อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม
มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ ๒๔๒ (๑๗/๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ประชุมเสลา ๑ ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
------------------------------

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๒

เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอมอบของขวัญปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากภาคเหนือตอนล่าง และได้มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
รองอธิการบดี จัดไว้สาหรับจาหน่ายที่ร้านค้าสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงอาหาร อาคารเพลาพิลาศ
๒. ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) และปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางนันทวัลย์
ศกุนตนาค) ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดสุโขทัย
๓. ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เภสัชกร ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์) ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
๔. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ ๕
รัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ รวบรวมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (บรรยาย
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร)
๕. มอบภาพที่ระลึกเนื่องในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ปร.ด.) ประจาปี ๒๕๖๐ แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราช
วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๒
๑) เชิญท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย มอบภาพที่ระลึกให้นายกสภามหาวิทยาลัย
๒) เชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัย มอบภาพที่ระลึกให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๖. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบประชาคม
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนาเสนอผลการปฏิบัติงานและตอบข้อซักถาม
- พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารและบุคลากรระดับคณะ
- รับประทานอาหารร่วมกัน ณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒41 (๑6/๒๕๖๐)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น สังกัดคณะนิติศาสตร์
ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) คณะควรให้การสนับสนุนพัฒนาความรู้ด้านการใช้สื่อผ่านระบบ Cyber ให้กับนิสิต
และอาจารย์ในการเรียนการสอนและการเผยแพร่ความรู้
๒) คณะควรหาแนวทางสร้างความโดดเด่นให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาไป ให้สามารถทางาน
ในยุค Digital 4.0 ได้ เนื่องจากปัจจุบันมี Software ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านกฎหมายและให้คาแนะนาได้
หากไม่เตรียมความพร้อมและสร้างความโดดเด่นให้กับบัณฑิต การต้องการจ้างงานด้านกฎหมายอาจลดลง
๓) คณะควรหาแนวทางแก้ปัญหาการเปิดรายวิชาที่นิสิตยังไม่ผ่านให้สามารถลงทะเบียน
ได้ทุกภาคการศึกษา เพื่อนิสิตมีโอกาสลงทะเบียนและจบการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอเวลาการเปิดให้ลงทะเบียน
ปีละ ๑ ครั้ง
๔) ขอให้คณบดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ให้มีการใช้ประโยชน์ด้านสถานที่ร่วมกัน

๓
๕) คณะควรเร่งเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลักดันการเพิ่มผลงานวิจัยและการตีพิมพ์
ให้มี KPI เพิ่มขึ้น
๖) ควรเตรียมการพัฒนาด้านภาษาจีน ให้กับนิสิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ชาวจีนที่เข้ามาทาธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น
๔. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งข้อเสนอแนะต่อไปนี้ เพื่อให้คณบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น) นาไปบูรณาการกับนโยบายการบริหารงานของคณะ ที่แถลงต่อสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีครบรอบ ๑ ปี
และครบรอบ ๓ ปี
๔.๑ ผลการรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวแทนนิสิตและตัวแทนศิษย์เก่า
๔.๒ ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้ข้อเสนอแนะในวันที่แถลงนโยบาย
(ตามข้อ ๓)
๔.๓ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์คนเดิม (รองศาสตราจารย์
ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย)
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ จิรประภา มากลิ่น ได้รับข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
และจะเร่งดาเนินการต่อไป
๕. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย ประสานกับกองกฎหมาย เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี หรือตาแหน่งเทียบเท่าคณบดี ทั้งนี้ ให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการสรรหาอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.สุพิชญา มีสาด สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) เนื่องจากคณบดีเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาจมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการไม่มาก
มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน ผึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคณบดีใหม่ และคณบดีเมื่อเริ่มทางาน
ต้องระมัดระวังเรื่อง EGO ควรให้เกียรติและรับฟังคาปรึกษาจากผู้ร่วมงาน และสายงานเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดาเนินการ
ต่อเนื่อง
๒) ควรนาจุดแข็งด้านภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติมาร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
๓) วิทยาลัยนานาชาติควรพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการร่วมมือกับคณะต่าง ๆ
เพื่อบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน และตอบสนองความต้องการของการเข้ามาศึกษาของนานาชาติเพื่อเกิดการสร้าง
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการต้องมีระบบการคิดเป็น KPI ของแต่ละงานอย่างชัดเจน

๔
๔) ควรมีการกาหนดเป้าหมายของวิทยาลัยนานาชาติให้ชัดเจนให้มีความแตกต่างจาก
หลักสูตร English Program ของแต่ละคณะอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกันเองระหว่างคณะในหลักสูตร
ที่คล้ายคลึงกัน เช่น กับคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นต้น
๕) ควรมีกลไกให้นิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติเพิ่มขึ้น เช่น
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตต่างชาติ การพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของนิสิตต่างชาติ เพื่อให้มี
สัดส่วนของนิสิตต่างชาติกับนิสิตไทยที่เป็นบรรยากาศของหลักสูตร Internation Program ไม่ใช่ English Program
๖) ควรหาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการเป็น Innovative University
๗) ควรให้ความสนใจการบริหารงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์
ชาวต่างประเทศให้เกิดความเข้าใจและทางานร่วมกันได้
๔. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งข้อเสนอแนะต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้อานวยการวิทยาลัย
นานาชาติ (ดร.สุพิชญา มีสาด) นาไปบูรณาการกับนโยบายการบริหารงานของวิทยาลัย ที่แถลงต่อสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัย
ครบรอบ ๑ ปี และครบรอบ ๓ ปี
๔.๑ ผลการรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวแทนนิสิตและตัวแทนศิษย์เก่า
๔.๒ ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้ข้อเสนอแนะในวันที่แถลงนโยบาย
(ตามข้อ ๓)
๔.๓ ผลการศึกษาความเหมาะสมของสถานะวิทยาลัยนานาชาติ ของคณะกรรมการศึกษา
ความเหมาะสมของสถานะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทัง้ นี้ ดร.สุพิชญา มีสาด ได้รับข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและจะเร่งดาเนินการต่อไป
๕. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย ประสานกับกองกฎหมาย เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัย สถาบัน หรือตาแหน่งเทียบเท่า
คณบดี ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการสรรหาอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ ๓.๓

การรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
ระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์)

มติที่ประชุม
ให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๕

ระเบียบวาระที่ ๓.4 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์)
มติที่ประชุม
ให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจา
ระเบียบวาระที่ ๖.1

การขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 4 รายดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รักษาการในตาแหน่งรองอธิการบดี
๒. นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๓. นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อานวยการสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
๔. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
๒. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

๖

ระเบียบวาระที่ ๖.2

การขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปี พ.ศ.2561

มติที่ประชุม
เห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี พ.ศ.2561 และให้แจ้ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ การขออนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้
ประจาปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
มติที่ประชุม
อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เป็นจานวนเงิน ๖๖,๒๖๑,๐๓๗.๒๘ บาท โดยแบ่งเป็น
๑. จากรายได้สะสม
จานวน ๔๑,๐๒๔,๗๑๐.๐๐ บาท
- คณะทันตแพทยศาสตร์
จานวน ๒๘,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- คณะสังคมศาสตร์
จานวน ๑๐,๖๘๔,๗๑๐.๐๐ บาท
๒. จากประมาณการรายรับเพิ่มเติม
จานวน ๙๗,๙๗๗.๐๐ บาท
- สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
จานวน ๙๗,๙๗๗.๐๐ บาท
และภูมิสารสนเทศฯ
๓. จากรายได้สะสมของกองทุนบารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
- สานักงานอธิการบดี
จานวน ๒๕,๑๓๘,๓๕๐.๒๘ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖.4 การขอความเห็นชอบการปรับภารกิจและเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบการปรับภารกิจและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๒.๑ ให้เปลี่ยนชื่อ งานจัดประชุม เป็น งานอานวยการ
2.2 ให้เปลี่ยนชื่อ งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็น งานสรรหาและการประเมิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
๓. มอบกองกฎหมายจัดทาประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่
ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
๔. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่
ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย

๗

ระเบียบวาระที่ ๖.๕

การขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๖.6 การขอความเห็นชอบการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตร
(Key Performance Indicators) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ในตัวบ่งชี้ 7.3 ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตร (Key Performance Indicators)
ในตัวบ่งชี้ ๗.๓ ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะนาไปใช้กับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นต้นไป ดังนี้
จานวนตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้ใหม่
ที่ได้ปรับแก้ไขแล้ว
เดิม
เพิ่ม
ปริญญาตรี
๕
๖
๑๑
ปริญญาโท
๒
๖
๘
ปริญญาเอก แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒
๒
๕
๗
ปริญญาเอก แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒
๒
๖
๘
๒. มอบกองบริการการศึกษา และกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาระบบติดตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตร (KPI) ต่อไป
ระดับ

ระเบียบวาระที่ ๖.๗

การขอความเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบหลักการในการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร กรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ. ๒) เล่มล่าสุดแล้ว
๒. ให้คณะ/หลักสูตร/สาขา ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติ ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้
๑) กรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบ กรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบ
วงรอบหรือมีเล่มล่าสุดที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเล่มล่าสุด ต้องดูแลนิสิต
และบริหารจัดการหลักสูตรเล่มเดิมด้วย จนกว่านิสิตจะสาเร็จการศึกษา เนื่องจากถือว่าเป็นหลักสูตรเดียวกัน

๘
๒) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมที่ไม่ปรากฏรายชื่อในเล่มหลักสูตรปรับปรุง
(เล่มล่าสุด) ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว สามารถไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นได้ กรณีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยไม่ถือว่าซ้าซ้อนกัน
๓. มอบกองบริการการศึกษา ปรับระบบฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเล่มล่าสุดที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว
๔. อนุมัติใช้หลักการดังกล่าวในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยแจ้งหลักการและแนวปฏิบัติให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๘

การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 19 หลักสูตร

มติที่ประชุม
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน ๑๙ หลักสูตร ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ฉบับปี พ.ศ.2555 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานครของคณะเภสัชศาสตร์
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)
นางสาวชื่นจิตร
กองแก้ว

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
(Pharmacy),
วท.ม.
(Hospital
Pharmacy)
ภ.บ.

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาวปวีณา
สนธิสมบัติ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
หนังสืออนุมัติบัตรทาง
เภสัชกรรม (เภสัช
บาบัด)
Certified Fellow
(Infectious
Disease
Pharmacotherapy)
Certified
Specialized
Residency
(Infectious Disease
Pharmacotherapy)
Pharm.D.
ภ.บ.

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง
นางสาวชื่นจิตร
กองแก้ว ลาเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
ด้านการวิจัยระยะ
สั้นฯ ระหว่าง
1 กุมภาพันธ์
2560 – 31
มกราคม 2561

๙
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นางสาวชื่นจิตร
กองแก้ว

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
(Pharmacy),
วท.ม.
(Hospital
Pharmacy)
ภ.บ.

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1

นางสาวปวีณา
สนธิสมบัติ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

เหตุผลใน
การขอ
คุณวุฒิการศึกษา
เปลี่ยนแปลง
หนังสืออนุมัติบัตร
ทางเภสัชกรรม
(เภสัชบาบัด)
Certified Fellow
(Infectious
Disease
Pharmacotherapy)
Certified
Specialized
Residency
(Infectious Disease
Pharmacotherapy)
Pharm.D.
ภ.บ.

นางสาวชื่นจิตร
กองแก้ว
ลาเพิ่มพูน
ความรู้ทาง
วิชาการด้าน
การวิจยั ระยะ
สั้นฯ ระหว่าง
1 กุมภาพันธ์
2560 –
31 มกราคม
2561

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2554 ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอ
บหลักสูตร
(เดิม)
นางแสงหล้า
พลนอก

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ผู้ช่วย
- วท.ม.(การพยาบาล
ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์)
- วท.บ.(การพยาบาล
และ ผดุงครรภ์)

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางอินทิรา
ปากันทะ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

- พย.ม.
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)

- ประกาศนียบัตรพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูง

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางแสงหล้า
พลนอก
ลาศึกษาต่อ
ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2559

๑๐
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่
1

2

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นางแสงหล้า
พลนอก

นางสาวชญาภา
วันทุม

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

ผู้ช่วย
- วท.ม.(การพยาบาล
ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์)
- วท.บ.(การพยาบาล
และ ผดุงครรภ์)
อาจารย์

1

- พย.ม.
(การพยาบาลสุขภาพ
เด็ก)
- พย.บ.
(พยาบาลศาสตร์)

2

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางอินทิรา
ปากันทะ

นางสาวสุรีภรณ์
สุวรรณโอสถ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

- พย.ม.(การพยาบาล
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ใหญ่)
- ประกาศนียบัตร
พยาบาลและ
ผดุงครรภ์ขั้นสูง

อาจารย์

- Ph.D.(Nursing)
- พย.ม. (การพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์)
- พย.บ.
(พยาบาลศาสตร์)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางแสงหล้า
พลนอก
ลาศึกษาต่อ
ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2559
เปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความเหมาะสม
ตามสาขาวิชาชีพ
และกลับจาก
ลาศึกษาต่อ

3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2555 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช สถาบัน
พระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ลาดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่
หลักสูตร
(เดิม)
1

นางวรรณา
ประทุมโทน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ)

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

- กศ.ด.
(การบริหารการศึกษา)

1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางปิยะเนตร
วิริยะปราโมทย์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ)

คุณวุฒิ
การศึกษา
- พย.ม.(การพยาบาล
มารดาและทารก
แรกเกิด)
- ประกาศนียบัตร
พยาบาล
ศาสตร์

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางวรรณา
ประทุมโทน
โอนย้ายไป
ปฏิบัติงาน
ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี
นครศรีธรรมราช

๑๑
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นางวรรณา
ประทุมโทน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ)

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

- กศ.ด.
(การบริหารการศึกษา)

1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นายกีรติ
กิจธีระวุฒิวงษ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ)

คุณวุฒิ
การศึกษา
- ส.ด.(สาธารณสุข)
- สม.(การพยาบาล
สาธารณสุข)
- ประกาศนียบัตร
พยาบาล
ศาสตร์

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางวรรณา
ประทุมโทน
โอนย้ายไป
ปฏิบัติงาน
ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี
นครศรีธรรมราช

4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2555 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ลาดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นายพีระ
เรืองฤทธิ์

อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ)

- วท.ม.
(พยาบาลและผดุงครรภ์
- ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์และ
ผดุงครรภ์

1

นางนภัสวรรณ
บุญประเสริฐ

อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญ
การ)

2

นางสาวสิริ
กานต์
แรงกสิกร

อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ)

- พย.ม.
(การพยาบาลเด็ก)
- พย.บ.(พยาบาล)

2

นางศรีสุดา
เอกลัคนารัตน์

อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญ
การ)

คุณวุฒิ
การศึกษา
- ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
(พัฒนาสังคม)
- วท.ม.(พยาบาล
สาธารณสุข)
- ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
- พย.ม.(การ
พยาบาลเด็ก)
- พย.บ.(พยาบาล
และ
ผดุงครรภ์)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อความ
เหมาะสม
ในสาขาวิชาชีพ

เพื่อความ
เหมาะสม
ในสาขาวิชาชีพ

๑๒
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นายพีระ
เรืองฤทธิ์

อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ)

- วท.ม.(พยาบาล
และผดุงครรภ์
- ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์

1

นางนภัสวรรณ
บุญประเสริฐ

อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญ
การ)

2

นางสาวสิริกานต์
แรงกสิกร

อาจารย์ - พย.ม.
(พยาบาล (การพยาบาลเด็ก)
วิชาชีพ
- พย.บ.(พยาบาล)
ชานาญการ)

2

นางศรีสุดา
เอกลัคนารัตน์

3

นางสาว
แพรวพรรณ
แสงทองรุ่งเจริญ

อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญการ)

3

นางรพีพรรณ
วิบูลย์วัฒนกิจ

อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญ
การ)
อาจารย์
(พยาบาล
วิชาชีพ
ชานาญ
การ)

- พย.ม.
(การพยาบาลแม่
และเด็ก)
- ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูง

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง

- ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
(พัฒนาสังคม)
- วท.ม.(พยาบาล
สาธารณสุข)
- ประกาศนียบัตร
พยาบาล
ศาสตร์และผดุง
ครรภ์
ชั้นสูง
- พย.ม.(การพยาบาล
เด็ก)
- พย.บ.(พยาบาลและ
ผดุงครรภ์)

เพื่อความ
เหมาะสมใน
สาขาวิชาชีพ

- พย.ม.(การพยาบาล
แม่
และเด็ก)
- วท.บ.(พยาบาลและ
ผดุงครรภ์)

เพื่อความ
เหมาะสมใน
สาขาวิชาชีพ

เพื่อความ
เหมาะสมใน
สาขาวิชาชีพ

5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555
ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ลาดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่
หลักสูตร
(เดิม)
1

นางสาวสุภาพร
แนวบุตร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ผู้ช่วย
- ส.ด.(การพยาบาล
ศาสตราจารย์ สาธารณสุข)
- พย.ม.(การพยาบาล
อนามัยชุมชน)
- ค.ม.(สุขศึกษา)
- พย.บ.

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางนงนุช โอบะ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง

รอง
ศาสตราจารย์

- กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา)
- พย.ม.(การ
พยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน)
- วท.ม.(สรีรวิทยา)
- วท.บ.(พยาบาล
และ
ผดุงครรภ์)

นางนงนุช โอบะ
กลับจากลา
เพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยใน
ต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2559

๑๓
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(ใหม่)

1

นางสาวธิดารัตน์
คาบุญ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

- ปร.ด.(การพยาบาล)
- พย.ม.
(การพยาบาลศึกษา)
- พย.บ.
(พยาบาลศาสตร์)

1

นางนงนุช โอบะ

รอง
ศาสตรา
จารย์

- กศ.ด.
(การบริหารการศึกษา)
- พย.ม.(การพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน)
- วท.ม.(สรีรวิทยา)
- วท.บ.(พยาบาล
และผดุงครรภ์)

2

นางรุ้งนภา
ชัยรัตน์

อาจารย์

- วท.ด.
(ระบาดวิทยาคลินิก)
- พย.ม.(การพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์)
- ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์

2

นางสาววรวรรณ์
ทิพย์วารีรมย์

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

- ส.ด.(การพยาบล
สาธารณสุข)
- วท.ม.
(การพยาบาล
สาธารณสุข)
- พย.บ.
(พยาบาลศาสตร์)

ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางนงนุช โอบะ
กลับจากลาเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย
ในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2559
นางสาววรวรรณ์
ทิพย์วารีรมย์
กลับจากลาเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย
ในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 6
มิถุนายน 2559

6. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ.2559 ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

นางสาวธัญรัตน์
ชูศิลป์

อาจารย์

วท.ม.
ฉายาเวชศาสตร์
วท.บ.
รังสีเทคนิค

อาจารย์
ลาดับ
ผู้รับผิดชอบ
ที่
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
1

นายประธาน
วงศ์ตาหล้า

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการ
ขอ
เปลี่ยนแปลง

วท.ม.
เนื่องจาก
วิทยาศาสตร์รังสี น.ส.ธัญรัตน์
วท.บ.รังสีเทคนิค ชูศิลป์ ลาศึกษา
ต่อระดับ
ปริญญาเอก
ตั้งแต่วันที่ 21
เมษายน 2560

๑๔
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

นางสาวธัญรัตน์
ชูศิลป์

อาจารย์

วท.ม.
ฉายาเวชศาสตร์
วท.บ. รังสีเทคนิค

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
1

นายประธาน
วงศ์ตาหล้า

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
วท.ม.
วิทยาศาสตร์รังสี
วท.บ.รังสีเทคนิค

เหตุผลในการ
ขอ
เปลี่ยนแปลง
เนื่องจาก
น.ส.ธัญรัตน์
ชูศิลป์ ลาศึกษา
ต่อระดับ
ปริญญาเอก
ตั้งแต่วันที่ 21
เมษายน 2560

7. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นายไพบูลย์
จิตประเสริฐวงศ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.
(Dental
Sciences)
วท.ม.
(ปริทันตวิทยา)
ท.บ.

อาจารย์
ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1

นางอิชยา
เยี่ยมวัฒนา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ด.
(ชีววิทยา
ช่องปาก)
วท.ม.
(ปริทันตวิทยา)
ท.บ.

ลาออกจากราชการ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2560

๑๕
๘. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2556 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)
นางสาวนินนาท
อินทฤทธิ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

อาจารย์

วท.ม. (การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์)

1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาวอนุสรา
สีหนาท

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

อาจารย์

Ph.D. (Public Health
Sciences)

นางสาวนินนาท
อินทฤทธิ์ ได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2560

พทป.บ. (แพทย์แผน
ไทยประยุกต์)

วท.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1) แพทย์แผน
ไทยประยุกต์

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(เดิม)
1

นางสาวนินนาท
อินทฤทธิ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
วท.ม.
(การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต์)
พทป.บ.
(แพทย์แผน
ไทยประยุกต์)

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาวอนุสรา
สีหนาท

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

Ph.D. (Public
นางสาวนินนาท
Health Sciences) อินทฤทธิ์ ได้รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก
วท.บ. (เกียรตินิยม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
อันดับ 1) แพทย์
2560
แผนไทยประยุกต์

๑๖
๙. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

นายวรปรัชญ์
โยเหลา

อาจารย์

M.A.
(International
Tourism
Management)
บธ.บ.
(การจัดการ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ

2

นายสราญมิตร์
ประชาญสิทธิ์

อาจารย์

3

นายธนพงษ์
บุญญะฤทธิ์

อาจารย์

อ.ม.
(ประวัติศาสตร์)
ศศ.บ.
(การท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม)
M.A.(Western
History)
ศศ.บ.
(โบราณคดี)

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1 นายธนวัฒน์
ขวัญบุญ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

วท.ม.
(การวางแผน
สิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาชุมชน
และชนบท)
ศศ.บ.
(การโรงแรม)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นายวรปรัชญ์
โยเหลา ลาศึกษา
ต่อ ตั้งแต่วันที่ 12
สิงหาคม 2559

2

นายสราญมิตร์
ประชาญสิทธิ์
ปรับเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
เพียงอย่างเดียว

3

นายธนพงษ์
บุญญะฤทธิ์
ปรับเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
เพียงอย่างเดียว

๑๗
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ลาดับ
ประจา
ที่
หลักสูตร
(เดิม)
1 นายวรปรัชญ์
โยเหลา

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
M.A.
(International
Tourism
Management)
บธ.บ.
(การจัดการ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1 นายธนวัฒน์
ขวัญบุญ

2

2

นางสาวมณฑิรา
อินต๊ะสอน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์

วท.ม.
(การวางแผน
สิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาชุมชน
และชนบท)
ศศ.บ.
(การโรงแรม)

นายวรปรัชญ์
โยเหลา
ลาศึกษาต่อ
ตั้งแต่วันที่ 12
สิงหาคม 2559

อาจารย์

ศ.ม. (การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)
M.A.
International
Tourism and
Hotel
Management
ศ.บ.
(การท่องเที่ยว)

นางสาวมณฑิรา
อินต๊ะสอน
โอนย้ายมา
ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2560

10. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)
นางปาริชาติ
ราชประดิษฐ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

Ph.D.
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (International
Business)
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การเงิน
การธนาคาร)

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางปาริชาติ
ราชประดิษฐ์
ปรับเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
เพียงอย่างเดียว

๑๘

ลาดับ
ที่
2

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)
นางสาวภัทรพร
พงศาปรมัตถ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
บช.ด.
บช.ม.(บัญชี)
บช.บ.(การ
บัญชี)

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

2

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางสาวภัทรพร
พงศาปรมัตถ์
ปรับเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจเอเชีย

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางสาวภัทรพร
พงศาปรมัตถ์

อาจารย์

คุณวุฒิ

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

บช.ด.
บช.ม. (บัญชี)
บช.บ.
(การบัญชี)

1

นางศิรัตน์ สนชัย

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

บช.ด.
บช.ม.(บัญชี)
บช.บ.(การ
บัญชี)

นางสาวภัทรพร
พงศาปรมัตถ์
ปรับเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจเอเชีย

11. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ
การสื่อสาร ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นางสาวชื่นสุมล
สาพิทักษ์

อาจารย์

2

Mr.Charles
Edward Allen

อาจารย์

คุณวุฒิ
กจ.ม.(การ
จัดการพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์)
บธ.บ.(การ
จัดการธุรกิจ)
MS.c.
(Software
Engineering)
M.Chem.
(Chemistry)

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

1

นางสาวชื่นสุมล
สาพิทักษ์ ลาออก
ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2559

2

Mr.Charles Edward
Allen ปรับเป็น
อาจารย์ประจา
หลักสูตร เพียงอย่าง
เดียว

๑๙
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(เดิม)
1

นางสาวชื่นสุมล
สาพิทักษ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
กจ.ม.(การ
จัดการพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์)
บธ.บ.(การ
จัดการธุรกิจ)

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1

นางสาววิฑิตา
สนศิริ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
บธ.บ.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางสาวชื่นสุมล
สาพิทักษ์
ลาออกตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน
2559

12. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นายณัฐวุฒิ
คงลาพันธุ์

อาจารย์

2

นางสาวศิรินภา
ปาเฉย

อาจารย์

คุณวุฒิ
ศ.ม.(การเงิน)
วท.ม.
(สถิติประยุกต์)
บธ.บ.
(การจัดการ)
วศ.บ.
(วิศวกรรมเคมี)
วท.ม.
(เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์)

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

เหตุผลในการ
ขอ
เปลี่ยนแปลง

1

นายณัฐวุฒิ
คงลาพันธุ์
ปรับเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
เพียงอย่างเดียว

2

นางสาวศิรินภา
ปาเฉย ลาออก
ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2559

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นางสาวศิรินภา
ปาเฉย

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
(เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์)

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1

นายชัยรัตน์
เชยสวรรค์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D. (Natural
Resource
Economics)
M.S. (Energy
Economics)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

เหตุผลในการ
ขอ
เปลี่ยนแปลง
นางสาวศิรินภา
ปาเฉย ลาออก
ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2559

๒๐
13. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นายทรงพล
ชุมนุมวัฒน์

อาจารย์

2

นายชัชชล
รอดหลง

อาจารย์

คุณวุฒิ
นศ.ม.
(การจัดการการ
สื่อสาร)
นศ.บ.
(สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร)
ศศ.ม.
(การออกแบบ)
นศ.บ.
(สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร)

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

1

นายทรงพล
ชุมนุมวัฒน์ ปรับเป็น
อาจารย์ประจา
หลักสูตรเพียงอย่าง
เดียว

2

นายชัชชล รอดหลง
ลาออกตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2559

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นายชัชชล
รอดหลง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ศศ.ม.
(การออกแบบ)
นศ.บ.
(สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร)

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1

นายนฤพนธ์
คมสัน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
ศ.ม.(นฤมิตศิลป์)
ศ.บ.(การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์)

นายชัชชล รอดหลง
ลาออกตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2559

๒๑
14. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ
การสื่อสาร ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นายธีรุตม์
สาธิตกุล

อาจารย์

2

นายบุญส่ง
นาคภู่

อาจารย์

คุณวุฒิ
M.A. (Film
Production)
นศ.บ.
(การโฆษณา)
นศ.ม.
(การภาพยนตร์
-วีดิทัศน์)
อ.บ

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง
นายธีรุตม์ สาธิตกุล
ลาออกตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2559

2

นายบุญส่ง นาคภู่
ปรับเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
เพียงอย่างเดียว

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นายธีรุตม์
สาธิตกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
M.A. (Film
Production)
นศ.บ.(การ
โฆษณา)

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1

นายสรรเสริญ
เหรียญทอง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
M.A.(Art in
Public Space
(with
Distinction)
ศศ.บ.

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง
นายธีรุตม์ สาธิตกุล
ลาออกตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2559

๒๒
15. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

1

นายชาตรี
ปรีดาอนันทสุข

2

นายณัฐเชษฐ์
พูลเจริญ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ลาดับที่

Ph.D.(Crisis
Management)
บธ.ม.(การ
จัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การตลาด
ระหว่างประเทศ)

1

นายวราวุธ
ฤกษ์วรารักษ์

อาจารย์

Ph.D.
(Commerce)
M.B.A.
(Management)
พ.บ.
(พาณิชย์นาวี)

2

นางสาวภัคจิรา
นักบรรเลง

อาจารย์

Ph.D.
Economics)
Mres.
(International
Business
Economics)
ศศ.ม.
(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์)

Ph.D.
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (Economics)

M.A.
(Economics)
ศ.ม.
(เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์
การเกษตร)

คุณวุฒิ

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

นายชาตรี
ปรีดาอนันทสุข
ปรับไปอยู่หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
นายณัฐเชษฐ์
พูลเจริญ
เกษียณอายุราชการ
ตั้งแต่วันที่ 30
กันยายน 2559

๒๓
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

นายชาตรี
ปรีดาอนันทสุข

อาจารย์

Ph.D.(Crisis
Management)
บธ.ม.(การ
จัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การตลาด
ระหว่างประเทศ)

1

นายวราวุธ
ฤกษ์วรารักษ์

อาจารย์

Ph.D. (Commerce)
M.B.A.
(Management)
พ.บ.(พาณิชย์นาวี)

2

นายณัฐเชษฐ์
พูลเจริญ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นางสาวภัคจิรา
นักบรรเลง

อาจารย์

Ph.D)Economics(
Mres.
)International
Business
Economics(
ศศม.(เศรษฐศาสตร์.
(ธุรกิจ
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

3

นางศิรัตน์
สนชัย

อาจารย์

Ph.D.
(Economics)
M.A.
(Economics)
ศ.ม.
(เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์
การเกษตร)
บช.ด.
บช.ม.(บัญชี)
บช.บ.(การบัญชี)

3

นางสาวภัทรพร
พงศาปรมัตถ์

อาจารย์

บช.ด.
บช.ม.(บัญชี)
บช.บ.(การบัญชี)

4

นายศิวฤทธิ์
พงศกรรังศิลป์

อาจารย์

Ph.D.
(Marketing)
บธ.ม.(การ
จัดการธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)

4

นางสุนทรีย์
ตั้งศรีวงศ์

อาจารย์

บช.ด.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
บช.บ.(การบัญชี)

เหตุผลใน
การขอ
เปลี่ยนแปลง
นายชาตรี
ปรีดาอนันทสุข
ปรับไปอยู่
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
นายณัฐเชษฐ์
พูลเจริญ
เกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่
วันที่ 30
กันยายน
2559
นางศิรตั น์
สนชัย ปรับไป
เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
สาขาวิชา
การเงินและการ
ธนาคาร
นายศิวฤทธิ์
พงศกรรังศิลป์
ยังไม่ได้บรรจุ
เป็นอาจารย์
ประจา จึงไม่
เป็นไปตาม
เกณฑ์

๒๔
16. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ทัง้ นี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)
นายวราวุธ
ฤกษ์วรารักษ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
(Commerce)
M.B.A.
(Managemen
t)
พ.บ.(พาณิชย์
นาวี)

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1 นายสุกิจ
ขอเชื้อกลาง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
D.B.A.(Business
Administration)
M.B.A.
(International
Trade)
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์
สุขภาพ)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นายวราวุธ
ฤกษ์วรารักษ์
ปรับไปอยู่หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจเอเชีย

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ลาดับ
ประจา
ที่
หลักสูตร
(เดิม)
1 นายวราวุธ
ฤกษ์วรารักษ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
(Commerce)
M.B.A.
(Management)
พ.บ.(พาณิชย์
นาวี)

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1 นายชาตรี
ปรีดาอนันทสุข

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D. (Crisis
Management)
บธ.ม.(การจัดการ
ทั่วไป)
บธ.บ.(การตลาด
ระหว่างประเทศ)

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง
นายวราวุธ
ฤกษ์วรารักษ์
ปรับไปอยู่
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ
เอเชีย

๒๕
17. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)
นายวราวุธ
ฤกษ์วรารักษ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
(Commerce)
M.B.A.
(Management)
พ.บ.(พาณิชย์
นาวี)

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1 นายสุกิจ
ขอเชื้อกลาง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

D.B.A.(Business
Administration)
M.B.A.
(International
Trade)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
สุขภาพ)

นายวราวุธ
ฤกษ์วรารักษ์
ปรับไปอยู่หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจเอเชีย

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ลาดับ
ประจา
ที่
หลักสูตร
(เดิม)
1 นายวราวุธ
ฤกษ์วรารักษ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
(Commerce)
M.B.A.
(Management)
พ.บ.(พาณิชย์
นาวี)

อาจารย์ประจา
ลาดับ
หลักสูตร
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ที่
(ที่ขอ
ทางวิชาการ
เปลี่ยนแปลง)
1 นายชาตรี
อาจารย์ Ph.D.(Crisis
Management)
ปรีดาอนันทสุข

บธ.ม.(การจัดการ
ทั่วไป)
บธ.บ.(การตลาด
ระหว่างประเทศ)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นายวราวุธ
ฤกษ์วรารักษ์
ปรับไปอยู่หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจเอเชีย

๒๖
18. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่ง
อาจารย์
ทาง
ลาดับ ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ
ที่
หลักสูตร
(เดิม)

คุณวุฒิ
ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ทีข่ อ
เปลี่ยนแปลง)

1

นายฑิฆัมพร
เอี่ยมเรไร

อาจารย์

นศ.ด.
(นิเทศศาสตร์)
ว.ม.(สื่อสารมวลชน)
ศ.บ.(ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ)

1

นางสาวภาสวรรณ
กรกชมาศ

2

นายรัฐพล
ไชยรัตน์

อาจารย์

Ph.D.
(Multimedia
Design)
M.S.A. (Imaging
Arts and
Sciences)
(Photography)
นศ.ม.(การ
สื่อสารมวลชน)
ร.บ. (สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา)

2

นางวนาวัลย์ ดาตี้

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ (International
Communication)
M.A.
(International
Communication)
ว.บ.(ภาพยนตร์)
ผู้ช่วย
Ph.D. (Mass
ศาสตราจารย์ Communication)
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์
พัฒนาการ)
นศ.บ.
(ประชาสัมพันธ์)

เหตุผลในการ
ขอ
เปลี่ยนแปลง
นายฑิฆัมพร
เอี่ยมเรไร
ปรับเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
เพียงอย่างเดียว
นายรัฐพล
ไชยรัตน์ ปรับ
เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
เพียงอย่างเดียว

๒๗
19. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

2

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางสาวสุธนิตย์
พุทธพนม

นายอุปถัมภ์
นาครักษ์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
Industrial
Engineering

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาวปิยนันท์
บุญพยัคฆ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
Biomedical
Materials

M.Eng
Industrial
Engineering

วศ.ม.
วิศวกรรมเซรามิก

B.Eng.
Systems Science
and Mathematics
Engineering

วท.บ.
เคมี

Ph.D.
Materials
Science and
Engineering

2

นางสาวชุลีพรย์
ป่าไร่

อาจารย์

Ph.D.
Metallic Material

วท.ม.
ฟิสิกส์ประยุกต์

วศ.ม.
วิศวกรรมโลหการ

วท.บ.
ฟิสิกส์

วศ.บ.
วิศวกรรมโลหการ

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยน
นางสาวสุธนิตย์
พุทธพนม
เพื่อความเหมาะสม
ในการบริหาร
หลักสูตร เนื่องจาก
นางสาวปิยนันท์
บุญพยัคฆ์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ในสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
รายงานตัวกลับจาก
ลาศึกษาต่อวันที่ 7
กันยายน 2559
นายอุปถัมภ์
นาครักษ์ ลาศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระที่ ๖.๙ การขอความเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาและการปรับรายวิชา
ในหมวดวิชาบังคับ วิชาเลือก และการค้นคว้าอิสระของหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบการปรับรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ วิชาเลือก และการค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. เห็นชอบให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๘

ระเบียบวาระที่ ๖.10 การขออนุมัติปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
มติที่ประชุม
1. อนุมัติให้ปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
ของวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
๒. อนุมัติให้ปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

ระเบียบวาระที่ ๖.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559
ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
๒. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
๓. เห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๖.๑๑
การขอความเห็นชอบหลักสูตร จานวน ๒ หลักสูตร ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔๒ (๑๗/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากต้องดาเนินการจัดส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทีส่ ภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ

๒๙

ระเบียบวาระที่ ๖.12 การขอความเห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน นอกสถานที่ตงั้ โดยจัดการเรียนการสอน
ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
นอกสถานที่ตั้ง โดยจัดการเรียนการสอน ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
๒. เห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๖.๑๒
การขอความเห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน นอกสถานที่ตั้ง
โดยจัดการเรียนการสอน ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔๒ (๑๗/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากต้องดาเนินการจัดส่ง
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
๓. มอบให้คณะเภสัชศาสตร์ รายงานการจัดการเรียนการสอนและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการย้อนหลัง ๕ ปีที่ผ่านมา แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๓๐

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๓ การขอความเห็นชอบการปรับแผนการศึกษา ของหลักสูตร
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบาบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ของคณะสหเวชศาสตร์
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา จานวน 3 หลักสูตร ของคณะสหเวชศาสตร์ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2555
ชั้นปีที่ 1
แผนการศึกษาหลักสูตร (เดิม)
ภาคการศึกษาต้น

แผนการศึกษาหลักสูตร (ใหม่)
ภาคการศึกษาต้น

สาระการปรับปรุง

001201 ทักษะภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

001201 ทักษะภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

252111 คณิตศาสตร์เบื้องต้น

4(4-0-8)

252111 คณิตศาสตร์เบื้องต้น

4(4-0-8)

คงเดิม
คงเดิม
เพื่อเป็นไปตามการปรับปรุง
แก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 ผ่านความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
224(10)/2559
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
คงเดิม

256103 เคมีเบื้องต้น

4(3-3-7)

256103 เคมีเบื้องต้น

4(3-3-7)

คงเดิม

258101 ชีววิทยาเบื้องต้น

4(3-3-7)

258101 ชีววิทยาเบื้องต้น

4(3-3-7)

คงเดิม

รวม

21 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

หน่วยกิตคงเดิม

๓๑
ชั้นปีที่ 1
แผนการศึกษาหลักสูตร (เดิม)
ภาคการศึกษาปลาย

แผนการศึกษาหลักสูตร (ใหม่)
ภาคการศึกษาปลาย

สาระการปรับปรุง

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน

3(2-2-5)
3(2-2-5)

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(2-2-5)
3(2-2-5)

001274 ยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

255111 ชีวสถิติ

3(3-0-6)

255111 ชีวสถิติ

3(3-0-6)

คงเดิม

261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น

4(3-3-7)

261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น

4(3-3-7)

คงเดิม

0012xx วิชาพลานามัย

1(0-2-1)

0012xx วิชาพลานามัย

1(0-2-1)

คงเดิม

รวม

17 หน่วยกิต

รวม

17 หน่วยกิต

คงเดิม
เพื่อเป็นไปตามการปรับปรุง
แก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 ผ่านความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 224(10)/2559
วันที่ 27 พฤศจิกายน
2559

หน่วยกิตคงเดิม

๓๒
ชั้นปีที่ 2
แผนการศึกษาหลักสูตร (เดิม)
ภาคการศึกษาต้น

แผนการศึกษาหลักสูตร (ใหม่)
ภาคการศึกษาต้น

สาระการปรับปรุง

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
001222 ภาษา สังคม
และวัฒนธรรม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(2-2-5)
3(2-2-5)

401218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

3(2-3-5)

401218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

3(2-3-5)

คงเดิม
เพื่อเป็นไปตามการ
ปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไประดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2560
ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 224(10)/2559
วันที่ 27 พฤศจิกายน
2559
คงเดิม

411221 ชีวเคมี

4(3-3-7)

411221 ชีวเคมี

4(3-3-7)

คงเดิม

413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน

3(2-3-5)

413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน

3(2-3-5)

คงเดิม

xxxxxx

3 หน่วยกิต

xxxxxx

3 หน่วยกิต

คงเดิม

รวม

วิชาเลือกเสรี

19 หน่วยกิต

รวม

วิชาเลือกเสรี

19 หน่วยกิต

หน่วยกิตคงเดิม

๓๓
ชั้นปีที่ 2
แผนการศึกษาหลักสูตร (เดิม)
ภาคการศึกษาปลาย
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต
001237 ทักษะชีวิต

แผนการศึกษาหลักสูตร (ใหม่)
ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5) 001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
3(2-2-5) 001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

สาระการปรับปรุง

3(2-2-5) เพื่อเป็นไปตาม
การปรับปรุงแก้ไข
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(2-2-5) ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 224(10)/2559
วันที่ 27 พฤศจิกายน
2559
4(3-2-7)
คงเดิม

154225 เภสัชวิทยาเบื้องต้น

4(3-2-7) 154225 เภสัชวิทยาเบื้องต้น

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

1(0-2-1) 205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

1(0-2-1)

คงเดิม

405213 พยาธิวิทยา

4(3-2-7) 405213 พยาธิวิทยา

4(3-2-7)

คงเดิม

657211 กายวิภาคศาสตร์ทางจักษุ

2(1-2-3) 657211 กายวิภาคศาสตร์ทางจักษุ

2(1-2-3)

คงเดิม

657212 จุลกายวิภาคศาสตร์ทาง
จักษุ

1(1-0-2) 657212 จุลกายวิภาคศาสตร์ทาง
จักษุ

1(1-0-2)

คงเดิม

657213 สรีรวิทยาทางจักษุ

2(1-2-3) 657213 สรีรวิทยาทางจักษุ

2(1-2-3)

คงเดิม

657214 ทัศนศาสตร์เชิงสรีรวิทยา

1(1-0-2) 657214 ทัศนศาสตร์เชิงสรีรวิทยา

1(1-0-2)

คงเดิม

รวม

20 หน่วยกิต รวม

20 หน่วยกิต

หน่วยกิต คงเดิม

๓๔
๒. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ชั้นปีที่ 1
แผนการศึกษาหลักสูตร (เดิม)
ภาคการศึกษาปลาย

แผนการศึกษาหลักสูตร (ใหม่)
ภาคการศึกษาปลาย

สาระการปรับปรุง

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา

3(2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุม่ วิชาภาษา

3(2-2-5)

คงเดิม

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

คงเดิม

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(2-2-5)

252112 แคลคูลัส

4(4-0-8) 252112 แคลคูลัส

เพื่อเป็นไปตาม
การปรับปรุงแก้ไข
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่
224(10)/2559
วันที่ 27 พฤศจิกายน
2559
คงเดิม
4(4-0-8)

255111 ชีวสถิติ

3(2-2-5) 255111 ชีวสถิติ

3(2-2-5)

คงเดิม

261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
รวม

4(3-3-7) 261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น

4(3-3-7)

คงเดิม

20 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

หน่วยกิตคงเดิม

๓๕
ชั้นปีที่ 2
แผนการศึกษาหลักสูตร (เดิม)
ภาคการศึกษาปลาย

แผนการศึกษาหลักสูตร (ใหม่)
ภาคการศึกษาปลาย

สาระการปรับปรุง

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(2-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3(2-2-5) เพื่อเป็นไปตาม

001281 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาพลานามัย
(บังคับไม่นับหน่วยกิต)

1(0-2-1) 001281 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาพลานามัย
(บังคับไม่นับหน่วยกิต)

คงเดิม

การปรับปรุงแก้ไข
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 224
(10/2559)
วันที่ 27 พฤศจิกายน
2559
คงเดิม
1(0-2-1)

405213 พยาธิวิทยา

4(3-2-7) 405213 พยาธิวิทยา

4(3-2-7)

คงเดิม

653212 การป้องกันอันตรายจาก

3(3-0-6) 653212 การป้องกันอันตราย
จากรังสีพื้นฐาน
3(3-0-6) 653213 รังสีชีววิทยา

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

1(0-2-1) 653214 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
สาหรับนักรังสีเทคนิค
3(2-2-5) 653251 อุปกรณ์และการ
ควบคุมคุณภาพของ
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป

1(0-2-1)

คงเดิม

3(2-2-5)

คงเดิม

รังสีพื้นฐาน
653213 รังสีชีววิทยา
653214 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
สาหรับนักรังสีเทคนิค
653251 อุปกรณ์และการควบคุม

คุณภาพของ
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
รวม

19 หน่วยกิต

รวม

19 หน่วยกิต

หน่วยกิตคงเดิม

๓๖
๓. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบาบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ชั้นปีที่ 1
แผนการศึกษาหลักสูตร (เดิม)
ภาคการศึกษาต้น

แผนการศึกษาหลักสูตร (ใหม่)
ภาคการศึกษาต้น

สาระการปรับปรุง

001201 ทักษะภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(2-2-5)
3(2-2-5)

001201 ทักษะภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(2-2-5)
3(2-2-5)

001221 สารสนเทศศาสตร์
เพื่อการศึกษาค้นคว้า

3(2-2-6)

001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(2-2-5)

252182 แคลคูลสั 1

3(3-0-6)

252182 แคลคูลสั 1

3(3-0-6)

256101 หลักเคมี

4(3-3-)

256101 หลักเคมี

4(3-3-7)

คงเดิม

654111 บทนาวิชาชีพ
กายภาพบาบัดและ
การส่งเสริมสุขภาพ

2(1-2-3)

654111 บทนาวิชาชีพ
กายภาพบาบัดและการ
ส่งเสริมสุขภาพ

2(1-2-3)

คงเดิม

xxxxxx

3 หน่วยกิต xxxxxx

3 หน่วยกิต

คงเดิม

รวม

วิชาเลือกเสรี

21 หน่วยกิต

รวม

วิชาเลือกเสรี

21 หน่วยกิต

คงเดิม
คงเดิม
เพื่อเป็นไปตาม
การปรับปรุงแก้ไข
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 224(10)/2559
วันที่ 27 พฤศจิกายน
2559
คงเดิม

หน่วยกิตคงเดิม

๓๗
ชั้นปีที่ 1
แผนการศึกษาหลักสูตร (เดิม)
ภาคการศึกษาปลาย

แผนการศึกษาหลักสูตร (ใหม่)
ภาคการศึกษาปลาย

สาระการปรับปรุง

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พื้นฐาน

3(2-2-5)
3(2-2-5)

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม่
วิชาสังคมศาสตร์

3(2-2-5)
3(2-2-5)

001274 ยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

3(2-2-5)

001281 กีฬาและการออกกาลังกาย

1(0-2-1)

001281 กีฬาและการออกกาลังกาย

1(0-2-1)

คงเดิม
เพื่อเป็นไปตาม
การปรับปรุงแก้ไข
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่
224(10)/2559
วันที่ 27 พฤศจิกายน
2559
คงเดิม

255111 ชีวสถิติ

3(3-0-6)

255111 ชีวสถิติ

3(3-0-6)

คงเดิม

261103

4(3-3-7)

261103

4(3-3-7)

คงเดิม

3 หน่วยกิต

คงเดิม

xxxxxx
รวม

ฟิสิกส์เบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี

3 หน่วยกิต xxxxxx
19 หน่วยกิต

รวม

ฟิสิกส์เบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี

19 หน่วยกิต

หน่วยกิตคงเดิม

๓๘
ชั้นปีที่ 2
แผนการศึกษาหลักสูตร (เดิม)
ภาคการศึกษาต้น

แผนการศึกษาหลักสูตร (ใหม่)
ภาคการศึกษาต้น

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5)

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5)

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

3(2-2-5)

001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2-5)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

สาระการปรับปรุง
คงเดิม
เพื่อเป็นไปตาม
การปรับปรุงแก้ไข
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 224(10)/2559
วันที่ 27 พฤศจิกายน
2559
คงเดิม

401202 กายวิภาคศาสตร์ 1

3(2-3-5)

401202 กายวิภาคศาสตร์ 1

3(2-3-5)

401203 กายวิภาคศาสตร์ 2

3(2-3-5)

401203 กายวิภาคศาสตร์ 2

3(2-3-5)

คงเดิม

413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน

3(2-3-5)

413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน

3(2-3-5)

คงเดิม

411222 ชีวเคมีพื้นฐาน

3(2-3-5)

411222 ชีวเคมีพื้นฐาน

3(2-3-5)

คงเดิม

654241 การนวดเพื่อการรักษาทาง
กายภาพบาบัด

2(1-2-3)

654241 การนวดเพื่อการรักษา
ทางกายภาพบาบัด

2(1-2-3)

คงเดิม

รวม

20 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

หน่วยกิต คงเดิม

๓๙
ชั้นปีที่ 2
แผนการศึกษาหลักสูตร (เดิม)
ภาคการศึกษาปลาย

แผนการศึกษาหลักสูตร (ใหม่)
ภาคการศึกษาปลาย

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต

3(2-2-5)

001237 ทักษะชีวิต

3(2-2-5)

001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
001xxx หมวดวิชาศึกาษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

สาระการปรับปรุง

3(2-2-5) เพื่อเป็นไปตาม
การปรับปรุงแก้ไข
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3(2-2-5) ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 224(10)/2559
วันที่ 27 พฤศจิกายน
2559
1(0-2-1)
คงเดิม

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

1(0-2-1) 205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

413209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์

4(3-3-7) 413209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์

4(3-3-7)

คงเดิม

654231 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว

4(2-4-6) 654231 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว

4(2-4-6)

คงเดิม

654242 การเสริมสร้างสมรรถนะ 2(13-3)
ทางกาย
654243
2(1-2-3)
การออกกาลังกายเพื่อ
การบาบัด 1
654244
2(1-3-3)
การรักษาด้วยความร้อน
ความเย็น และแสง
รวม
21 หน่วยกิต

คงเดิม

654242 การเสริมสร้างสมรรถนะ
2(13-3)
ทางกาย
654243
2(1-2-3)
การออกกาลังกายเพื่อการ
บาบัด 1
654244
2(1-3-3)
การรักษาด้วยความร้อน
ความเย็น และแสง
รวม
21 หน่วยกิต

คงเดิม
คงเดิม
หน่วยกิต คงเดิม

๔๐

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๒ การซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม
รับทราบหนังสือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕).๒/ว ๑๗๔๖
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจและ ทบทวนหลักการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีสาระสาคัญคือ
“โดยกาหนดให้ข้าราชการผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ จะต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนและ
การวิจัยเท่านั้น จะดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประเภทผู้บริหารมิได้ และกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ
การดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารอื่นให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเป็นรายกรณี”

๗.3 การอนุมัติปรับแผนการดาเนินงานกองทุนการศึกษา
เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
รับทราบการอนุมัติปรับแผนการดาเนินงานกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิต และกาหนด
ให้จ่ายเงินทุน ดังนี้
๑. ทุนต่อเนื่อง จานวน ๒๐ ทุนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(รวมนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)
๒. ทุนแบบไม่ต่อเนื่อง จานวน ๒๐ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ทุนการศึกษาแบบฉุกเฉิน จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตามเหตุผลความจาเป็นตามประกาศฯ)

๗.4 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
มติที่ประชุม
รับทราบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ “แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)”

๔๑

๗.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)”

๗.6 การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
๑. รับทราบ “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙”
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ ให้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกาหนด
วิธีการดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ในแต่ละองค์ประกอบมีคะแนนเพิ่มขึ้น
๓. มอบกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับไปดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (ตามข้อ ๒) และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
๘.๑ กาหนดการประชุมครั้งต่อไป สภามหาวิทยาลัย จะประชุมในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๘.๒ การเสนอวาระเชิงนโยบาย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งให้เสนอวาระ
เกี่ยวกับการพิจารณาเชิงนโยบายด้วยทุกครั้ง
๘.๓ การให้ความรู้ที่สาคัญเกี่ยวกับสุขภาพ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในฐานะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์) มีข้อเสนอว่าถ้าจะมีการเชิญ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ โดยใช้เวลา
ประมาณ ๕ - 10 นาที ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจัดเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
คณะแพทยศาสตร์ยินดี ทั้งนี้แล้วแต่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามที่เห็นสมควร

๔๒

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๒๐ น.

......................................................
(นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

.....................................................
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานอานวยการ
ผู้ตรวจสอบ

.....................................................
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบ

.....................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

