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มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 251 (9/2561)
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
------------------------------

เริ่มประชุม
เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบ
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแจ้งข่าวดีที่ส่งมาทาง Line ว่า ถ้าหากใครไม่อยากแก่ ก็ขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) ตื่นแต่เช้า
2) นอนให้หลับ
3) กินอิ่ม 7 ส่วน 70%
4) เที่ยวบ่อย ๆ
5) อย่ากังวลใจ อย่ากังวลใด ๆ ทาอะไรก็ได้ให้มันวุ่นทั้งวัน
6) ยิ้มให้มาก
ถ้าปฏิบัติเช่นนี้ได้ก็จะไม่เป็นคนแก่นักแล เพราะรู้ว่าหลาย ๆ ท่านไม่อยากแก่ ก็ขอให้เริ่มปฏิบัติ
หรือจะถือว่าเป็นคาถาก็ได้
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ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. รายงานการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 19 และวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มี 2 เรื่องทีน่ าเสนอรัฐบาลพิจารณา คือ
1) ระเบียบวินัยการคลังที่ออกมา ขณะนี้ให้ชะลอการใช้อยู่โดยมหาวิทยาลัยจะทาเรื่อง
ของหมวดเงินที่จะใช้ในการสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยต้องการให้รัฐบาลพิจารณาในเรื่องนี้
2) เรื่องของเงินอุดหนุนที่ได้เรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต้องจ่ายคืน จานวน 392 ล้านบาท และที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องคืน
ก่อนที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3) การพิจารณาผลงานงานทางวิชาการ โดยเฉพาะเกณฑ์ที่ออกมาและบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ในส่วนที่เป็นการพิจารณาตาแหน่ งสาหรับศาสตราจารย์ มีข้อจากัดมากไปศึกษาแล้ว
ไม่สามารถขอเลื่อนตาแหน่งได้ เพราะฉะนั้น ทปอ. ก็จะทาเรื่องนี้เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ว่าขอให้พิจารณา และขอให้เลื่อนการใช้ระเบียบฉบับนี้ไปก่อน
2. มอบเอกสารให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
1) หนังสือ “ราชอาณาจักรกัมพูชาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ” ผู้เขียน มูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ
ทิวะพันธุ์ และคณะ
2) หนังสือ “ยุทธศาสตร์ กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” ผู้เขียน พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
3) “ณ ใต้ร่มเสลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” ประจาเดือนกรกฎาคม
2561 ปีที่ 9 ฉบับที่ 44

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวดสติกเกอร์ LINE ครั้งที่ 2
กองกลาง ได้ จั ด กิ จ กรรมการประกวดโครงการจั ด ท าช่ อ งทางการสื่ อ สารผ่ า น
Application LINE เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมส่งผลงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ชนะการประกวดฯ จานวน 3 ทีม
ได้แก่
1) รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน “ที่นี่ ... มอนอ”
นางสาวสุธาสินี โหมดเกษม ศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน “น้องส้มส้ม”
นายสุจริต แจ่มจารัส
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์
3) รองชนะเลิศ อันดับ 2
ชื่อผลงาน “วิถีนิสิต”
นายทักษ์ดนัย ประดิษกุล นิสิต คณะศึกษาศาสตรื
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2. เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2561 รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิก าร นายแพทย์ ธี รเกียรติ
เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ ได้ เ ดิ น ทางมาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และได้ มี ก ารปาฐกและปาฐกถา ในเรื่ อ งของ “How to be
Resilient Citizen in a Glocal Society” จั ด โดยคณะสั ง คมศาสตร์ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประชาคมอาเซี ย น
มหาวิทยาลั ย นเรศวร เพื่อแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข้ อ มูล เกี่ยวกั บ การพัฒ นาและส่ งเสริ มทรั พยากรมนุ ษย์ โดยใช้
กระบวนการทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Glocal Society

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 250 (8/2561) เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
นเรศวร จานวน 293 หน้า โดยให้แก้ไข ดังนี้
1. ในหน้า 40 จากเดิม ตาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 8 ราย พบว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้ว น จ านวน 2 ราย ตามมาตรา 24 เป็น ตาแหน่งคณบดีคณะเภสั ช ศาสตร์ รวมทั้งสิ้ น 8 ราย พบว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วน จานวน 8 ราย ตามมาตรา 24
2. ให้ตัดข้อความ “เชี่ยวชาญระดับ 9” ในบรรทัดที่ 21 หน้า 68 ออก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งเชิงนโยบาย
ระเบียบวาระที่ 3

การพิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างของหน่ว ยงาน
ในระดับกองหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

มติที่ประชุม
1. อนุมัติการทบทวนการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานอธิการบดี ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
3. มอบกองกฎหมาย จัดทาประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ สังกัดสานักงาน
อธิการบดี
4. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ สังกัดสานักงาน
อธิการบดี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4.1

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย ทาบันทึกแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ควรมีการติดตามข้อมูลบัณฑิต เช่น ภาวะการมีงานทา สถานที่
ทางาน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินการผลิตบัณฑิต
2) เนื่ องจากจ านวนนิ สิ ตทั้งระดับปริ ญญาตรีและบั ณ ฑิตศึ ก ษาของคณะมี แนวโน้มลดลง
คณะฯ ควรหาแนวทางในการเพิ่มจานวนนิสิตที่เข้ามาเรียน ดังนี้
2.1) ควรออกไปรั บ สมั ค ร/ประชาสั ม พั น ธ์ น อกพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ขั ด กั บ เกณฑ์ ข อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขณะเดียวกันต้องหาแนวทางในการรับคนในพื้นที่เขตภาคเหนือ
ตอนล่างให้เข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นด้วย
2.2) อาศั ย เครื อ ข่ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น หน่ ว ยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการประชาสัมพันธ์
3) ควรสร้าง/ปรับหลักสูตร ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อจบ
การศึกษาและมีงานทา โดยอาจเป็นหลักสูตรระดับปริญญาหรือเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นบุคลากร/หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
และเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนหรือการป้องกันภัยพิบัติ เป็นต้น
4) ควรหาแนวทางผลักดันให้หลักสูตรแพทย์แผนไทยของคณะเป็นที่นิยมมากขึ้น เมื่อเทียบกับ
ของวิทยาลัยสาธารณสุข
5) ในส่วนของการประเมินผลปฏิบัติงาน ควรเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวคณบดี
ไม่ใช่คณะและต้องใช้ทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
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ระเบียบวาระที่ 4.2

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย ทาบันทึกแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ควรมี ส่ ว นร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายนอกในการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมของเมือง โดยยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง
2) มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งหน่วยงานที่สามารถรับงานด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
ที่สามารถสร้างรายได้ ภายใต้การกากับดูแลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และให้แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับ
มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4.3

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้อานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและ
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี
2. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย ทาบันทึกแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ในการประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติ งานของผู้ อานวยการวิ ท ยาลั ย
พลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หากมีการประเมินในส่วนของความคิดเห็นสะท้อนจากชุมชน/สังคม
ภายนอก วิทยาลัยสามารถนาไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ระเบียบวาระที่ 4.4

มติที่ประชุม

การขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 247 (5/2561) เรื่อง การพิจารณาผลการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
(วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน)
และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

เห็ น ควรให้ ค วบรวมวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การค้ น คว้ า ระดั บ รากฐานกั บ ส่ ว นงานอื่ น หรื อ ตามที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

ระเบียบวาระที่ 4.5

พิจารณาคาร้องของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เกี่ยวกับผลการ
วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของวิทยาลัย
การจัดการระบบสุขภาพ (วิทยาลัยการจัดการระบบ
สุขภาพ)

มติที่ประชุม
1. สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์มีค่าต่าเห็นควรเร่งหาวิธีการเพิ่มจานวนนักศึกษา
2. คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของทั้ง 6 วิทยาลัย มิได้รับข้อมูล ทุน
วิจัย จานวน 12,419,971 บาท ในระหว่างการประเมิน เมื่อได้รับทุนวิจัยมากก็ถือเป็นสิ่งที่ดี
3. คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของทั้ง 6 วิทยาลัย ยังมิได้ประเมิน
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เนื่องจากวิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดตั้งมาเพียง 1 ปี 8 เดือน

ระเบียบวาระที่ 4.6

การขอทบทวนการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง
โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ใ ห้ ก ารเลื่ อ นเงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (เงิ น รายได้ ) และพนั ก งานราชการ
(เงินรายได้) ให้ดาเนินการเลื่อนเงินเดือนตามปกติเหมือนเดิม

7

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณางานประจา
ระเบียบวาระที่ 7.1

การขออนุมัติจดั สรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทเงินรายได้ปี พ.ศ.2562 (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ ป ระมาณการรายรั บ เงิ น นอกงบประมาณแผ่ น ดิ น ประเภทเงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,238,559,912 บาท โดยจั ด สรรจากเงิ น รายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2562
จานวน 2,107,736,437 บาท และเงินสะสมจานวน 130,823,475 บาท ตามแผนการจัดสรรที่เสนอ
2. อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัย นาวงเงินสารองสารองความเสี่ยง จานวน 60,215,160
บาท มาจัดสรรเป็นงบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมได้ โดยนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป
3. ให้ ป รั บ การจั ดสรรเงิ นนอกงบประมาณเงิน แผ่ น ดิน ประเภทเงิ นรายได้ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ในส่วนของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานและหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างกับหน่วยงาน
ใหม่ โดยคงจานวนวงเงินงบประมาณในภาพรวมเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ระเบียบวาระที่ 7.2

การขออนุมัติปรับปรุงการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ
แผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง การจั ด สรรเงิ น นอกงบประมาณแผ่ น ดิ น ประเภทเงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) จากเดิม 120,861,057.44 บาท ปรับเป็น เงินจานวน 119,854,142.44
บาท โดยแบ่งเป็น
1. จากรายได้สะสม จานวน 114,572,179.35 บาท
- คณะพยาบาลศาสตร์
- วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจฯ
- คณะเกษตรศาสตร์ฯ (ยืมคณะศึกษาศาสตร์)
- วิทยาลัยนานาชาติ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ส่วนกลาง(คณะ/วิทยาลัยสมทบให้)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์
> ส่วนคณะ
> ส่วนโรงพยาบาลฯ
 คณะเภสัชศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจฯ
 คณะศึกษาศาสตร์
 คณะสังคมศาสตร์
 วิทยาลัยนานาชาติ
 วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ
 สานักหอสมุด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

170,400.00 บาท
711,785.00 บาท
1,794,100.00 บาท
15,033,470.00 บาท
2,104,360.00 บาท
2,000,000.00 บาท
1,100,000.00 บาท
4,178,184.35 บาท
3,500,000.00 บาท
54,479,880.00 บาท
29,500,000.00 บาท
3,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
5,000,000.00 บาท
3,000,000.00 บาท
2,000,000.00 บาท
3,000,000.00 บาท
3,000,000.00 บาท
3,000,000.00 บาท
3,000,000.00 บาท
3,000,000.00 บาท
3,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
1,500,000.00 บาท

9
2. จากประมาณการรายรับเพิ่ม

จานวน 5,281,963.09 บาท

- คณะเกษตรศาสตร์ฯ
- สานักงานอธิการบดี
 กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน
 กองบริหารการวิจัย
- บัณฑิตวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 7.3

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1,674,963.09
1,957,000.00
500,000.00
1,457,000.00
1,650,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2561
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. มองกอบกฎหมาย นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.4

มติที่ประชุม

การขออนุมัตสิ ัตยาบันบันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะ
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน) (กองกฎหมาย)
(กองแผนงาน)

1. อนุ มั ติ สั ต ยาบั น บั น ทึ ก ความเข้ า ใจเรื่ อ งการลดขยะพลาสติ ก แบบครั้ ง เดี ย วทิ้ ง ระหว่ า ง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ขอให้คณะ/หน่วยงาน แจ้งเหตุผลความจาเป็นในการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการล่วงหน้า ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 7.5

มติที่ประชุม

การขออนุมัตสิ ัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
(กองแผนงาน)

1. อนุมัติสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่าง สานักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ขอให้คณะ/หน่วยงาน แจ้งเหตุผลความจาเป็นในการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการล่วงหน้า ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 7.6

มติที่ประชุม

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Tarlac
State University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ (กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)
(กองแผนงาน)

อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Tarlac
State University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคณะศึกษาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7.7

มติที่ประชุม

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Hochschule
Merseburg ประเทศเยอรมนี โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน (กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)
(กองแผนงาน)

อนุ มัติ (ร่ าง) บั น ทึกข้อตกลงความร่ว มมื อทางวิช าการ ระหว่าง มหาวิทยาลั ยนเรศวร กับ
Hochschule Merseburg ประเทศเยอรมนี โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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ระเบียบวาระที่ 7.8

มติที่ประชุม

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ College of
Agriculture, Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น โดย
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)
(กองแผนงาน)

อนุ มั ติ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ College of Agriculture, Ibaraki University
ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 7.9

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ต
กริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Hawaii
Natural Energy Institute (HNEI), University of
Hawaii at Manoa (UHM) ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
(กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง วิ ท ยาลั ย พลั ง งานทดแทน
และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Hawaii Natural Energy Institute (HNEI), University of
(กองแผนงาน)
Hawaii at Manoa (UHM) ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ระเบียบวาระที่ 7.10

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
TH Köln, University of Applied Sciences, Köln,
Germany ประเทศเยอรมนี โดยวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (กองพัฒนากิจการ
ต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กั บ
TH Köln, University of Applied Sciences, Köln, Germany ประเทศเยอรมนี โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน
และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
(กองแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 7.11

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง สถานวิจัยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Blackmore Limited ประเทศออสเตรเลีย
โดยคณะเภสัชศาสตร์ (กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถานวิจัยเครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Blackmore Limited ประเทศออสเตรเลี ย
โดยคณะเภสัชศาสตร์
(กองแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 7.12

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Auburn
University, USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยคณะเภสัชศาสตร์ (กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุ มัติ (ร่ าง) บั น ทึกข้อตกลงความร่ว มมื อ ทางวิช าการ ระหว่าง มหาวิทยาลั ยนเรศวร กับ
Auburn University, USA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะเภสัชศาสตร์

(กองแผนงาน)

13

ระเบียบวาระที่ 7.13

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Graduate School of Engineering, Osaka City
University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองพัฒนากิจการ
ต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กั บ
Graduate School of Engineering, Osaka City University ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น โ ด ย ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 7.14

(กองแผนงาน)
การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย
โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
(กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กั บ
Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ระเบียบวาระที่ 7.15

(กองแผนงาน)
การขออนุ
มัตเิ พิ่มหน่วยงานใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ The ASEAN Smart Grid
Congress โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริด
เทคโนโลยี (กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุมัติให้เพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
The ASEAN Smart Grid Congress โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

(กองแผนงาน)
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ระเบียบวาระที่ 7.16

การขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2560 (ครั้งที่ 2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 24 หลักสูตร (กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา)

มติที่ประชุม
อนุมัตริ ายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2560 (ครั้งที่ 2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 24 หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 7.17

(กองแผนงาน)
การขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
2560 จานวน 21 คณะ/วิทยาลัย (กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา)

มติที่ประชุม
อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย จานวน 21 คณะ/วิทยาลัย
(กองแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 7.18

การขออนุมัติรายงานผลการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และ
ระดับสถาบัน รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2560 31 กรกฎาคม 2561) ประจาปีการศึกษา 2560
(กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

มติที่ประชุม
อนุมัติรายงานผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย
และระดับสถาบัน รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ประจาปีการศึกษา 2560

(กองแผนงาน)
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ระเบียบวาระที่ 7.19

การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานสมทบ
(Adjunct Staff) (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
1. รับทราบ การเสนขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานสมทบ (Adjunct Staff)
2. กรณีที่ส่ ว นงานเสนอมหาวิทยาลั ยแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่ า
“Honorary Consultant”
3. กรณีที่ปรึกษากิตติมศักดิ(กองแผนงาน)
์จะขอตาแหน่งทางวิชาการ (พิเศษ) ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกหรือพนักงานสมทบ (Adjunct Staff) ที่มีความประสงค์จะขอตาแหน่ง
ทางวิชาการในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) และศาสตราจารย์ (พิเศษ)

ระเบียบวาระที่ 7.20

การขออนุมัตเิ ช่าหอพักเอกชนเพื่อเป็นหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561 (กองกิจการนิสิต)

มติที่ประชุม
ขอถอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ 7.21

การขออนุมัตเิ กณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
(กองแผนงาน)
ของอาจารย์ประจาที่รบั เข้าใหม่ (กองการบริหารงาน
บุคคล)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ประจาที่รับเข้าใหม่ ดังนี้
จากเดิม
เปลี่ยนเป็น
1. ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลั(กองแผนงาน)
ยต้องมีผล 1. เห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
คะแนนภาษาอังกฤษภายในเวลา 15 เดือน นับตั้งแต่วันที่
มหาวิทยาลัย ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษภายในเวลา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นต้นไป ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
15 เดือน นับตั้งแต่วันที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นต้นไป ตาม
กาหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ระเบียบทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.1) พนักงานมหาวิทยาลัยก่อนระเบียบที่
1.1) พนักงานมหาวิทยาลัยก่อนระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่งเป็น
มหาวิทยาลัยกาหนด ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้แสดงผลคะแนนสอบ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้แสดงผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษระยะเวลาตามข้อ 1 หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
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จากเดิม
ภาษาอังกฤษระยะเวลาตามข้อ 1 หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
กาหนด ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
1.2) บุคคลทั่วไป (ภายนอกมหาวิทยาลัย) ผ่านการ
คัดเลือกและได้รบั อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย หากไม่สามารถนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด มาแสดงภายใน 15 เดือน ตั้งแต่วันที่
บรรจุแต่งตั้งให้ถือว่า การบรรจุและแต่งตั้งสิ้นสุดลงทันที

เปลี่ยนเป็น
กาหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
1.2) บุคคลทั่วไป (ภายนอกมหาวิทยาลัย) ผ่านการ
คัดเลือกและได้รบั อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ให้เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้

2. มอบให้คณะมนุษยศาสตร์ และสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ร่วมกันจัดทาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้อ 1 ต่อไป
3. มอบกองการบริหารงานบุคคล รับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.22

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและขออนุมตั ิ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ของคณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม
1. อนุมติการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ของคณะเภสัชศาสตร์
จากเดิม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
เปลี่ยนเป็น
หลั(กองแผนงาน)
กสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
2. อนุมัตหิ ลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ของคณะเภสัชศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ 7.23

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี
พ.ศ. 2560 ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะศึกษาศาสตร์
(กองแผนงาน)
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
หลักสูตรและ
ที่
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
1
นายฉัตรชัย
ศิริสัมพันธ์วงษ์

2

นายอาทิตย์
เหล่าวาณิชวัฒนา

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ด. (พลังงาน
ทดแทน)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
กศ.บ. (ฟิสิกส์)
น.บ. (นิติศาสตร์)

นายฉัตรชัย
ศิริสัมพันธ์วงษ์ ย้าย
กลับไปประจา
หลักสูตรวิทยาลัย
พลังงาน
ปี พ.ศ. 2560

อาจารย์

ปร.ด. (การวิจยั
พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.ม. (จิตวิทยา
สังคม)
ศศ.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 1)
(การจัดการ
พัฒนาสังคม)

นายอาทิตย์
เหล่าวาณิชวัฒนา
เกษียณอายุราชการ
ตั้งแต่วันที่ 30
กันยายน 2560

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

Ph.D. (Renewable
Energy)
M.Sc. (Renewable
Energy)
B.Sc. (Physics)

1

นายศรายุทธ
วัยวุฒิ

กศ.ม. (ฟิสิกส์)
กศ.บ. (ฟิสิกส์)

2

นางสาวชนัดดา
ภูหงษ์ทอง
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ระเบียบวาระที่ 7.24

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี
พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ.2556 ของคณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)
นายจิรานุวัฒน์
สวัสดิ์พิชญสกุล

(กองแผนงาน)
อาจารย์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

Ph.D. Chinese Studies
M.S.Sc. Chinese Studies

1

ศศ.บ. ภาษาจีน (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาวภูรวิ รรณ
วรานุสาสน์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

อ.ด. วรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ
อ.ม. ภาษาจีน
อ.บ. ภาษาจีน

นายจิรานุวัฒน์
สวัสดิ์พิชญสกุล
ลาทาวิจยั
ณ ประเทศไต้หวัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.
60 ถึ งวันที่ 31
ต.ค. 60

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นายจิรานุวัฒน์
สวัสดิ์พิชญสกุล

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

Ph.D. Chinese Studies
M.S.Sc. Chinese Studies

1

Mr.Zhengrong Tan

ศศ.บ. ภาษาจีน (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

M.A. Modern and
Contemporary
Chinese Literature
B.A. Applied Art.
B.A. ART.

นายจิรานุวัฒน์
สวัสดิ์พิชญสกุล
ลาทาวิจยั ณ
ประเทศไต้หวัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.
60 ถึ งวันที่
31 ต.ค. 60
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การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

(กองแผนงาน)

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)
นายธีรวัฒน์
วีระวิทยานันท์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
ศศ.ม. วิทยาการดนตรี
และนาฏศิลป์
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์
สากล
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
หลักสูตร
ที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1
นางสาวศศิณัฐ
พงษ์นิล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ปร.ด. ดนตรีวิทยา
ศป.ม. มานุษยดุริยางค
วิทยา
ค.บ. ดนตรีศึกษา

ปรับ นายธีรวัฒน์
วีระวิทยานันต์
ไปเป็นอาจารย์
ประจาหลัก สูตร
เพีย งอย่า งเดียว

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นางสาวจีรรัตน์
เอี่ยมเจริญ

อาจารย์

ศศ.ม. ดนตรีวิทยา
ศศ.บ. ดนตรีสากล
เปียโน

1

2

นายวรชาติ
กิจเรณู

อาจารย์

ศศ.ม. ดนตรีวิทยา
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์
สากล

2

ลาดับ
ที่

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาวพิริยาภรณ์
เลขธรากร

นางสาวศศิณัฐ
พงษ์นิล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

ศศ.ม. ดนตรีศึกษา
ค.บ. ดนตรีสากล

นส.จีรรัตน์ เอี่ยม
เจริญ ลาออกจาก
การเป็นอาจารย์
ประจามหาวิทยาลัย
ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม
2559

อาจารย์

ปร.ด. ดนตรีวิทยา
ศป.ม. มานุษยดุริ
ยางควิทยา
ค.บ. ดนตรีศึกษา

นายวรชาติ กิจ เรณู
ลาศึกษาต่อ
ตั้งแต่วันที่
8 สิงหาคม 2559
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การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี
พ.ศ. 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดั(กองแผนงาน)
งนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)
นางสาวศิรพัชร์
ฌานเชาว์วรรธน์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

อ.ด. (ภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส)

1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางสาวคุณัญญา
บัวพรหมมาตร์

อาจารย์

Diplôme Prof-FLE
Formateur de formateurs

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา)
ศศ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1) (ภาษาฝรั่งเศส)

ปรับ ย้าย
นางสาว
ศิรพัชร์
ฌานเชาว์ วรรธน์ ไปเป็น
อาจารย์ประจา
หลัก สูตร

อ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ฝรั่งเศส)
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(ภาษาฝรั่งเศส)

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
Mr. Gaël
Cehner

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผูม้ ีความรู้
ความสามารถ
พิเศษ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

M.A. (Teaching French
as a Foreign
Language)
M.A. (Language,
Literatures and
Foreign civilisations
with speciality
German)

1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาวคุณัญญา
บัวพรหมมาตร์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา)
ศศ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1)
(ภาษาฝรั่งเศส)

Mr. Gaël Cehner

หมดสัญ ญาการเป็น
ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็ นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย
ในเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
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การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

าจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)
นางวรารัชต์
มหามนตรี

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
อ.ม. ภาษาไทย
อ.บ. ภาษาไทย

ลาดับ
ที่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นายภาคภูมิ
สุขเจริญ

อาจารย์

(กองแผนงาน)
1

คุณวุฒิ
การศึกษา
ศศ.ด. คติชนวิทยา
ศศ.ม. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาไทย

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางวรารัชต์
มหามนตรี
ลาทาผลงานทาง
วิชาการ
ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2561
ถึ งเดือนกรกฎาคม
2561 และลาออก
จากการเป็น
อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลัก สูตร ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิก ายน
2560 เป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจา
ตาแหน่ง
หลักสูตร
ทาง
(เดิม)
วิชาการ
นางวรารัชต์
ผู้ช่วย
มหามนตรี
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
อ.ม. ภาษาไทย
อ.บ. ภาษาไทย

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจา
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
หลักสูตร
วิชาการ
การศึกษา
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
นาวาโทวัฒนชัย
รองศาสตราจารย์ ปร.ด. ภาษาไทย
หมั่นยิ่ง
อ.ม. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาไทย

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางวรารัชต์
มหามนตรี
ลาทาผลงานทาง
วิชาการ
ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2561
ถึ งเดือนกรกฎาคม
2561 และลาออก
จากการเป็น
อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลัก สูตร ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิก ายน
2560 เป็นต้นไป
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การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี
พ.ศ. 2560 ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะศึกษาศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ลาดับที่
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
1
นางสาว
วรรณประภา
สุขสวัสดิ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ลาดับที่
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

(กองแผนงาน)

D.E. Ed.D.
(TESOL)

ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ)
ศศ.บ
(ภาษาอังกฤษ)
น.บ. (นิสิตศาสตร์)

1

นางสาว
ดวงพร ทองน้อย

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

M.A.TESOL
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
วศ.บ.โฆษณา

เนื่องจาก
ตามหนังสือที่
ศธ 0527.03.01(4)/
674 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอปรับเปลี่ยน
รายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
มีการปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภายใน
ภาควิชา ซึ่งส่งผลต่อ
การบริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ที่จะต้องปรับอาจารย์
ประจาหลักสูตรชุด
ใหม่ เพื่อให้ทันการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรให้ทันก่อน
การเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560

23
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ลาดับที่
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
2
นาวสาว
ปวีณา
จันทร์นวล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
ศศ.ด.
(ภาษาอังกฤษ)
M.A. (TESOL)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ลาดับที่
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
2

นายอิศรา คงมี

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

Ph.D. (E-learning)
M.A. (English as an
international
language)
ศศ.บ. (วรรณคดี
อังกฤษ)

เนื่องจาก
ตามหนังสือที่ ศธ
0527.03.01(4)/
674 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2560 เรื่อง
ขอปรับเปลี่ยนรายชื่อ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
มีการปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภายใน
ภาควิชา
ซึ่งส่งผลต่อการ
บริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ที่จะต้องปรับอาจารย์
ประจาหลักสูตรชุด
ใหม่ เพื่อให้ทันการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรให้ทันก่อน
การเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560

24
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ลาดับที่
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
3
นางสาว
พัทธชนก
กิติกานันท์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
PH.D.Phonetics
and Phonology
(สัทศาสตร์และสัท
วิทยา)
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์
ศศ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1)
ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ลาดับที่
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
3

นางสาวพิชญาภา
สิริเดชกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

Ph.D. (TESOL)
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2) (ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ)

เนื่องจาก
ตามหนังสือที่ ศธ
0527.03.01(4)/
674 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2560 เรื่อง
ขอปรับเปลี่ยนรายชื่อ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
มีการปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภายใน
ภาควิชา
ซึ่งส่งผลต่อการ
บริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ที่จะต้องปรับอาจารย์
ประจาหลักสูตรชุด
ใหม่ เพื่อให้ทันการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรให้ทันก่อน
การเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
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ระเบียบวาระที่ 7.29

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา
ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
หลักสูตร
(เดิม)
1
นางสาวกิ่งแก้ว
อัตถากร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ศาสตราจารย์ Ph.D. Folklore
M.A. Folklore
(พิเศษ)
B.A. English
Literature

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

(กองแผนงาน)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นางสาวอรอุษา
สุวรรณประเทศ

อาจารย์

ลาดับที่

คุณวุฒิ
การศึกษา
ศศ.ด. คติชน
วิทยา
อ.ม. ภาษาไทย
อ.บ. ภาษาไทย

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางสาว
กิ่งแก้ว อัตถากร
หมดสัญ ญาการ
เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็ นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ
2560 ในวันที่ 30
กันยายน 2560

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจา
ลาดับที่
หลักสูตร
(เดิม)
1
นางสาวกิ่งแก้ว
อัตถากร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์
(พิเศษ)

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
Folklore
M.A.
Folklore
B.A. English
Literature

อาจารย์ประจา
ตาแหน่ง
ลาดับที่
หลักสูตร
ทาง
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง) วิชาการ
1
นายพรหมพิสิฐ พันธ์ อาจารย์
จันทร์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

Ph.D. Philosophy

นางสาว
กิ่งแก้ว อัตถากร
หมดสัญ ญาการ
เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็ นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ใน
ปี งบประมาณ
2560 ในวันที่ 30
กันยายน 2560

ศศ.ม. ศาสนา
เปรียบเทียบ
พธ.บ.
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
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ระเบียบวาระที่ 7.30

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี
พ.ศ. 2555 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ตาแหน่ง
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ทาง
หลักสูตร
วิชาการ
(เดิม)
รอง
1
นายสนม
ศาสตราจารย์
ครุฑเมือง

คุณวุฒิ
การศึกษา
กศ.ด. บริหาร
การศึกษา
ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย
กศ.บ. ภาษาไทย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

อาจารย์

นางสาวสุภาพร คงศิ
ริรัตน์

(กองแผนงาน)

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ศศ.ด. ภาษาไทย
ศศ.ม. จารึก
ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย,
ภาษาฝรั่งเศส

นายสนม ครุฑเมือ ง
หมดสัญ ญาการเป็น
ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็ นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ
2560 ในวันที่ 30
กันยายน 2560

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ศศ.ด. ภาษาไทย
กศ.ม. ภาษาไทย
กศ.บ. ภาษาไทย

นายสนม ครุฑเมือ ง
หมดสัญ ญา
การเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็ นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ
2560 ในวันที่ 30
กันยายน 2560

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นายสนม
ครุฑเมือง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
กศ.ด. บริหาร
การศึกษา
ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย
กศ.บ. ภาษาไทย

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
ตาแหน่งทาง
ลาดับที่
(ที่ขอ
วิชาการ
เปลี่ยนแปลง)
1
นางลาวัณย์
ผู้ช่วย
สังขพันธานนท์ ศาสตราจารย์
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ระเบียบวาระที่ 7.31

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา ฉบับปี
พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ตาแหน่ง
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ทาง
หลักสูตร
วิชาการ
(เดิม)
1
นางสาวกิ่งแก้ว ศาสตราจารย์
อัตถากร
(พิเศษ)

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D. Folklore
M.A. Folklore
B.A. English
Literature

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

(กองแผนงาน)
1
นางสาวอรอุษา

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

สุวรรณประเทศ

คุณวุฒิ
การศึกษา
ศศ.ด. คติชน
วิทยา
อ.ม. ภาษาไทย
อ.บ. ภาษาไทย

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางสาว
กิ่งแก้ว อัตถากร
หมดสัญ ญาการเป็น
ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็ นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ
2560 ในวันที่ 30
กันยายน 2560

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับที่
1

อาจารย์ประจา
ตาแหน่ง
หลักสูตร
ทาง
(เดิม)
วิชาการ
นางสาวกิ่งแก้ว ศาสตราจารย์
อัตถากร
(พิเศษ)

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D. Folklore
M.A. Folklore
B.A. English
Literature

ลาดับที่
1

อาจารย์ประจา
ตาแหน่ง
หลักสูตร
ทาง
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง) วิชาการ
นายพรหมพิสิฐ พันธ์ อาจารย์
จันทร์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D. Philosophy

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

นางสาว
ศศ.ม. ศาสนา
กิ่งแก้ว อัตถากร
เปรียบเทียบ
หมดสัญ ญาการเป็น
พธ.บ.
ผู้มีความรู้
ภาษาอังกฤษ
ความสามารถพิเศษ
(เกียรตินิยมอันดับ เป็ นอาจารย์
2)
ในมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ
2560 ในวันที่ 30
กันยายน 2560
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ระเบียบวาระที่ 7.32

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี
พ.ศ. 2555 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
หลักสูตร
(เดิม)
1
นายสนม
ครุฑเมือง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
กศ.ด. บริหาร
การศึกษา
ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย
กศ.บ. ภาษาไทย

ลาดับที่
1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางสาวสุภาพร
คงศิริรัตน์

อาจารย์

(กองแผนงาน)

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ศศ.ด. ภาษาไทย
ศศ.ม. จารึก
ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย,
ภาษาฝรั่งเศส

นายสนม ครุฑเมือ ง
หมดสัญ ญาการเป็น
ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็ นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ
2560 ในวันที่ 30
กันยายน 2560

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศศ.ด. ภาษาไทย
กศ.ม. ภาษาไทย
กศ.บ. ภาษาไทย

นายสนม ครุฑเมือ ง
หมดสัญ ญาการเป็น
ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็ นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ
2560 ในวันที่ 30
กันยายน 2560

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นายสนม
ครุฑเมือง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
กศ.ด. บริหาร
การศึกษา
ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย
กศ.บ. ภาษาไทย

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
ลาดับที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1
นางลาวัณย์
สังขพันธานนท์
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การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ.2556 ของคณะศึกษาศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
Mr. Taiitsu
Oba

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
M.Sc. (Anatomy)
DDS (Dentistry)

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
ลาดับที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1
นางสาวศิรินุช
คูเจริญไพบูลย์

(กองแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 7.34

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D. (Human
Sciences)
M.A. (International
Communication)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
Mr. Taiitsu Oba

ลาออกจากราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2560

ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เกาหลี ฉบับปี พ.ศ.2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

(กองแผนงาน)
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

2

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับที่

Miss
Seonhee
Jeon

ME.d. Korean
ผูม้ ีความรู้
ความสามารถพิเศษ Education as a

Miss
Haeju
Kwon

M.A. Korean Language 2
ผูม้ ีความรู้
ความสามารถพิเศษ as a Second

1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

Miss Lee Jihyun ผูม้ ีความรู้

ความสามารถ
พิเศษ

Foreign Language
B.A. Home Economics
(Clothing & Textiles)

Miss Choi Ji
Young

language/ Education
B.A. Cultural
Anthropology

ระเบียบวาระที่ 7.35

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ผูม้ ีความรู้
ความสามารถ
พิเศษ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

M.A. Korean
Language Teaching
B.A. Business
Management

Miss Seonhee Jeon

M.A Korean
Language
& Literature
(contemporary
literature)
B.A. Korean
Language &
Literature

Miss Haeju Kwon

ลาออกจากการเป็น
อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งแต่วันที่ 20
ตุลาคม 2560
ลาออกจากการเป็น
อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งแต่วันที่ 20
ตุลาคม 2560

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย ฉบับปี พ.ศ.2556 ของคณะมนุษยศาสตร์
ปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ลาดับ
ประจา
ที่
หลักสูตร
(เดิม)
1
นางนุชนาฏ
ดีเจริญ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

อาจารย์ประจา
คุณวุฒิ
หลักสูตร
ลาดับที่
การศึกษา
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
กศ.ม. การบริหาร 1
นางสาวอุบลวรรณ
การศึกษา
โตอวยพร
ค.บ. นาฏศิลป์

(กองแผนงาน)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ศศ..ม. นาฏยศิลป์
ไทย
คป.บ. นาฏศิลป์ไทย

ลาออกจากราชการ
ตั้งแต่วันที่3
มกราคม 2561
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การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2557
ของคณะสังคมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2557
ของคณะสังคมศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นายพีรธร
บุณยรัตพันธุ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับที่

ร.ด. รัฐศาสตร์
พบ.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
วท.บ. วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์

1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นายจักษ์
พันธ์ชูเพชร

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

(กองแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 7.37

คุณวุฒิ
การศึกษา
ร.ด. รัฐศาสตร์
วท.ม. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
ร.ม. การเมืองการ
ปกครอง
น.บ. นิติศาสตร์
วท.บ. เทคนิค
การแพทย์

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
ย้ายไปเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. 2560

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตร หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นายณรงค์กรรณ
รอดทรัพย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับที่

ศศ.ด. ภาษาศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาไทย:หลัก
ภาษาและภาษาศาสตร์
ศศ.บ. ไทยจารึก
ศศ.บ. ภาษาไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาว
พัทธชนก
กิติกานันท์

(กองแผนงาน)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

อาจารย์

Ph.D. Phonetics
and Phonology
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

นายณรงค์กรรณ
รอดทรั พย์
ประสบอุ บัติเ หตุ
และได้ล าป่ว ย
ตั้ งแต่ วัน ที่ 8 ตุล าคม
2560 ถึ ง
22 มกราคม 2561
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การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของวิทยาลัย
ประชาคมอาเซียนศึกษา

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียน
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2

3

4

5

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นางปัทมา
สุพรรณกุล
นางสาวนภิสา
ไวฑูรเกียรติ
Mr.Katsuyuki
Takahashi
นายอาทิตย์
พงษ์พานิช

-

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด. (ประชากรศึกษา)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ป.พส. (พยาบาลศาสตร์)
Ph.D. (Political Science)
M.A. (Political Science)
ร.บ. (รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ))
Ph.D. (International Studies)
M.A. (International Relations)
B.A. (Sociology)

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

-

ลาดับ
ที่

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางปัทมา
สุพรรณกุล

1
(กองแผนงาน)

Ph.D. (South East Asian
Studies)
M.A. (Translation, Media and
Cultural Transfer)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
-

2

3

4

5

นางสาวนภิสา
ไวฑูรเกียรติ
Mr.Katsuyuki
Takahashi

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด. (ประชากรศึกษา)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ป.พส. (พยาบาลศาสตร์)
Ph.D. (Political Science)
M.A. (Political Science)
ร.บ. (รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ))
Ph.D. (International Studies)
M.A. (International
Relations)
B.A. (Sociology)
Ph.D. (South East Asian
Studies)
M.A. (Translation, Media and
Cultural Transfer)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
Ph.D. (Politicals Science)
M.A. (Politicals Science)
B.A. (Spanish)

อาจารย์

อาจารย์

นายอาทิตย์
พงษ์พานิช

อาจารย์

Dr. Paul
Chambers

อาจารย์

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม

เพิ่มเติมเพือ่ ให้มี
ความสมบูรณ์
ครบถ้วน
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การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางสาววิลาวัลย์
คณิตชัยเดชา

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
(Environmental
Engineering)
M.Sc.
(Environmental
Engineering and
Management)
วท.บ.
(เคมีทรัพยากร

ลาดับที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ทีข่ อ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาวรัศมี
สิทธิขันแก้ว

(กองแผนงาน)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

อาจารย์

ปร.ด.
(เทคโนโลยีพลังงาน)

นางสาววิลาวัลย์ คณิตชัย
เดชา ลาไปเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2560 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2561

วท.ม. (เคมี)

วท.บ. (เคมี)

สิ่งแวดล้อม)

ระเบียบวาระที่ 7.40

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

(กองแผนงาน)
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เดิม)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางสาววิลาวัลย์
คณิตชัยเดชา

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

Ph.D.
(Environmental
Engineering)

1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาวรัศมี
สิทธิขันแก้ว

M.Sc.
(Environmental
Engineering and
Management)
วท.บ.
(เคมีทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม)

ระเบียบวาระที่ 7.41

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
ปร.ด.
(เทคโนโลยี
พลังงาน)
วท.ม. (เคมี)

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
นางสาววิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา
ลาไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการที่ประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

วท.บ. (เคมี)

การขออนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารบรรจุ ห ลั ก สู ต รใหม่ ใ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) หลั กสู ตรการศึกษามหาบั ณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลั งกาย
ของคณะศึกษาศาสตร์

(กองแผนงาน)

35

ระเบียบวาระที่ 7.42

การขออนุมัติการเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อบรรจุเป็นรายวิชาโท
กลุ่มวิชาภาษาลาว จานวน 6 รายวิชา ในหลักสูตรจานวน
7 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษา
เกาหลี และสาขาวิชาพม่าศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556
ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อ บรรจุเป็นรายวิชาโท กลุ่มวิชาภาษาลาว จานวน 6 รายวิชา
ในหลักสูตรจานวน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาเกาหลี และสาขาวิชาพม่าศึกษา
ฉบั บ ปี พ.ศ. 2556 โดยเริ่ ม ใช้ กั บ นิ สิ ต รหั ส 60 ภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2561 เป็ น ต้ น ไป
ของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 782111 ภาษาลาวเบื้องต้น
3(2-2-5)
(2) รายวิชา 782112 ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(3) รายวิชา 782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
(4) รายวิชา 782114 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
(5) รายวิชา 782115(กองแผนงาน)
ภาษาลาวเฉพาะทาง
3(2-2-5)
(6) รายวิชา 782116 ภาษาลาวขั้นสูง
3(2-2-5)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 782111 ภาษาลาวเบื้องต้น
3(2-2-5)
(2) รายวิชา 782112 ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(3) รายวิชา 782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
(4) รายวิชา 782114 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
(5) รายวิชา 782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง
3(2-2-5)
(6) รายวิชา 782116 ภาษาลาวขั้นสูง
3(2-2-5)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 782111 ภาษาลาวเบื้องต้น
3(2-2-5)
(2) รายวิชา 782112 ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(3) รายวิชา 782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
(4) รายวิชา 782114 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
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(5) รายวิชา 782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง
(6) รายวิชา 782116 ภาษาลาวขั้นสูง
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 782111 ภาษาลาวเบื้องต้น
(2) รายวิชา 782112 ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน
(3) รายวิชา 782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(4) รายวิชา 782114 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
(5) รายวิชา 782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง
(6) รายวิชา 782116 ภาษาลาวขั้นสูง
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 782111 ภาษาลาวเบื้องต้น
(2) รายวิชา 782112 ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน
(3) รายวิชา 782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(4) รายวิชา 782114 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
(5) รายวิชา 782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง
(6) รายวิชา 782116 ภาษาลาวขั้นสูง
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 782111 ภาษาลาวเบื้องต้น
(2) รายวิชา 782112 ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน
(3) รายวิชา 782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(4) รายวิชา 782114 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
(5) รายวิชา 782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง
(6) รายวิชา 782116 ภาษาลาวขั้นสูง
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 782111 ภาษาลาวเบื้องต้น
(2) รายวิชา 782112 ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน
(3) รายวิชา 782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(4) รายวิชา 782114 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
(5) รายวิชา 782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง
(6) รายวิชา 782116 ภาษาลาวขั้นสูง

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ระเบียบวาระที่ 7.43

การขออนุมัติบรรจุรายวิชาโท กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
จานวน 6 รายวิชา ในหลักสูตรจานวน 7 หลักสูตร
คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาเกาหลี
และสาขาวิชาพม่าศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556
ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มัติ การบรรจุ ร ายวิ ช าโท กลุ่ มวิช าการท่ อ งเที่ ยว จานวน 6 รายวิช า ในหลั กสู ตรจ านวน
7 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาเกาหลี และสาขาวิชาพม่าศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556
โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส 60 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 224111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(2-2-5)
(2) รายวิชา 224121 ทรัพยากรการทองเที่ยว
3(2-2-5)
(3) รายวิชา 224232 หลักการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
(4) รายวิชา 224251(กองแผนงาน)
การทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3(2-2-5)
(5) รายวิชา 224262 ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
(6) รายวิชา 224353 มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 224111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(2-2-5)
(2) รายวิชา 224121 ทรัพยากรการทองเที่ยว
3(2-2-5)
(3) รายวิชา 224232 หลักการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
(4) รายวิชา 224251 การทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3(2-2-5)
(5) รายวิชา 224262 ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
(6) รายวิชา 224353 มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 224111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(2-2-5)
(2) รายวิชา 224121 ทรัพยากรการทองเที่ยว
3(2-2-5)
(3) รายวิชา 224232 หลักการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
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(4) รายวิชา 224251 การทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
(5) รายวิชา 224262 ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
(6) รายวิชา 224353 มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 224111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
(2) รายวิชา 224121 ทรัพยากรการทองเที่ยว
(3) รายวิชา 224232 หลักการจัดการโรงแรม
(4) รายวิชา 224251 การทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
(5) รายวิชา 224262 ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
(6) รายวิชา 224353 มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 224111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
(2) รายวิชา 224121 ทรัพยากรการทองเที่ยว
(3) รายวิชา 224232 หลักการจัดการโรงแรม
(4) รายวิชา 224251 การทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
(5) รายวิชา 224262 ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
(6) รายวิชา 224353 มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 224111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
(2) รายวิชา 224121 ทรัพยากรการทองเที่ยว
(3) รายวิชา 224232 หลักการจัดการโรงแรม
(4) รายวิชา 224251 การทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
(5) รายวิชา 224262 ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
(6) รายวิชา 224353 มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556
(1) รายวิชา 224111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
(2) รายวิชา 224121 ทรัพยากรการทองเที่ยว
(3) รายวิชา 224232 หลักการจัดการโรงแรม
(4) รายวิชา 224251 การทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
(5) รายวิชา 224262 ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
(6) รายวิชา 224353 มัคคุเทศกเชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ระเบียบวาระที่ 7.44

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงจานวนชั่วโมงการฝึก
ภาคสนาม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ.2554 ของคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจานวนชั่วโมงการฝึกภาคสนาม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ.2554 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ของคณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7.45

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงจานวนชั่วโมงการฝึก
ภาคสนาม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. 2559 ของคณะพยาบาลศาสตร์
(กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจานวนชั่วโมงการฝึกภาคสนาม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ.2559 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ของคณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7.46

การขออนุมัติการปรับปรุงแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิ(กองแผนงาน)
ชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี
พ.ศ. 2560 ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับปรุงแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป

(กองแผนงาน)
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ระเบียบวาระที่ 7.47

การขออนุมัติการปรับปรุงแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560
ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับปรุงแผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2561 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.48

การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเลือกเรียน
รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2560
ของคณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
(กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการเลื อ กเรี ย นรายวิ ช า ในกลุ่ ม วิ ช าเลื อ กแผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
จากเดิม ให้เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ปรับเป็น ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยสามารถเลือกคละกลุ่มวิชาได้ ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ระเบียบวาระที่ 7.49

การขออนุมัติรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน
2561) (กองแผนงาน)

(กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
อนุ มัติร ายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติ การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561)
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ระเบียบวาระที่ 7.50

การขออนุมัติปรับโครงสร้างสานักงานเลขานุการ
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้
โครงสร้างเดิม
สานักงานเลขานุการ
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเงินและพัสดุ
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานบริการการศึกษา
1.5 งานห้องปฏิบัติการ
1.6 งานกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงสร้างใหม่
สานักงานเลขานุการ
1.1 งานสนับสนุนการบริหาร

1.2 งานสนันสนับสนุนวิชาการ
และพัฒนานิสิต

เหตุผลและความจาเป็น
ยุบรวม

ยุบรวม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
3. มอบกองกฎ หมาย จั ด ท าประกาศฯ การ แบ่ ง ส่ ว นราชการตามโครงสร้ า งใหม่
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. มอบกองการบริ ห ารงานบุ ค คล จั ด บุ ค ลากรเข้ า สู่ ห น่ ว ยงานตามโครงสร้ า งใหม่
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7.51

การขออนุมัติปรับโครงสร้างสานักงานเลขานุการ
ของคณะแพทยศาสตร์ (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติการยุบเลิกฝ่ายภายใต้สานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ จานวน 11 ฝ่าย ดังนี้
1) ฝ่ายกิจการนิสิต
2) ฝ่ายคลัง
3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

42
4) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ฝ่ายนโยบายและแผน
6) ฝ่ายเลขานุการสานักงานคณบดี
7) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
8) ฝ่ายประกันคุณภาพ
9) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10) ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
11) ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
2. อนุมัติการจัดตั้งงานใหม่ภายใต้สานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ จานวน 24 งาน ดังนี้
1) งานพัฒนานิสิต
2) งานกิจการนิสิต
3) งานการเงิน
4) การบริหารจัดการทรัพย์สิน
5) งานบริหารทรัพยากรบุคคล
6) งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7) งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) งานพัฒนานวัตกรรม
9) งานนโยบายและแผน
10) งานพัสดุ
11) งานยุทธศาสตร์การลงทุน
12) งานแพทยศาสตรศึกษา
13) งานการศึกษาหลังปริญญา
14) งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา
15) งานธุรการ
16) งานเลขานุการสานักงานคณบดี
17) งานวิจัย
18) งานประกันคุณภาพ
19) งานสนับสนุนวิชาการ
20) งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
21) งานวิเทศสัมพันธ์
22) งานประชาสัมพันธ์
23) งานลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
24) งานนิติการ
3. อนุมัติการยุบเลิกฝ่ายภายใต้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 8 ฝ่าย ดังนี้
1) ฝ่ายการพยาบาล
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2) ฝ่ายเภสัชกรรม
3) ฝ่ายเลขานุการโรงพยาบาล
4) ฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ
5) ฝ่ายศูนย์โรคเฉพาะทาง
6) ฝ่ายวิจัยโรงพยาบาล
7) ฝ่ายวิชาการโรงพยาบาล
8) ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาล
4. อนุมัติการจัดตั้งงานใหม่ภายใต้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 32 งาน ดังนี้
1) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
1) งานการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
2) งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
3) งานการพยาบาลพิเศษ
4) งานการพยาบาลผ่าตัด
5) งานการพยาบาลศัลยกรรม
6) งานการพยาบาลอายุรกรรม
7) งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม
8) งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม
9) งานการพยาบาลศัลยกรรมกระดูกและข้อ
10) งานการพยาบาลวิสัญญี
11) งานสนับสนุนการพยาบาล
12) งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิก
13) งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ
14) งานบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
15) งานห้องปฏิบัติการกลาง
16) งานธนาคารเลือด
17) งานบริหารเภสัชกรรม
18) งานพัฒนาระบบยา
19) งานเลขานุการโรงพยาบาล
20) งานธุรการโรงพยาบาล
21) งานบริหารค่ารักษาพยาบาล
22) งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน
23) งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
24) งานโภชนาการ
25) งานเครื่องมือแพทย์
26) ศูนย์โรคหัวใจ
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27) ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา
28) ศูนย์มะเร็ง
29) ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
30) ศูนย์โรคไต
31) ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
5. กรณีหน่วยตรวจสอบภายใน หากใช้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ และรับเงินเดือนจาก
คณะแพทยศาสตร์ จะต้องเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โดยขึ้นตรงต่อคณบดี
6. กรณีหน่วยงานอิสระ 5 หน่วยงานได้แก่
1) มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
2) องค์การแพทย์
3) ศูนย์จิตอาสาพระนเรศวร
4) องค์กรพยาบาล
5) สมาคมศิษย์เก่าแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
หากคณะแพทยศาสตร์มีความประสงค์จะจัดตั้ง แต่มิได้เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด
คณะแพทยศาสตร์ สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอขอจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
7. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
8. มอบกองกฎหมาย จั ด ท าประกาศฯ การแบ่ ง ส่ ว นราชการตามโครงสร้ า งใหม่
ของคณะแพทยศาสตร์
9. มอบกองการบริ ห ารงานบุ ค คล จั ด บุ ค ลากรเข้ า สู่ ห น่ ว ยงานตามโครงสร้ า งใหม่
ของคณะแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7.52

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Pan Am
International Flight Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กั บ
Pan Am International Flight Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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ระเบียบวาระที่ 7.53

การขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร (คณะศึกษาศาสตร์) (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์
2. มอบกองกฎหมาย นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.54

การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2561
(กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2561
2. มอบกองกฎหมาย นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
ก่อนถึงระเบียบวาระที่ 7.55 เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา กรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ออกจากที่ประชุม และให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภา ทาหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทน

ระเบียบวาระที่ 7.55

การพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2/2561) (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระปกปิด
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 8.1

การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติทปี่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
รับทราบ “ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 8.2

การรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2561
(สานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “รายงานสรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ครั้งที่ 1/2561 ของสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร”

ระเบียบวาระที่ 8.3

มติที่ประชุม

การรับทราบจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติ
ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรทุกระดับ
ประจาภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(กองบริการการศึกษา)
(กองแผนงาน)

รั บ ทราบ “จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรทุกระดับ
ประจาภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของกองบริการการศึกษา”

(กองแผนงาน)

47

ระเบียบวาระที่ 8.4

มติที่ประชุม

การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2561 (กองคลัง)
(กองบริการการศึกษา)

รับทราบ “รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของกองคลัง”

ระเบียบวาระที่ 8.5

มติที่ประชุม

การรับทราบรายงานการพิจารณาคัดเลือกธนาคาร
ผู้ให้บริการทางด้านการเงินกับมหาวิทยาลัย
(กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน)
(กองบริการการศึกษา)

รับทราบ “รายงานการพิจารณาคัดเลือกธนาคารผู้ให้บริการทางด้านการเงินกับมหาวิทยาลัย
ของกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน”

ระเบียบวาระที่ 8.6

(กองแผนงาน)
การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก ของคณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม
รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
(กองแผนงาน)
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมื
อทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาลัย การจัดการ
ระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับหน่วยงานภาครัฐ 10 หน่วยงาน โดยคณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลั ย
การจัดการระบบสุขภาพ
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ หน่วยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุข จานวน 11 แห่ง โดยคณะสหเวชศาสตร์
3. บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กระทรวงกลาโหม
กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์”

(กองแผนงาน)
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ระเบียบวาระที่ 8.7

การรับทราบข้อมูลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม
รับทราบ “ข้อมูลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 ของกองบริการการศึกษา”

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิท ยาลั ย ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดประชุม

เวลา 12.30 น.

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

.....................................................
(นางศิริมาศ เสนารักษ์)
ผู้อานวยการสานักงานกองกลาง
ผู้ตรวจสอบ

.....................................................
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบ

.....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ์)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

