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มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 252 (10/2561)
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 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
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 251 (9/2561) เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สุพรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
นเรศวร จานวน 261 หน้า โดยให้แก้ไข ดังนี้
1. ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้
1.1 ในหน้า 11 จากเดิมเป็น1) งานตรวจสอบ เป็น 1) งานตรวจสอบภายใน
1.2 ในหน้า 12 – 13
จากเดิ ม 4.15 กองการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน
ประกอบด้วย
1) งานบ่มเพาะวิสาหกิจ
2) งานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
3) งานสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
เป็น 4.15 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้างหน่วยงาน
ประกอบด้วย
1) สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ
2) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
3) สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
1.3 ในหน้ า 71 จากเดิ ม (1) คณะแพทยศาสตร์ ประเมิ น โดยใช้ เ กณฑ์ EdPEx
เป็น คณะแพทยศาสตร์ ประเมินโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ขณะนี้ได้ผ่านโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5 พ.ศ.2560
2. ให้แก้ไขมติ
2.1 ในหน้า 17
จากเดิม อนุมัติการทบทวนการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานอธิการบดี
ดังนี้
1. อนุมัติการยุบรวมและเปลี่ยนชื่อ
1.1 ยุบสานักงานสภามหาวิทยาลัยไปรวมกับกองกลาง
1.2 ยุ บ รวมกองพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและส านั ก งานตรวจสอบภายใน
โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย
1.3 ยุบรวมกองพัฒนากิจการต่างประเทศและสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
1.4 ยุ บ กองพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาด และกองการศึ ก ษาทั่ ว ไป ไปรวมกั บ
กองบริการการศึกษา
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1.5 ยุบรวมกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน และกองพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและทุนมนุษย์ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
1.6 ยุบรวมอุทยานวิทยาศาสตร์ภ าคเหนือตอนล่ าง สถานบ่มเพาะวิส าหกิจ
และสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง โดยเปลี่ยนชื่อ เป็น กองการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.7 ยุบรวมงานอานวยการและงานสรรหาและการประเมิน สังกัดสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น งานกิจการสภามหาวิทยาลัย สังกัดกองกลาง
1.8 ยุบรวมงานตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ และงานวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศ สังกัดกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็น งานประกันคุณภาพ สังกัด กองตรวจสอบ
และกากับกิจการมหาวิทยาลัย
1.9 ยุบรวมงานตรวจสอบด้านสังคมศาสตร์ งานตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี งานตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานตรวจสอบด้านบริหารทั่วไป สังกัดสานักงานตรวจสอบ
ภายใน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น งานตรวจสอบ สังกัด กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย
1.10 ยุบรวมงานสถาปัตยกรรม และงานซ่อมบารุงสิ่งก่อสร้าง สังกัดกองอาคาร
สถานที่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น งานสถาปัตยกรรมและซ่อมบารุง สังกัดกองอาคารสถานที่
1.11 ยุบรวมงานเจรจาธุรกิจและงานทุนระหว่างประเทศ สังกัดกองกิจการ
ต่างประเทศ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดกองพัฒนาภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ
1.12 ยุบรวมงานพัฒนาภาษา และงานทดสอบและ ICT สังกัดสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็น งานพัฒนาและทดสอบภาษา สังกัดกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
1.13 ยุบรวมงานบริหารทั่วไปและงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สังกัด
กองการศึกษาทั่วไป โดยเปลี่ยนชื่อเป็น งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป สังกัดกองบริการการศึกษา
1.14 ยุ บ รวมงานบริ ก ารวิ ช าการและบริ ห ารโครงการที่ ป รึ ก ษา และงาน
ความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพภาคเศรษฐกิจ สังกัดกองบริการวิชาการและจัด การทรัพย์สิน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น
งานจัดการแหล่งทุนบริการวิชาการ สังกัด กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
1.15 ยุบรวมงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและความรับผิดชอบต่อ สั ง คม
และงานพัฒนาทุน มนุ ษย์และคุณภาพชีวิต สังกัดกองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น
งานจัดการโครงการและฝึกอบรม สังกัด กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
1.16 ยุบรวมงานบริการเพื่อธุรกิจ งานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และงานที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
โดยเปลี่ยนชื่อเป็น งานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง สังกัดกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.17 ยุบรวมงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ งานกิจกรรมฝึกอบรมสร้างธุรกิจ และ
งานกิจ กรรมวิจั ย เชิงพาณิช ย์ สั งกัดสถานบ่มเพาะวิส าหกิจ โดยเปลี่ ยนชื่อเป็น งานบ่มเพาะวิส าหกิจ สั งกัด
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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1.18 ยุบรวมงานวิจัยและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ และงานบริการเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ สังกัดสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น
งานสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง สังกัดกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
1.19 เปลี่ยนชื่อกองบริหารการวิจัย เป็น กองส่งเสริมการวิจัย
1.20 เปลี่ยนชื่องานบริหารทรัพย์สิน สังกัดกองอาคารสถานที่ เป็น งานจัดการ
หอพักบุคลากร สังกัดกองอาคารสถานที่
1.21 เปลี่ยนชื่องานบริหารทรัพย์สิน สังกัด กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็น งานบริการเทคโนโลยี สังกัดกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.22 เปลี่ ยนชื่องานบริการคอมพิว เตอร์และสื่ อการสอน สั งกัด กองบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน สังกัดกองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.23 เปลี่ยนชื่องานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย สังกัดกองบริหารการวิจัย
เป็น งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย สังกัดกองส่งเสริมการวิจัย
1.24 เปลี่ยนชื่องานนวัตกรรมและการเผยแพร่ สังกัดกองบริหารการวิจัย เป็น
งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย สังกัดกองส่งเสริมการวิจัย
1.25 เปลี่ยนชื่องานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา เป็น
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา
1.26 เปลี่ยนชื่องานจัดการนวัตกรรมและสร้างมูลค่า สังกัดกองบริการวิชาการ
และจั ดการทรั พย์ สิน เป็ น งานจั ดการทรั พย์สิ นทางปัญญาและสร้ างมูลค่าเพิ่ม สั งกัดกองส่ งเสริมการบริการ
วิชาการ
2. อนุมัติการยุบเลิก
2.1 ยุบเลิกงานอานวยการ สังกัดกองกิจการนิสิต
2.2 ยุบเลิกงานฐานข้อมูล และงานกลยุทธ์การตลาด สังกัดกองพัฒนากลยุทธ์
การตลาด
3. อนุมัติการย้ายสังกัด
3.1 ย้ ายสั งกัดส านักงานสภาอาจารย์ จากเดิม สั งกัดส านักงานอธิการบดี
ไปสังกัดใหม่ที่กองกลาง โดยใช้ชื่อ งานสภาอาจารย์
4. อนุมัติโครงสร้างใหม่สังกัดสานักงานอธิการบดี ดังนี้
4.1 กองกลาง มีโครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานสารบรรณ
2) งานพิธีการและปฎิคม
3) งานประชาสัมพันธ์
4) งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
5) งานสภาอาจารย์
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4.2 กองคลัง มีโครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานการเงินรับ
2) งานการเงินจ่าย
3) งานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน
4) งานพัสดุ
5) งานเงินเดือนและสวัสดิการ
4.3 กองแผนงาน มีโครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานงบประมาณ
2) งานติดตามและประเมินผล
4.4 กองการบริหารงานบุคคล มีโครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานพัฒนาบุคลากร
2) งานบริหารงานบุคคล
4.5 กองตรวจสอบและก ากั บ กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย มี โ ครงสร้ า งหน่ ว ยงาน
ประกอบด้วย
1) งานตรวจสอบ
2) งานประกันคุณภาพ
4.6 กองกฎหมาย มีโครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานนิติการสัญญา
2) งานวินัย
3) งานคดีและสิทธิประโยชน์
4.7 กองอาคารสถานที่ โครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานจัดการหอพักบุคลากร
2) งานสถาปัตยกรรมและซ่อมบารุง
3) งานสาธารณูปโภค
4) งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5) งานระบบขนส่งและการจราจร
4.8 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างหน่ว ยงาน
ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

1) งานบริการเทคโนโลยี
2) งานระบบเครือข่าย
3) งานระบบสารสนเทศ
4) งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน
4.9 กองพั ฒ นาภาษาและกิ จ การต่ า งประเทศ โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน
1) งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
2) งานบริการกิจการต่างประเทศ
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3) งานพัฒนาและทดสอบภาษา
4.10 กองบริการการศึกษา โครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
2) งานพัฒนาหลักสูตร
3) งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
4) งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
4.11 กองกิจการนิสิต โครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานบริการสวัสดิการนิสิต
2) งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
3) งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
4) งานจัดการหอพักนิสิต
4.12 กองส่งเสริมการวิจัย โครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย
2) งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
3) งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย
4.13 กองส่งเสริมการบริการวิชาการ โครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานจัดการแหล่งทุนบริการวิชาการ
2) งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3) งานพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจองค์กร
4) งานจัดการโครงการและฝึกอบรม
4.14 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2) งานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4.15 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานบ่มเพาะวิสาหกิจ
2) งานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
3) งานสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ
ตอนล่าง
4.16 สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย โครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย
1) งานบริการสัตว์ทดลอง
2) งานบริการเทคนิคเฉพาะทาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
5. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
6. มอบกองกฎหมาย จั ด ท าประกาศฯ การแบ่ ง ส่ ว นราชการตามโครงสร้ า งใหม่
สังกัดสานักงานอธิการบดี
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7. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ สังกัด
สานักงานอธิการบดี
เป็น
1. อนุมัติการทบทวนการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานอธิการบดี ตามที่
เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
3. มอบกองกฎหมาย จั ด ท าประกาศฯ การแบ่ ง ส่ ว นราชการตามโครงสร้ า งใหม่
สังกัดสานักงานอธิการบดี
4. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ สังกัด
สานักงานอธิการบดี
2.2 ในหน้า 198
จากเดิม ขอถอนเรื่อง เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ และให้นาเสนอในคราวประชุมครั้ง
ต่อไป
เป็น
1. อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ ต่อเวลาราชการต่อไป จนถึง
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในสาขาการจัดการธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. ไม่อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร ต่อเวลาราชการ เนื่องจาก
หน่วยงานไม่มีความประสงค์ขอต่อเวลาราชการของบุคคลดังกล่าว โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้
2.1 ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร
รั บ ผิ ด ชอบการสอนทางด้ า นกี ฏ วิ ท ยา ซึ่ ง ปั จ จุ บั น คณะฯ มี บุ ค ลากรในสาขาดั ง กล่ า ว จ านวน 3 คน
(รวม รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร) จึงไม่มีผลกระทบ
2.2 ด้านกรอบมาตรฐานวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ TQF ไม่มีผ ลกระทบ
เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.3 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่มีผลกระทบต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาในกรณีสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการเพื่อรองรับ
คะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
2.4 ด้ า นความเชี่ ย วชาญของผู้ ข อต่ อ เวลาราชการ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เนื่องจาก มีบุคลากรประจาด้านนี้อยู่อีก จานวน 2 คน
3. ในกรณี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา เนื่องจากข้อมูล ไม่เพียงพอ และให้
นาเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งเชิงนโยบาย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4.1

การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ช าติ แย้ ม เม่ น สั ง กั ด คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
2. มอบมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งรักษาราชการแทนในตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักหอสมุดที่ว่างลง โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
3. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย นาเสนอคาสั่งแต่งตั้งให้นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม
ต่อไป
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรเพิ่ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี กั บ คณะต่ า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อนาไปต่อยอดในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านหลักสูตร ด้านงานวิจัย การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
Digital Platform ด้านการท่องเที่ยว และนวัตกรรมทางด้านเครื่องมือแพทย์และการรักษาพยาบาล เป็นต้น
2) การดารงตาแหน่งผู้บริหารจาเป็นต้องเรียนรู้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1) ด้านการบริหารบุคคล
2.2) การบริหารด้านการเงิน
2.3) การคานึงถึงประสิทธิผลและผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2.4) ผู้นาต้องมีภาวะผู้นา
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ระเบียบวาระที่ 4.2

การขออนุมัติปรับแผนความต้องการอัตรากาลัง 4 ปี
(พ.ศ.2559-2562) ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
1. อนุมัติการปรับแผนความต้องการบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2562
ของคณะศึกษาศาสตร์
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่
4.2 การปรับแผนความต้องการบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์
ในการประชุม ครั้งที่ 252 (10/2561) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561

ระเบียบวาระที่ 4.3

การขอให้ทบทวนและแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 247 (5/2561) เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2561 และ ครั้งที่ 251 (9/2561)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 (วิทยาลัยการจัดการ
ระบบสุขภาพ)

มติที่ประชุม
1. ให้แก้ไข มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 247(5/2561) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3.4 การพิจารณาผลการดาเนินงานของวิทยาลัยทั้ง 6 วิทยาลัย
จากเดิม 6. วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เนื่องจากผลการดาเนินการเพียง 1 ปี
8 เดือน (จั ดตั้งวิ ทยาลั ย วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2559) จึงยังไม่ส ามารถวิเคราะห์ และประเมินผลได้ แต่ผ ลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมามีความเสี่ ยงสูงมากเพราะงบประมาณรายได้ติดลบมาตลอด ดังนั้นให้ดาเนินการต่อ ไปได้
แต่เมื่อมีผลการดาเนินงานครบ 3 ปีแล้วจะต้องมีการประเมินผลอีกครั้ง
ปัจจุบันวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ไม่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของตนเอง
มีจ านวนนิ สิ ตน้ อยมาก ภาระงานของอาจารย์มี น้ อย จานวนอาจารย์ ไ ม่เป็ น ไปตามมาตรฐานของหลั ก สู ต ร
(อาจารย์มีจานวนน้อยมาก) เพราะจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายทางการบริหาร
สูงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างชาติทาให้มีผลการดาเนินการด้านงบประมาณติดลบ
มาตลอด โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเร่งด่วนดังนี้
1) ให้จัดทาแผนธุรกิจเพิ่มรายรับ-ลดรายจ่าย
2) ให้หาแหล่งทุนวิจัยและการบริการวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น
3) ให้ เ ร่ ง สร้ า งผลงานที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ มหาวิท ยาลั ย โดยให้ มี ผ ลงานที่ ตี พิ มพ์
ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus
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เป็น 6. วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เนื่องจากผลการดาเนินการเพียง 1 ปี
8 เดือน (จั ดตั้งวิทยาลั ย วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2559) จึงยังไม่ส ามารถวิเคราะห์ และประเมินผลได้ แต่ผ ลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมามีความเสี่ ยงสูงมากเพราะงบประมาณรายได้ติดลบมาตลอด ดังนั้นให้ดาเนินการต่อ ไปได้
แต่เมื่อมีผลการดาเนินงานครบ 3 ปีแล้วจะต้องมีการประเมินผลอีกครั้ง
ปัจจุบันวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ไม่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของตนเอง
มีจานวนนิสิตน้ อยมาก ภาระงานของอาจารย์มีน้อย เพราะจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิต ศึ ก ษา
อีกทั้งมีค่าใช้จ่ ายทางการบริ หารสู งและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ ทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างชาติทาให้มีผ ลการ
ดาเนินการด้านงบประมาณติดลบมาตลอด โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเร่งด่วนดังนี้
1) ให้จัดทาแผนธุรกิจเพิ่มรายรับ-ลดรายจ่าย
2) ให้หาแหล่งทุนวิจัยและการบริการวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น
3) ให้ เร่ งสร้ างผลงานที่ส ร้างชื่ อ เสี ย งให้ กั บมหาวิ ทยาลั ย โดยให้ มีผ ลงานที่ ตี พิ ม พ์
ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus
2. ให้แก้ไข มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 251(9/2561) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 4.5 พิจารณาคาร้องของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ รักษาการ
ในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ (วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ)
เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่อง การบริการวิชาการและทุนวิจัยที่ได้รับประจาปี
งบประมาณ กรณีที่ ได้รับงบประมาณแบ่งเป็น 2 ปีงบประมาณ (2560-2561) แต่คณะกรรมการวิเคราะห์ ฯ
ใช้ข้อมูล ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ 2558 2559 และ 2560 ดังนี้
ปีงบประมาณ 2558 ไม่มี
ปีงบประมาณ 2559 ไม่มี
ปีงบประมาณ 2560
มีจานวน 6 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการพัฒ นาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการเขตสุ ขภาพเพื่อประชาชน
(กขป) เพื่อการเตรียมการสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จานวน 354,290 บาท
2. โครงการพัฒนาอาเภอต้นแบบ การจัดการระบบสุขภาพ จานวน 5,456,000 บาท
3. โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จานวนเงิน 300,000 บาท
4. โครงการการสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพเขตเมือง
เขตสุขภาพที่ 3 จานวน 1,235,730 บาท
5. โครงการ Consultancy on the way forward for covering the informal sector
in Lao PRD by ensuring adequate access to quality health services they need without financial
hardship จานวน 478,967.36 บาท
6. โครงการ Strengthening the Institutional Capacity of NHIB Staff Through a
Combination of Face-to-Face Training and Online Learning Course จานวน 994,086 บาท
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สรุ ป รวมทั้ ง สิ้ น 6 โครงการเป็ น เงิ น 8,819,073.36 บาท หั ก 10 % เป็ น เงิ น
758,334.34 บาท
ปีงบประมาณ 2561 (ไม่ได้นาข้อมูลมาพิจารณา) มีจานวน 3 โครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. โครงการพัฒ นาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการเขตสุ ขภาพเพื่อประชาชน
(กขป) เพื่อการเตรียมการสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจานวน 23,255 บาท
2. โครงการพัฒนาอาเภอต้นแบบ การจัดการระบบสุขภาพ จานวน 1,821,000 บาท
3. โครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จานวนเงิน 800,000 บาท
สรุปรวมทั้งสิ้น 3 โครงการเป็นเงิน 2,644,255 บาท หัก 10 % เป็นเงิน 264,425.50
บาท
หมายเหตุ
ที่มาของข้อมูล ระบบงานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึ่งรับ -พึ่งจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ
เดิม 2. คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของทั้ง 6 วิทยาลัย มิ ได้รับ
ข้อมูลทุนวิจัย จานวน 12,419,971 บาท ในระหว่างการประเมิน เมื่อได้รับทุนวิจัยมากก็ถือเป็นสิ่งที่ดี
ใหม่ 2. คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของทั้ง 6 วิทยาลัย ได้รับข้อมูล
ทุน วิจั ย จ านวน 12,419,971 บาท จากวิทยาลั ยการจัดการระบบสุ ขภาพ โดยใช้ ข้อมูล ทุนวิจัยที่ได้รับจริ ง
ย้อนหลัง 3 ปีคือ ปีงบประมาณ 2558 2559 และ 2560 นามาวิเคราะห์และประเมินผล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
ระเบียบวาระที่ 5

การพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะการรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
(กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม
1. รับทราบจานวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 – 5
มีเป้าหมายการรับจานวน 5,640 คน โดยมีจานวนรับรวมทั้งสิ้น จานวน 7,233 คน
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2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ข้อมูลในเอกสาร เรื่อง “เป้าหมายการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
ของหน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลบางส่วนยังไม่ชัดเจน ควรมีข้อมูลครบทุกด้าน เช่น
- จานวนนิสิตในภาคต่าง ๆ ที่มารายงานตัว ซึ่งในเอกสารระบุเพียงภาคเหนือตอนบน
และภาคเหนือตอนล่าง
- จานวนนิสิตที่มารายงานตัวในแต่ละคณะและแต่ละสาขาวิชา
- จานวนรับรวมและจานวนนิสิตที่เข้ามาเรียนจริง
2) การรับนิสิตในปีการศึกษา 2562 ที่มีเป้าหมายจานวนรับ จานวน 7,233 คน แต่แนวโน้ม
จานวนประชากรลดลง สิ่งที่สาคัญคือการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอรองรับกับเป้าหมายการรับนิสิต

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณางานประจา
ระเบียบวาระที่ 7.1

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริด
เทคโนโลยี (สานักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริด
เทคโนโลยี
1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ เป็นประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา ชาญวิชัย
เป็นกรรมการ
2. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7.2

การขออนุมัติ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญา
ในสาขาวิชาอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย
นเรศวร (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ...
โดยให้รอเอกสารการรับทราบหลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก และสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มอบกองกฎหมาย ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.3

การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ้างและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ
(เงินรายได้) พ.ศ. 2561 (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
ขอถอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ 7.4

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga
ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะเภสัชศาสตร์
(กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย
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ระเบียบวาระที่ 7.5

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Razi University, Kermanshah of Iran
ประเทศอิหร่าน โดยคณะวิทยาศาสตร์
(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
Razi University, Kermanshah of Iran ประเทศอิหร่าน

ระเบียบวาระที่ 7.6

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จานวน 4 แห่ง
โดยวิทยาลัยนานาชาติ (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
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Polus International College, Cheng Du ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน
3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน
4. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ Changwon National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
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ระเบียบวาระที่ 7.7

การขออนุมัติ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
(กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ (ร่ า ง) รายงานผลการประเมิ น ตนเอง ระดั บ สถาบั น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ระเบียบวาระที่ 7.8

การขออนุมัติรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี
การศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) (กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ร ายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน)

ระเบียบวาระที่ 7.9

การพิจารณารายงานหลักสูตรที่ไม่ผ่านตัวบ่งชี้ที่ 1.1
การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560 (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

มติที่ประชุม
1. รับทราบการรายงานหลักสูตรที่ไม่ผ่าน “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร” ประจาปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ซึ่งมี 2 หลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาควอนตัม ความโน้มถ่วง และ
จักรวาลวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เนื่องจาก ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต ร พ.ศ. 2548 ในข้ อ 1 จ านวนอาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต รต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน แต่ ไ ม่ ผ่ า น
การประเมินเนื่องจากจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ คือ มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน 2 คน
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1.2 หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย ว หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560 ของคณะบริ หารธุ ร กิจ เศรษฐศาสตร์ แ ละการสื่อสาร เนื่องจากตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 ในข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปี ย้ อนหลั ง แต่ไม่ผ่ านการประเมินเนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรจานวน 1 คน ใน 5 คน
ไม่มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
2. มอบคณะ/วิทยาลัยที่หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร” ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 2 หลักสูตร ดาเนินการดังนี้
2.1 มอบคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์ แ ละการสื่ อ สาร ด าเนิ น การจั ด หาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาการท่องเที่ยว เพื่อให้จานวนอาจารย์ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
2.2 มอบวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การค้ น คว้ า ระดั บ รากฐาน ด าเนิ น การแจ้ ง นิ สิ ต จ านวน 1 คน
ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาควอนตัม ความโน้มถ่วง และจักรวาลวิทยา
ในปีการศึกษา 2561 ย้ายไปเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้ชี้แจงเหตุผลให้นิสิต
ได้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7.10

การขออนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
ขอให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.11

การขอความเห็นชอบบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนา
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
ขอให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7.12

การขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนิสิต
และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2561 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.13

การขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนิสิต
และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2560 ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.14

การขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนิสิต
และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2560 ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2562 เป็นต้นไป
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ระเบียบวาระที่ 7.15

การขออนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับภาควิชา
ของคณะมนุษยศาสตร์ (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับภาควิชา ของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้
โครงสร้างปัจจุบัน
สานักงานเลขานุการ
- งานธุรการ
- งานการเงินและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานบริการการศึกษา
- งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
- งานวิจัยและบริการวิชาการ
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา
ภาควิชาดนตรี
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาศิลปะการแสดง
สถานพัฒนาการเรียนภาษาเมียนมา

โครงสร้างปรับใหม่
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
ยุบรวมภาควิชา เป็น ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา
และศาสนา (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561)
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ยุบ ปรับเป็น หน่วยงานย่อยภายใน* ภาควิชาภาษาตะวันออก
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ วาระพิเศษ
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
3. มอบกองกฎหมาย จัดทาประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ ของคณะมนุษยศาสตร์
4. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ของคณะมนุษยศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ 7.16

การขออนุมัติการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงพันธกิจ
ด้านทานุบารงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
นเรศวร (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง ประเด็ น ความเสี่ ย งพั น ธกิ จ ด้ า นท านุ บ ารงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ 7.17

การขออนุมัติจานวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้มถ่วง
และจักรวาลวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

มติที่ประชุม
1. ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ วิ ท ยาลั ย เพื่ อ การค้ น คว้ า ระดั บ รากฐานเปิ ด รั บ นิ สิ ต เข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ตรบั ณฑิตชั้น สู ง สาขาวิช าสนามควอนตัม ความโน้มถ่ว ง และจักรวาลวิทยาหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2557 ตั้งแต่ปี การศึกษา 2561 เป็ น ต้นไป เนื่องจากอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
2. มอบให้ วิทยาลั ย การค้นคว้าระดับรากฐาน แจ้งนิสิ ต จานวน 1 คน ที่เข้าศึกษาหลั ก สู ต ร
ตามข้อ 1 ย้ายไปเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ในการเปิ ด หลั ก สู ต ร 1) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
3) ระดับปริญญาโท 4) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง และ 5) ระดับปริญญาเอก ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว
ให้งดรับนิสิตและปิดหลักสูตร เมื่อนิสิตคนสุดท้ายสาเร็จการศึกษา
4. ในการขออนุ มั ติ บ รรจุ ห ลั ก สู ต รใหม่ ใ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ให้คณะ/วิทยาลัยเสนอผ่านกองแผนงานเพื่อพิจารณาการวิเคราะห์อัตรากาลังของ
อาจารย์ วิเคราะห์ความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านงบประมาณ ความต้องการตลาดแรงงาน และองค์ประกอบอื่ นที่
เกี่ยวข้องก่อน แล้วมอบให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลาดับ
5. มอบกองบริ ก ารการศึ ก ษาวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล จ านวนรับ เข้ า และจานวนนิ สิ ต คงอยู่ ย้อนหลั ง
5 ปี ของทุกหลักสูตรที่เปิดสอน แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 7.18

การขออนุมัติการสาเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติที่ประชุม
1. อนุมัติการสาเร็จการศึกษาโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา (12.3) ปริญญาเอกผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ของนายธนเทพ สุดแสง รหัสนิสิต
54031611 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสื่ อ สาร ของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
2. นาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.19

การอนุมัติคุณสมบัตอิ าจารย์ผู้คุมสอบวิทยานิพนธ์
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัตคิ ุณสมบัติของ รองศาสตราจารย์อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ของ Miss Sasui.
2. นาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.20

มติที่ประชุม

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

อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะศึกษาศาสตร์
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับที่

1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นาวสาว
พิชญาภา
สิริเดชกุช

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

อาจารย์

ลาดับที่

Ph.D. (TESOL)

1

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ
2) (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

ระเบียบวาระที่ 7.21

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
นายนพรัตน์
จันทร์โสภา

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1)
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวพิชญาภา
สิริเดชกุล เปลี่ยนไปเป็น
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561

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

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ลาดับ
อาจารย์
ที่
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
1
นาวสาว
อ้อมธจิต
แป้นศรี

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

กศ.ด. (วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา
กศ.ม. (วัจัยและพัฒนา
การศึกษา)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)

ลาดับที่

1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
นายธัช
มั่นต่อการ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ศศ.ม. (จารึก
ภาษาไทย)
ป.ธ.9 (ภาษา)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

นางสาวอ้อมธจิต แป้นศรี
เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2561
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ระเบียบวาระที่ 7.22

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลา
ดับ
ที่
1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจา
ทาง
หลักสูตร
วิชาการ
(เดิม)
นางสาวชญานิศ
อาจารย์
ชิงช่วง

ระเบียบวาระที่ 7.23

คุณวุฒิ
การศึกษา
ศศ.ม. (นวัตกรรม
การออกแบบ)

ลา
ดับ
ที่
1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจา
ทาง
หลักสูตร
วิชาการ
(ใหม่)
นายรุ่งโรจน์
อาจารย์
รัตนพิเชฐกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา
M.F.A.
(Computer Arts)

เหตุผล
ในการขอเปลี่ยนแปลง
นางสาวชญานิศ
ชิงช่วง ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
วันที่ 25 มีนาคม
2561

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ฉบั บ ปี พ. ศ. 256 0
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

2

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นายชโรธรณ์
ทิพย์อุปถัมภ์

นายพัชรวัฒน์
สุริยงค์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

ศป.ม.
(ศิลปะและการออกแบบ)
ศศ.บ.
(การออกแบบบรรจุภัณฑ์)
เกียรตินิยมอันดับ 2

อาจารย์

วท.ม.
(เทคโนโลยีการบรรจุ)
ศศ.บ.
(การออกแบบบรรจุภัณฑ์)
เกียรตินิยมอันดับ 1

ระเบียบวาระที่ 7.24

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ หลักสูตร และ
ที่
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ใหม่)
1
นางสาวจรัญญา
พหลเทพ

2

นายเจนยุทธ
ศรีหิรัญ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

สถ.ด.
(สหวิทยาการการวิจัยเพื่อ
การออกแบบ)
ค.อ.ม.
(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
วท.บ.
(ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ปร.ด.
(นวัตกรรมการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี)
วท.ม.
(เทคโนโลยีการบรรจุ)
วท.บ.
(เทคโนโลยีการบรรจุ)

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560
ของคณะสังคมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะสังคมศาสตร์

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นายชโรธรณ์
ทิพย์อุปถัมภ์
มีแผนศึกษา
ต่อระดับ
ปริญญาเอก

นายพัชรวัฒน์
สุริยงค์
มีแผนศึกษา
ต่อระดับ
ปริญญาเอก
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
ตาแหน่ง
และ
ที่
ทาง
อาจารย์
วิชาการ
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
1
นายจักษ์
รองศาสตราจารย์
พันธ์ชูเพชร

ระเบียบวาระที่ 7.25

คุณวุฒิ
การศึกษา

ร.ด.รัฐศาสตร์
วท.ม.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
ร.ม.การเมือง
การ
ปกครอง
น.บ.นิติศาสตร์
วท.บ.เทคนิค
การแพทย์

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ตาแหน่ง
ลาดับ
อาจารย์
ทาง
ที่
ประจา
วิชาการ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1
นายวัชรพล
ผู้ช่วย
พุทธรักษา
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

Ph.D. Politics
ร.ม. การปกครอง
ศศ.บ. รัฐศาสตร์

เหตุผลใน
การขอ
เปลี่ยนแปลง

ลาออก
ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน
2561

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559
ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.2559 ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

(เดิม)
-

-

คุณวุฒิ
การศึกษา
-

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
นายณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.(Pharmaceutical
Outcomes Research
and Policy Program)
Pharm.D.(Pharmacy)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตรา
จารย์

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
สาหรับเป็นที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
เพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ 7.26

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559
ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.2559 ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

(เดิม)
-

-

คุณวุฒิ
การศึกษา
-

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
นายณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.(Pharmaceutical
Outcomes Research
and Policy Program)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง

รอง
ศาสตรา
จารย์

เพิ่มเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
สาหรับเป็นที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
เพิ่มเติม

Pharm.D.(Pharmacy)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)

ระเบียบวาระที่ 7.27

การขออนุมัติการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี
พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
1. แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย คงเดิม
2. แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนแปลง ดังนี้
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น (เดิม)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น (ใหม่)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-2-5)

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-2-5)
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น (เดิม)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น (ใหม่)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

254251

โครงสร้างข้อมูล

3(2-2-5)

254251

โครงสร้างข้อมูล

3(2-2-5)

Data Structure
254261

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Data Structure
3(2-2-5)

254261

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Architecture
254276

คณิ ต ศาสตร์ เ ต็ ม หน่ ว ยส าหรั บ วิ ท ยาการ 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์

254276

คณิ ต ศาสตร์ เ ต็ ม หน่ ว ยส าหรั บ วิ ท ยาการ 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์

Discrete Mathematics for Computer
Science
255121

สถิติวิเคราะห์

Discrete Mathematics for Computer
Science
3(2-2-5)

255121

3(3-0-6)

258101

สถิติวิเคราะห์

Statistical Analysis

2 5 8 1 0 1 ชีววิทยาเบื้องต้น

3(2-2-5)

Statistical Analysis

ชีววิทยาเบื้องต้น

Introductory Biology
273200

3(2-2-5)

Computer Architecture

3(3-0-6)

Introductory Biology

การสื่อ สารภาษาอั งกฤษเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ 1(0-2-1)
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3

หน่วยกิต

Communicative English for Specific
Purposes in Computer Technology
19

รวม

หน่วยกิต

รวม

19 หน่วย

กิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย (เดิม)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย (ใหม่)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5)

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5)

English for Academic Purposes
254361

ระบบปฏิบัติการ

English for Academic Purposes
3(2-2-5)

254361

Operating Systems

ระบบปฏิบัติการ

3(2-2-5)

Operating Systems

001xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3(3-2-5)
และคณิตศาสตร์

001xxx

ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป ก ลุ่ ม วิ ช า 3(3-2-5)
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

254351

ระบบฐานข้อมูล

254351

ระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

Database Systems
254341

วิธีการเชิงตัวเลข

Database Systems
3(2-2-5)

254341

Numerical Methods

256102

เคมีทั่วไป
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

วิธีการเชิงตัวเลข

3(2-2-5)

Numerical Methods
3(3-0-6)

256102

General Chemistry
254374

3(2-2-5)

เคมีทั่วไป

3(3-0-6)

General Chemistry
3(2-2-5)

273200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 1(0-2-1)
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

27
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย (เดิม)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย (ใหม่)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

Communicative English for Specific
Purposes in Computer Technology

รวม

21

รวม

19 หน่วย
กิต

หน่วยกิต

3. แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนแปลง ดังนี้
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น (เดิม)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น (ใหม่)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

273201

การสื่อ สารภาษาอั งกฤษเพื่อ การวิเคราะห์ 1(0-2-1)
เชิ ง วิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

273201

การสื่อ สารภาษาอั งกฤษเพื่อ การวิเคราะห์ 1(0-2-1)
เชิ ง วิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์

Communicative English for Academic
Analysis in Computer Technology
254363

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

254383

การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม

254451

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Computer Network
Communication

and

Communicative English for Academic
Analysis in Computer Technology
3(2-2-5)

Data
3(2-2-5)

Algorithm Design and Analysis
3(2-2-5)

254363

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

254383

การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม

254374

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Software Engineering
xxxxxx

วิชาเลือก
วิชาเลือก

3(2-2-5)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-2-5)
3

xxxxxx
xxxxxx

หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย (เดิม)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

273202

การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การน าเสนอ 1(0-2-1)
ผลงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
ปัญญาประดิษฐ์
สัมมนา
Seminar

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

วิชาเลือก

3(2-2-5)

หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี

3

หน่วยกิต
19 หน่วย
กิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย (ใหม่)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

273202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ 1(0-2-1)
ผลงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต

Communicative English for Research
Presentation in Computer Technology
3(2-2-5)

254371

การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

3(2-2-5)

Internet Programming
3(2-2-5)

254482

Artificial Intelligence
254491

วิชาเลือก

Free Elective

Internet Programming
254482

3(2-2-5)

Algorithm Design and Analysis

รวม

Communicative English for Research
Presentation in Computer Technology

254371

3(2-2-5)

Data

Elective Course
19

รวม

and

Elective Course

Elective Course
xxxxxx

Computer Network
Communication

System Analysis and Design

Elective Course
xxxxxx

หน่วยกิต

ปัญญาประดิษฐ์

3(2-2-5)

Artificial Intelligence
1(0-2-1)

254491

สัมมนา
Seminar

1(0-2-1)

28
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย (เดิม)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย (ใหม่)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

xxxxxx

วิชาเลือก

3(2-2-5)

xxxxxx

วิชาเลือก

3(2-2-5)

Elective Course
xxxxxx

Elective Course

วิชาเลือก

xxxxxx

3(2-2-5)

Elective Course
xxxxxx

วิชาเลือก

3(2-2-5)

xxxxxx

3 หน่วยกิต

254451

วิชาเลือก

3(2-2-5)

Elective Course

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

Software Engineering

รวม

20
หน่วยกิต

ระเบียบวาระที่ 7.28

3(2-2-5)

Elective Course

Elective Course
xxxxxx

วิชาเลือก

รวม

20
หน่วยกิต

การขออนุมัติการปรับจานวนชั่วโมงบรรยาย
ไปเป็นชั่วโมงฝึกปฏิบัติ ของรายวิชา 199431
การทบทวนข้อมูลยาใหม่ (Current Drug Review)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
ฉบับปี พ.ศ.2555 ของคณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับจานวนชั่วโมงบรรยายไปเป็นชั่วโมงฝึกปฏิบัติของรายวิชา 199431 การทบทวน
ข้อมูลยาใหม่ (Current Drug Review) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2555 ดังนี้
ลาดับ
ที่

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
(เดิม)
199431 การทบทวนข้อมูลยาใหม่ (Current
3 (1-4-4)
Drug Review)
รายวิชาบังคับก่อน : 199332 เภสัชวิทยา 2
199451 เภสัชสนเทศ
สาหรับเภสัชศาสตร์
การทบทวนข้อมูลยาและนาเสนอ
เกี่ยวกับยาใหม่ที่กาหนดให้ การประเมินคุณค่า
ทางเภสัชวิทยาและคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การที่จะนายานั้นมาบาบัดรักษาโรค โดย
เปรียบเทียบระหว่างยาใหม่และยาเก่าทีใ่ ช้
แพร่หลายทางคลินิก

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
(ใหม่)
199431 การทบทวนข้อมูลยาใหม่ (Current
3 (0-6-3)
Drug Review)
รายวิชาบังคับก่อน : 199332 เภสัชวิทยา 2
199451 เภสัชสนเทศ
สาหรับเภสัชศาสตร์
การทบทวนข้อมูลยาและนาเสนอ
เกี่ยวกับยาใหม่ที่กาหนดให้ การประเมิน
คุณค่าทางเภสัชวิทยาและคุณสมบัติอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการที่จะนายานั้นมาบาบัดรักษา
โรค โดยเปรียบเทียบระหว่างยาใหม่และยาเก่า
ที่ใช้แพร่หลายทางคลินิก

Drug information review and
presentation of an assigned new drug,
evaluation of pharmacological and other
properties relating to therapeutic use of

Drug information review and
presentation of an assigned new drug,
evaluation of pharmacological and other
properties relating to therapeutic use of

หมายเหตุ
ปรับจานวนชัว่ โมงบรรยาย
ไปเป็นชั่วโมงฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เหมาะสมกับการฝึก
ทักษะและการใช้
กระบวนการต่างๆในการ
สืบค้นข้อมูลซึ่งต้องอาศัย
การฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่
และให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
แนวปฏิบัติของสานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รวมทั้ง
สถานการณ์ปัจจุบันที่
จาเป็นต้องอาศัยการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศออนไลน์

29
ลาดับ
ที่

คาอธิบายรายวิชา
(เดิม)

หน่วยกิต

new drug in comparison to other drugs
used in clinical practice

ระเบียบวาระที่ 7.29

คาอธิบายรายวิชา
(ใหม่)

หน่วยกิต

new drug in comparison to other drugs
used in clinical practice

หมายเหตุ
ซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมาก
ในการสืบค้นข้อมูล

การขออนุมัติการเปิดรายวิชาใหม่ เป็นรายวิชาเลือกเสรี
รายวิชา 654122 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
ของคณะสหเวชศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปิดรายวิชาใหม่ เป็นรายวิชาเลือกเสรีรายวิชา 654122 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของคณะสหเวชศาสตร์
ดังนี้
รหัสวิชา
654122
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Health Care in Elderly

คาอธิบายรายวิชา (Course

Description)

654122

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

Health Care in Elderly

ภาษาไทย
ประชากรศาสตร์ผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และจิตสังคม
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและการป้องกัน การทดสอบสมรรถภาพและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
การใช้ยาและโภชนาการ การจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพจิต บทบาทของครอบครัวและ
สังคมสาหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนการดูแลในวาระสุดท้าย
ภาษาอังกฤษ
Demography of the elderly, aging theory, physiological and psychosocial changes,
common health problems and prevention, fitness testing and exercise for health in the elderly,
drug use and nutrition, accommodation and environment management, mental health care, role
of family and society for the elderly, including palliative care

30

ระเบียบวาระที่ 7.30

การขออนุมัติการปรับปรุงการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ
แผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ต้นปี) (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด สรรเงิ น นอกงบประมาณแผ่ น ดิ น ประเภทเงิ น รายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 (ต้นปี)
จากเดิม
จานวน 2,120,166,879 บาท โดยจัดสรรจากเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ. 2561
จานวน 2,050,466,292 บาท และเงินสะสมจานวน 69,700,587 บาท
เป็น
จานวน 2,121,603,979 บาท โดยจัดสรรจากเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ. 2561
จานวน 2,051,413,392 บาท และเงินสะสมจานวน 70,190,587 บาท

ระเบียบวาระที่ 7.31

การขออนุมัติปรับเปลีย่ นชื่อหน่วยงาน สังกัด
สานักงานเลขานุการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
ขอให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.32

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัย
ฮัมบูรก์ ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี โดยคณะสังคมศาสตร์
(กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
ขอให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

31

ระเบียบวาระที่ 7.33

การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การบริหารงานโครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.2561 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
ขอให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.34

การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (กองการบริหารงาน
บุคคล)

มติที่ประชุม
ขอให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.35

การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3
พ.ศ.2561 (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
ขอให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.36

การขออนุมัติรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
(กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

มติที่ประชุม
อนุมัติรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
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ระเบียบวาระที่ 7.37

การขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2560
(กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

มติที่ประชุม
อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา

2560 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
7. นางเจนจิต นาคปรีชา
8. นางสาวพรภัทร เกษาพร

ระเบียบวาระที่ 7.38

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จานวน 10 ราย
(กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 7.39

การขออนุมัติการกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว (กองการบริหารงาน
บุคคล)

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระลับ
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ระเบียบวาระที่ 7.40

การขออนุมัติแต่งตั้งผูช้ ่วยคณบดีเกินกว่าที่ระเบียบ
กาหนด

มติที่ประชุม
ขอให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.41

การขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินแผ่นดิน) จานวน 6 ราย (คณะแพทยศาสตร์)

มติที่ประชุม
ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ป รั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (เงิ น แผ่ น ดิ น ) ให้ กั บ บุ ค ลากร
คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) จานวน 6 ราย ให้ได้รับ
อัตราเงินเดือนสุดท้ายตามที่คณะแพทยศาสตร์เสนอได้

ระเบียบวาระที่ 7.42

การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ของคณะสังคมศาสตร์และวิทยาลัยประชาคมอาเซียน
ศึกษา (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติในหลักการการควบรวมคณะสังคมศาสตร์และวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ดังนี้
1) จัดตั้งสถานประชาคมอาเซียนศึกษา โดยให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ภายใต้
คณะสังคมศาสตร์เพื่อดาเนินการด้านการเรียนการสอน
2) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า นประชาคมอาเซี ย นศึ ก ษาภายใต้
คณะสังคมศาสตร์เพื่อดาเนินการด้านวิจัยและการบริการวิชาการ
3) ตัดโอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน และบุคลากรของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาไป
สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
3. มอบกองกฎหมาย จั ด ท าประกาศฯ การแบ่ ง ส่ ว นราชการตามโครงสร้ า งหน่ ว ยงานใหม่
ของคณะสังคมศาสตร์และวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
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4. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างหน่วยงานใหม่
ของคณะสังคมศาสตร์และวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา

ระเบียบวาระที่ 7.43

การพิจารณาทบทวนมติยุบรวมอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ตอนล่าง)

มติที่ประชุม
ขอให้นาไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ก่อนเริ่มประชุมในระเบียบวาระที่ 7.44 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตประธานในที่ประชุมออกจากห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 7.44

การขออนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 7.45

การขออนุมัติแต่งตั้งทีป่ รึกษาคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองการบริหารงานบุคคล นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
ก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม ในระเบี ย บวาระที่ 7.46 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พี ร ธร บุ ณ ยรั ต พั น ธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ ขออนุญาตประธานในที่ประชุมออกจากห้องประชุม
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ระเบียบวาระที่ 7.46

การขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พี ร ธร บุ ณ ยรั ต พั น ธุ์ ท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองการบริหารงานบุคคล นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.47

การขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
(เพิ่มเติม) (สานักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม) จานวน 5 ราย ประกอบด้วย
1) ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา
2) รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
4) รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
5) นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
ก่อนเริ่มประชุมในระเบียบวาระที่ 8.1 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ เ ชิ ญ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกลั บ เข้ า มาในห้ อ งประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มประชุ ม
ตามระเบียบวาระต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 8.1

การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติทปี่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
รับทราบ “ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 8.2

การรับทราบการให้ได้รบั เงินประจาตาแหน่งของผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ชว่ ยอธิการบดี
ซึ่งได้รับแต่งตั้งในวาระของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ตามความในข้อ 3 ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 37/2560 (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา)

มติที่ประชุม
รับทราบ “การให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งได้รับแต่งตั้งในวาระของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามความในข้อ 3 ของคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560”

ระเบียบวาระที่ 8.3

มติที่ประชุม

การรับทราบรายงานแสดงผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัย
นเรศวร ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 และ 3
(กองคลัง)

(กองแผนงาน)
รับทราบ “รายงานแสดงผลการด
าเนินงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 2 และ 3”
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ระเบียบวาระที่ 8.4

การรับทราบการพิจารณาการจ่ายเงินสมทบ
ค่าประกันสังคมพนักงาน ค่าตอบแทนพิเศษ
ผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นและเงินประจาตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
(กองคลัง)

มติที่ประชุม
รับทราบ “การพิจารณาการจ่ายเงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงาน ค่าตอบแทนพิเศษ ผู้ได้รับ
เงินเดือนเต็มขั้นและเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)”

ระเบียบวาระที่ 8.5

การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินรวม
ปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(สานักงานตรวจสอบภายใน)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิ นรวมปีง บประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลั ย
นเรศวร”

ระเบียบวาระที่ 8.6

การรับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง
“การศึกษาความหลากหลายของราแมลงบริเวณป่าชุมชน
บ้านเผ่าไทย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
และไบโอเทค” (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความหลากหลาย
ของราแมลงบริเวณป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและไบโอเทค”
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ระเบียบวาระที่ 8.7

การรับทราบแบบประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย
และแบบประเมินสภามหาวิทยาลัย ประจาปี 2561
(สานักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
รับทราบ “แบบประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัยและแบบประเมินสภามหาวิทยาลัย ประจาปี
2561”

ระเบียบวาระที่ 8.8

การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก ของคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์
กองกลาง และกองพัฒนาศักยภาพชุมชนและมนุษย์

มติที่ประชุม
รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการเครือข่ายนักบริหารทรัพยากรน้า ระหว่าง
ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ และ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะสังคมศาสตร์
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท
เอ็นราฟโนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จากัด โดยกองกลาง
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร กั บ องค์ การบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ นที่ พิ เศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (องค์ ก ารมหาชน) อพท.
โดยกองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์”

ระเบียบวาระที่ 8.9

การรับทราบรายงานการลงโทษไล่ออก
ของคณะแพทยศาสตร์ (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระลับ
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ระเบียบวาระที่ 8.10

การรับทราบการลงโทษทางวินัย
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
(กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 8.11

การรับทราบการยืมเงินรายได้จากคณะแพทยศาสตร์
เป็นกรณีพิเศษ (คณะสหเวชศาสตร์)

มติที่ประชุม
รับทราบ “การอนุมัติให้คณะสหเวชศาสตร์ยืมเงินรายได้จากคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ”

ระเบียบวาระที่ 8.12

การรับทราบรายงานสรุปการกันเงินงบประมาณรายได้
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และรายการเงินกันปีงบประมาณเก่าที่ได้รับขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองคลัง)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานสรุปการกันเงินงบประมาณรายได้กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 และรายการเงินกันปีงบประมาณเก่าที่ได้รับขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562”

40

ระเบียบวาระที่ 8.13

การรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ ง การรับ
นักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
(กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม
รับทราบ “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562”

ระเบียบวาระที่ 8.14

การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ และกองบริหารการวิจัย

มติที่ประชุม
รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้
ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรี โดยคณะสหเวชศาสตร์
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินโครงการ การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ระหว่าง สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันอุดมศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่ 1)
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ 2) มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร 3) มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา 4) มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ
5) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกองบริหารการวิจัย”
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ระเบียบวาระที่ 8.15

การรับทราบรายงานสรุปจานวนนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561
(กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม
1. รับทราบ “รายงานสรุปจานวนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา
2559 - 2561”
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
รายงานสรุปจานวนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา
2559 – 2561 ควรจั ดทาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถใช้ข้อมูล เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
- จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (ปี 2559 – 2561) เป็นจานวนที่ขอรับนิสิต หรือ
เป็นจานวนนิสิตที่มารายงานตัวและจานวนนิสิตที่เข้ามาเรียนจริงเป็นจานวนเท่าไร
- จานวนนิสิตที่มารายงานตัวแต่ละคณะ
- จานวนนิสิตที่ได้รับทุนแต่ละคณะ และจานวนนิสิตที่ได้รับทุนทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย
- จานวนนิสิตพิการที่ได้รับทุนในแต่ละปีของมหาวิทยาลัยและของแต่ละคณะ
- จานวนนิสิตโครงการพิเศษที่เป็นโควต้าของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวรในแต่ละปี
- จานวนนิสิตที่ลดลงเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ซึ่งอาจมาจากปัญหาเรื่องเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
3. มอบกองบริการการศึกษา ไปจัดทาข้อมูลตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 8.16

การรับทราบสรุปผลการประชุมปรึกษา เรื่อง แนวทาง
การดาเนินการกรณีอธิการบดีและการเสนอแต่งตั้ง
อธิการบดีที่มอี ายุเกิน 60 ปี (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “สรุ ป ผลการประชุ ม ปรึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการด าเนิ น การกรณี อ ธิ ก ารบดี
และการเสนอแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปี”
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 9.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 28 ตุ ล าคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ 9.2

ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การทบทวนและประเมินหลักสูตรทั้งหมดเพื่อใช้
ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

มติที่ประชุม
มอบให้มหาวิทยาลัยจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (เฉพาะกิจ) เกี่ยวกับการทบทวน
และประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง หมดของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ใช้ ใ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) ต่อไป
ก่อนปิด ประชุมนายกสภามหาวิท ยาลั ยและกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยได้กล่า วขอบคุ ณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีในฐานะกรรมการและเลขานุการสภา ที่ได้ทาหน้าที่
ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเสียสละและทุ่มเท ดังนี้
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา จะเกษียนอายุราชการ ในวันที่ 31
ตุลาคม 2561 และจะขอลาออกจากการดารงตาแหน่งรองอธิการบดี และกรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อที่จะไปต่อเวลาราชการไปจนถึงปีงบประมาณที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยต่ออายุราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อที่จะกลับไปทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
ในนามของสภามหาวิทยาลั ยนเรศวร จึงขอขอบคุณ และแสดงความชื่นชมยิ นดีกับ
รองศาสตราตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ที่มีความมุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบทั้งงานบริหารและงานความเป็นครู
เมื่อมีความประสงค์ที่จะขอลาออกจากการเป็นผู้บริหารระดับรองอธิการบดีซึ่งเป็นตาแหน่งที่สาคัญที่หลายคน
ต้ อ งการจะเข้ า สู่ ต าแหน่ ง นี้ แต่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิ ท ยา จั น ทร์ ศิ ล า ยอมสละต าแหน่ ง รองอธิ ก ารบดี
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เพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์ จึงขอยกย่องชมเชยในการตัดสินใจของท่าน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัย ขอให้
กาลังใจในการเป็นตัวอย่างของครูที่ดีต่อไป
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ที่ได้ทางานเพื่อมหาวิทยาลัยและ
ในช่วงที่มหาวิทยาลัยประสบปัญหา ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหลักในการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณจากใจ
จริง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอขอบคุณและชื่นชม รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา และขอให้ ไปทาหน้าที่
ให้กับแผ่นดินในฐานะอาจารย์ให้ดีที่สุดต่อไป
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร
ขอขอบคุณด้วยความเคารพและนับถือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ท่าน
เป็นคนทางานและมีผลงานทางด้านการบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี และ
ขอขอบคุณแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณ และขอให้ท่านกลับไปดูแลนักศึกษาปริญญาเอกต่อไป
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ขอขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะด้วยดีเสมอมา ผมได้รับ
ประสบการณ์จากท่าน ร่วมทั้งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผมเคยทางานร่วมกับท่าน ศาสตราจารย์
ดร.สุจินต์ จินายน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
ตลอดจนผู้ร่วมงานจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ในการทางาน เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผมประทับใจและขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และก็จะกลับไป
ประจาอยู่ที่ภาควิชาบริหารการศึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ และผมยังรับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการโครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒ นาครู ในถิ่น ทุรกัน ดารบนพื้นที่สูงชายแดงไทย - เมียนมา ด้านจังหวัดตาก เพื่อให้ ได้รับวุฒิ
ปริญญาตรีทางการศึกษาตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งช่วงนี้อยู่
ระหว่างการออกนิเทศก์การฝึกสอน ซึ่งมีทั้งหมด 91 แห่ง ที่จะต้องออกนิเทศก์ ขอขอบคุณทุกท่านครับ
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงได้มีมติรั บทราบการขอลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดี
จากนั้ น อธิ ก ารบดี จึ ง เสนอให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ให้ ร องอธิ ก ารบดี เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัยแทน โดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นกรรมการ
และเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ปิดประชุม

เวลา 12.40 น.

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

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

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

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

