัก
๒๑) ควรจัดหาสถานที่ให้กับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการ
ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
๒๒) พัฒนาสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และได้มาตรฐาน เช่น
ของบประมาณสร้างอัฒจรรย์รอบสนามฟุตบอล
๒๓) บริเวณลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีเครื่องบวงสรวงที่ผู้มา
สักการะนามาถวายเป็นจานวนมาก เช่น รูปปั้นไก่ชน ทาให้ไม่เป็นระเบียบ สวยงาม และไม่มีที่เก็บ ขอให้ทา
ป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มาสักการะ จะต้องเก็บเครื่องบวงสรวง -รูปปั้นไก่ชน กลับไปภายหลังทาพิธีสักการะ
เรียบร้อยแล้ว

๓๑

ปิดประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

......................................................
(นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา
.....................................................
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบ

.....................................................
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้ตรวจสอบ
.....................................................
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

