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มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 253 (11/2561)
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 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
1. การมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) จานวน 4 ท่าน และนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ
จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิตา ขารอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ไทยเลิศ, ดร.รินรดา
ธรรมชั ย และ ดร.สุ ภ าวรรณ จั น ทร์ ไ พแสง อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทาคุณประโยชน์ในการด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรที่ทา
ให้นิสิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วประสบผลสาเร็จในการทางาน
2) นิสิตที่ได้รับรางวัลต่างๆ จานวน 3 คน ดังนี้
2.1 นางสาววรรณดี ถวิ ลบุญ นิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาบั ณ ฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญครั้งที่ 73 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 21 ตุลาคม 2561 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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2.2 นางสาวปรียา พรมแตง นิ สิ ตชั้นปีที่ 3 หลั กสู ตรการศึกษาบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าภาษาไทย (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) ได้ รั บ รางวั ล พระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ ฯ พระราชทานรางวัล “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัล พระราชทาน”
โดยคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรางวัลอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560
2.3 นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) ได้ รั บ รางวั ล พระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเสด็จ ฯ พระราชทานรางวั ล “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวั ล พระราชทาน”
โดยคั ด เลื อ กจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเป็ น รางวั ล พระราชทานนั ก ศึ ก ษาพิ ก าร ประเภท
ความพิการทางร่างกาย ประจาปีการศึกษา 2560
2. ภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับเชิญ เป็น
วิ ท ยากรบรรยาย เรื่ อ ง “Executive Intelligence Rural Development Leadership” ในการประชุ ม
The 2018 International Lecture Series ใ น วั น ที่ 1 6 ตุ ล า ค ม 2 5 6 1 ณ Tarlac State University
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. อธิการได้แนะนารองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีให้ที่ประชุมรับทราบ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แนะนา
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
รองอธิการบดี
1. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ตาแหน่งรองอธิการบดี กากับการ
บริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานดังต่อไปนี้
1) กองกลาง
2) กองคลัง
3) กองแผนงาน
4) กองการบริหารงานบุคคล
5) กองกฎหมาย
6) กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ตาแหน่งรองอธิการบดี กากับการบริหาร
ราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานดังต่อไปนี้
1) กองบริการการศึกษา
2) กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ การรายงานผลการตรวจสอบภายในให้เสนอตรงต่ออธิการบดี
3. ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา ตาแหน่งรองอธิการบดี กากับการบริห าร
ราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานดังต่อไปนี้
1) กองถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิช ยานุกูล ตาแหน่งรองอธิการบดี กากับ
การบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานดังต่อไปนี้
1) กองส่งเสริมการวิจัย
2) สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ตาแหน่งรองอธิการบดี กากับการบริหาร
ราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานดังต่อไปนี้
1) กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2) กองกิจการนิสิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
1) รองศาสตราจารย์อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์ (สังกัดคณะนิติศาสตร์) ตาแหน่งผู้ช่วย
อธิการบดีช่วยงานเกี่ยวกับกองกฎหมาย
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) ตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ช่วยงานเกี่ยวกับกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
3) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ (สั งกัดภาควิช าวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์) ตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ช่วยงานเกี่ยวกับกองอาคารสถานที่
ทั้งนี้ มอบกองกลางจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและหน่วยงานในกากับดูแล และ
ช่องทางติดต่อสื่อสารของรองอธิการและผู้ช่วยอธิการ แจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
2. การจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรจะจั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ มอบนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รายงานผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร และ
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ให้ ผู้ แทนคณบดีของแต่ล ะกลุ่ มสาขาวิช าทั้ง 3 กลุ่ มสาขาวิช าได้นาเสนอผลการดาเนิน งานในรอบปีที่ผ่ านมา
และแผนการดาเนินงานในปีถัดไป
3. การจัดประชุมทบทวนนโยบาย (retreat) ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ประชุ ม ทบทวนนโยบาย (retreat) ของคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561
4. โครงการอธิการพบบุคลากรแต่ละหน่วยงาน (สัญจร)
ด้ ว ย ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.กาญจนา เงารั ง ษี อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
มีความประสงค์ ขอเข้าพบผู้บริหารและบุคลากร ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการ
ชี้แจงนโยบาย และตอบข้อซักถามเพื่อความเข้าใจอันดี อันจะนาไปสู่ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ให้มีความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. กาหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้กาหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 16
พฤศจิ ก ายน 2561 ณ วั ด หล่ ม ต าบลวั ด พริ ก อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว เพื่อสมทบทุน
สร้างอุโบสถ์วัดหล่ม
6. มอบเอกสารให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
1) เอกสารประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย 14 “University
in Disruptive Era” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2) “จุลสารเพื่อการอนุมัติและส่งเสริมศิลปวั ฒนธรรม” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน
ตุลาคม 2561 ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) “CHSM NEWSLETTER วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร”
ประจาเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 5

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 252 (10/2561)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 174 หน้า โดยให้แก้ไข ดังนี้
1. ให้ตัดข้อความ ในหน้า 30 ดังนี้
4. บั น ทึ ก ข้ อ ความ ที่ ศธ 0527.34.01/0790 ลงวั น ที่ 14 กั น ยายน 2561
เรื่อง การเข้าพบประธานคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของ 6 วิทยาลัย
5. บั น ทึ ก ข้ อ ความ ที่ ศธ 0527.34.01/0790 ลงวั น ที่ 14 กั น ยายน 2561
เรื่อง การเข้าพบประธานคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของ 6 วิทยาลัย
2. ให้เพิ่มเติมข้อความ ในหน้า 173 ดังนี้
ที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ย จึงได้มีมติรับทราบการขอลาออกของรองศาสตราจารย์
ดร.วิทยา จันทร์ศิลา จากตาแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จากนั้น อธิการบดีจึงเสนอให้
สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ให้ ร องอธิ ก ารบดี เป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แทน โดยให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งเชิงนโยบาย
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4.1

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร

มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิยาลัย
นเรศวร
2. มอบกองกลาง ทาบันทึกแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิยาลัยนเรศวร
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอให้คณะศึกษาศาสตร์ ดูแลและสนับสนุนเรื่องความก้าวหน้าทางตาแหน่งวิชาการ
ของอาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2) มีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่
ทางานมานานแต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) คณะฯ ควรทบทวนกรอบอัตรา
กาลังคนกับปริมาณงาน เพื่อเสนอขอกรอบอัตราบรรจุในแผนงบประมาณเงินแผ่นดิน ในฐานะที่โรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีสถานะเทียบเท่าภาควิชา ภายใต้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
3) การบริหารจัดการด้านการเงินของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรควรมี
ระบบการรายงาน การตรวจสอบ สถานะการเงินและงบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับการ
บริหารการเงินของมหาวิทยาลัย
4) การบริหารจัดการบางเรื่อง เช่น การปรับปรุงโรงอาหาร การเพิ่มห้องปฏิบั ติการ
การมีหอประชุมของโรงเรียน คณะฯ และมหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
5) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2561 ขอให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรม
ครั้งนี้ด้วย
6) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง (ตาบลในเมือง) ในขณะ
ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ในเขตตาบลท่าโพธิ์ การรับนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในเมือง ส่วนเด็กที่อยู่ใน
ชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีโอกาสน้อย ทาอย่างไรจะมีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในชุมชนบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัย ได้เข้าไปเรียนได้
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ระเบียบวาระที่ 4.2

การสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจาปี พ.ศ.2561 (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจาปี
พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส.ด.)
2) ศาสตราจารย์ ดร.อานวย ถิฐาพันธ์
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พ.ด.)
3) Professor Dr.Teruo Higa
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร
2. มอบกองพั ฒ นาภาษาและกิ จ การต่ า งประเทศ กองกลาง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
ระเบียบวาระที่ 5

การขออนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ ก ารบรรจุ ห ลั ก สู ตรใหม่ ในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย นเรศวร ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
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2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ขอให้ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นชื่อที่สื่อถึงหลักสูตร
ที่ทันสมัยและมีความน่าสนใจมากขึ้น
2.2 ในการขออนุมั ติ การบรรจุห ลั ก สู ต รใหม่ ในแผนพัฒ นาการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร ฉบับที่ 12 (2560-2564) มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกหลักสูตรนอกจากการให้ข้อมูลต่างๆ ตามแบบฟอร์ม
การขอเปิดหลักสูตรใหม่ฯ แล้ว ให้สรุปเหตุผลสาคัญที่ต้องการเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาทุกครั้ง
3. มอบกองแผนงานบรรจุหลักสูตรดังกล่าว ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มอบกองบริการการศึกษา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณางานประจา
ระเบียบวาระที่ 7.1

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
1) ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต
เป็นกรรมการ
2. มอบกองกลาง จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7.2

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสานักหอสมุด (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักหอสมุด
1) พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
เป็นประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล เป็นกรรมการ
2. มอบกองกลาง จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.3

การขออนุมัติแต่งตั้งผูช้ ่วยคณบดีเกินกว่าที่ระเบียบ
กาหนด (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
ไม่อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี จานวน 5 คน ของคณะเภสัชศาสตร์ เว้นแต่จะมีเหตุผลในการ
ขอแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีเกินกว่า 3 คน ตามที่ระเบียบกาหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 7.4

การขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
(ก.อ.ม.) (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองกฎหมาย จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7.5

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นเรศวร (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ ใ ห้ ย กเลิ ก ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ที่ 17/2561 ลงวั น ที่ 22 เมษายน 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1
ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
3. มอบกองกลาง จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.6

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม)
(กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ ามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (ก.บ.ม)
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
ก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม ในระเบี ย บวาระที่ 7.7 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พี ร ธร บุ ณ ยรั ต พั น ธุ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ออกจากที่ประชุมและให้นายประจินต์
เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภา ทาหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทน

ระเบียบวาระที่ 7.7

การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรและผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ ใ ห้ แต่ งตั้ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.พี รธร บุ ณยรั ตพั นธุ์ รองอธิ การบดี เป็ นกรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
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2. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
2.1 นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2.2 นางศิริมาศ เสนารักษ์
ผู้อานวยการกองกลาง
2.3 นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อานวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.4 นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
3. มอบกองกลาง จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
ก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม ในระเบี ย บวาระที่ 7.8 ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ เ ชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พี ร ธร บุ ณ ยรั ต พั น ธุ์
กลับเข้ามาในห้องประชุม เพื่อทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.8

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

มติที่ประชุม
1. อนุ มัติ (ร่ าง) ระเบี ย บมหาวิทยาลั ยนเรศวร ว่าด้ว ย การบริห ารงานโครงการหอพั ก นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2561
2. มอบกองกฎหมาย จัดทาระเบียบเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.9 การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (กองการบริหารงานบุคคล)
มติที่ประชุม
1. อนุ มัติ (ร่ าง) ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยนเรศวร ว่าด้ว ย การพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการ
พ.ศ.2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
2. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดทาข้อบังคับเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

12

ระเบียบวาระที่ 7.10

มติที่ประชุม

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

1. ถอนเรื่องออก
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรเปิ ด กว้ า งคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปของผู้ จ ะได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ให้ครอบคลุมถึงชาวต่างชาติ หรืออาจจัดทาข้อบังคับเป็น 2 ฉบับแยกระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญชาติไทย
กับพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ

ระเบียบวาระที่ 7.11

การขออนุมัติปรับปรุงประกาศและเปลี่ยนแปลงคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน
ที่เทียบเท่าคณะ (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติให้ปรับปรุงประกาศและเปลี่ยนแปลงคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ โดยปรับปรุงประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่ วยงานที่เทียบเท่า
คณะ ข้ อ 5 (3) จากเดิ ม ผู้ อ านวยการส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ อ านวยการกองกลาง
และเปลี่ยนแปลงคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
2) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3) คาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านผู้ บ ริ ห ารระดั บ คณะหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ ที ย บเท่ า คณะ ในกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
4) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2. มอบกองกลาง จัดทาประกาศและคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.12

การขออนุมัติปรับเปลีย่ นชื่อโครงสร้างหน่วยงาน
สังกัดสานักงานเลขานุการคณะของคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สังกัดสานักงานเลขานุการคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
3. มอบกองกฎหมาย จัดทาประกาศฯ การปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สังกัดสานักงานเลขานุการ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7.13

การพิจารณาทบทวนมติยุบรวมอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ตอนล่าง)

มติที่ประชุม
1. ให้ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ พิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างของอุ ทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย
1) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ
กรรมการ
3) ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา
กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
กรรมการ
5) นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์
กรรมการ
6) นางเจนจิต นาคปรีชา
กรรมการและเลขานุการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ในการพิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
โดยให้ครอบคลุมถึงภารกิจ งบประมาณ และผลการดาเนินงาน โครงสร้าง สถานะที่ควรอยู่ในระดับกองหรือระดับ
งาน บุคลากรที่มาทาหน้าที่บริหารอุทยานฯ โดยให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7.14

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

ระเบียบวาระที่ 7.15

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH University
of Applied Sciences ประเทศออสเตรีย
โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
(กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ FH
JOANNEUM Gesellschaft mbH University of Applied Sciences ประเทศออสเตรีย โดยคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
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ระเบียบวาระที่ 7.16

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ FPT
University International ประเทศเวียดนาม
โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสือ่ สาร และคณะสังคมศาสตร์
(กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

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
FPT University International ประเทศเวียดนาม

ระเบียบวาระที่ 7.17

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ LEYTE
NORMAL UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์
โดยคณะศึกษาศาสตร์ (กองพัฒนากิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
LEYTE NORMAL UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคณะศึกษาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7.18

การขออนุมัติรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560
(กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
1. อนุ มัติร ายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลั ย ประจาปี
การศึกษา 2560 จานวน 22 คณะ/วิทยาลัย
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2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การวิศ วกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบ และปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามวงรอบระยะเวลาที่
กาหนด อยู่ในระหว่างการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตร
3) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย ที่ ก ารปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรไม่เป็นไปตามวงรอบระยะเวลาที่กาหนด อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
4) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย ที่ ก ารปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรไม่เป็นไปตามวงรอบระยะเวลาที่กาหนด อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
5) หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาวิชาควอนตั้ม ความโน้มถ่วง และ
จักรวาลวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ที่อาจารย์ประจาหลักสูตร
ไม่ ค รบ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท า สมอ.8 ปรั บ ปรุ ง อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รให้ ค รบตามเกณฑ์ ฯ เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกครั้งเกี่ยวกับผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสู ตร ระดั บคณะ และระดับสถาบัน พร้อมแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะหลักสู ตร
ที่ ไ ม่ ผ่ า นการประเมิ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ผ่ า นการประเมิ น ฯ ติ ด ต่ อ กั น 2 ปี ซ้ อ น เนื่ อ งจากจะมี ผ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกรณีมีการแจ้งไปยัง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.2 เรื่ อ งเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ใช้อยู่ 2 เกณฑ์คือ IQA และ EdPEx (มีคณะแพทยศาสตร์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEx 200
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีการประเมินจากเกณฑ์ IQA เป็นเวลา 4 ปี แต่ต้อง
จั ด เก็ บ และรายงานข้ อ มู ล พื้ น ฐานตามรายการที่ อ ยู่ ใ นระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา : CHE QA Online) มหาวิทยาลัยควรให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมมือกันเตรียมการ
ด้านบุคลากร การให้ความรู้ เงินงบประมาณ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะต่อไป
2.3 ให้มหาวิทยาลัยจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณา
พัฒนาและปรับปรุงด้านหลักสูต รโดยเฉพาะ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 252 (10/2561) วันที่ 16
กันยายน 2561 โดยให้พิจารณาหลักสูตรทั้งระบบและหลักสูตรที่ต้องมีการพัฒนา หรือหลักสูตรใหม่ที่จะขอบรรจุ
ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (2560-2564) มหาวิทยาลัยนเรศวร

17

ระเบียบวาระที่ 7.19

การพิจารณาข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
1. รับทราบการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –
2564) ต่อไป
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 จากการติดตามผลการดาเนินงานตามตามแผนพัฒ นาการศึกษามหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจาปีงบประมาณ 2561 พบว่า ผลการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัด ข้อ (3) : ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (employability) เพิ่มขึ้น นั้น มหาวิทยาลัยทาได้
ร้อยละ 63 จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 82 ซึ่งต่ากว่าค่าเป้าหมายพอสมควร มหาวิทยาลัยควรทบทวนและ
พัฒนาหาแนวทางสร้างหลักสูตรและช่วยให้บัณฑิตมีงานทาเพิ่มขึ้น
2.2 ผลการดาเนินงานด้านการวิจัย ตัวชี้วัดข้อ (1) : จานวนโครงการวิจัยทาได้ จานวน
221 โครงการวิจัย จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 510 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.33 ซึ่งต่ากว่าค่าเป้าหมาย
2.3 ให้ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข ผลการดาเนินงานด้านการวิจัย ตัว ชี้วัด
ข้อ (5) : ผลงานวิจัยของอาจารย์โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี มีค่าเป้าหมาย คิดเป็นสัดส่วน 0.7 แต่ผลการดาเนินงานที่ได้
คิดเป็นสัดส่วน 3.56 ซึ่งสูงผิดปกติ

ระเบียบวาระที่ 7.20

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่

1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
และอาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นางอาทิตยา
วังวนสินธุ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
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อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ หลักสูตร
และอาจารย์
ที่
ประจา
หลักสูตร
(ใหม่)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

อาจารย์

นางสาว
ขวัญชนก
หมอกมืด

คุณวุฒิการศึกษา

วท.ม.(การแพทย์ แ ผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต)
พทป.บ.(การแพทย์ แ ผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เนื่องจาก
นางสาวขวัญชนก
หมอกมืด
มีใบประกอบ
วิชาชีพและมี
คุณวุฒิตรงกับ
หลักสูตร
ที่เปิดสอน

การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะเภสัชศาสตร์
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)
นางวิธู
ดิลกธรสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด. (เภสัชวิทยา)
ภ.บ.
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ลาดับ
ที่

1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
น.ส.ชื่นจิตร
กองแก้ว

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง

รอง
Ph.D. (Pharmacy)
เนื่องจาก
ศาสตราจารย์ วท.ม. (Hospital Pharmacy) นางวิธู
ภ.บ.
ดิลกธรสกุล
ลาคลอดตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน
2561 เป็นต้นไป

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. 2559
ของคณะสหเวชศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของคณะสหเวชศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)
นายฉัตรวุฒิ
พัทธวีรกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ

วุฒิบัตร สาขารังสีรักษา
1
และมะเร็งวิทยา
ประกาศนียบัตร หลักสูตรฟิสิกส์
รังสีและชีวรังสีทางการแพทย์
พ.บ.

ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ใหม่)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวชัญญาทิพญ์ ผู้ช่วย
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
สุวรรณสิงห์
ศาสตราจารย์ วท.บ.(รังสีเทคนิค)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เนื่องจาก
นางสาวชัญญา
ทิพญ์ สุวรรณ
สิงห์ กลับเข้า
ปฏิบัติราชการ
หลังจากลาศึกษา
ต่อระดับปริญญา
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อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)

ลาดับ
ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ลาดับ

คุณวุฒิการศึกษา

ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ใหม่)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

เอก เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2561
จึงปรับเปลี่ยน
ตามความ
เหมาะสม
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การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี
พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา หลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เดิม)
นางสาวรัศมี
สิทธิขนั แก้ว

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
ปร.ด.
(เทคโนโลยีพลังงาน)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

อาจารย์
ตาแหน่ง
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
ทาง
หลักสูตร
วิชาการ
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
1

นางสาววิลาวัลย์
คณิตชัยเดชา

อาจารย์

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

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางสาววิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา
กลับจากการไปเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการที่ประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤษภาคม
2561
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การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี
พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

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 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (เดิม)
นางสาวรัศมี
สิทธิขนั แก้ว

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

อาจารย์

ปร.ด.
(เทคโนโลยีพลังงาน)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
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1

นางสาววิลาวัลย์
คณิตชัยเดชา

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

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

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางสาววิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา
กลับจากการไปเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการที่ประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤษภาคม
2561

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 1 คน

22
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

1

-

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
-

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

-

1

ระเบียบวาระที่ 7.26

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นายอานาจ
เพชรรุ่งนภา

คุณวุฒิ
การศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ปร.ด.(อณุพันธุศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
และพันธุวิศวกรรม)
ว.ทบ.(จุลชีววิทยา)

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
สาหรับเป็นที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
เพิ่มเติม

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ.2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มัติ การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตร หลั กสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 1 คน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
-

คุณวุฒิ
การศึกษา

ตาแหน่ง
-

-

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ใหม่)

ตาแหน่ง

นางสาวสุวรรณา ผู้ช่วย
รองวิริยะพานิช ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

Ph.D. (Urbanism Spatial Planning
and Strategy)
M.I.P
(Infrastructure
Planning)

เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558 และ
เพื่อเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้แก่นิสิต

สถ.บ.
(สถาปัตยกรรม)

23

ระเบียบวาระที่ 7.27

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560
ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะบริห ารธุร กิจ เศรษฐศาสตรและการสื่ อสาร โดยขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
จานวน 12 คน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

13

นายพนมสิทธิ์
สอนประจักษ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)
วส.ม. (การบริหาร
สื่อสารมวลชน)
นศ.บ. (โฆษณา)
วท.บ. (สถิติศาสตร์)
ค.บ. (การสอนวิชาสุขศึกษา)

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

14

นางสาวพุดตาน
พันธุเณร

อาจารย์

Ph.D. (Population
Health)
ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

15

นายสัมพันธ์
เนตยานันท์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D. (Risk Management
and Insurance)
M.S. (Industrial
Engineering and
Management Sciences)
M.E. Operations
Research and Industrial
Engineering
(Concentration in
Financial Engineering)
B.S. (Mathematics
Science with Additional
Majors in Economics
and Statistics with
University Honors)

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

24
ลาดับ
ที่

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่
16

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางกนกกาญจน์
เสน่ห์ นมะหุต

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

อาจารย์

Ph.D. (บริหารธุรกิจ)
วทม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วทบ. (วิทยการ
คอมพิวเตอร์)

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

17

นางสาวภัคจิรา
นักบรรเลง

อาจารย์

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

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

18

นางสาวภัทรพร
พงศาปรมัตถ์

อาจารย์

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

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

19

นางภาวินี
สตาร์เจล

อาจารย์

Ph.D. (Operations
Management)
M.S. in Supply Chain
Management
M.I.B.(International
Business)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ)

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

20

นายวรเดช
ณ กรม

อาจารย์

D.B.A. (Information
Systems)
MISM (Information
Systems)
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

21

นางวิมลา
ผ่องแผ้ว

อาจารย์

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
M.B.A. (Management
Information System)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

22

นางสุนทรีย์
ตั้งศรีวงศ์

อาจารย์

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

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

23

นางสาวชนิดา
ยาระณะ

อาจารย์

Ph.D. (Accounting)
บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)

เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

25
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่
24

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

ตาแหน่ง

นางสาว
สุพรรณี บัวสุข

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Business
Administration)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.บ. (การบัญชี)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์,IS

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 7.28

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

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
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน 7 คน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

1

-

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
-

คุณวุฒิ
การศึกษา
-

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
ลาดับที่
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
1
นางสาวหทัย
รัตน์ เครือไว
ศยวรรณ

คุณวุฒิ
การศึกษา
ปร.ด. (กายวิภาค

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตร์)

วท.ม. (กายวิภาค
ศาสตร์)

วท.บ. (กายภาพบาบัด)
2

-

-

-

2

นางสาวอรระวี
คงสมบัติ

ว.ท.ด. (สรีรวิทยา)
วท.ม. (สรีรวิทยา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

3

-

-

-

3

นางสาวกรอง
กาญจน์ชูทิพย์

Ph.D. (Physiology &
Pharmacology)
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
วท.บ. (เภสัชศาสตร์)

รองศาสตราจาย์

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
สาหรับเป็น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพิ่มเติม
เพิ่มเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
สาหรับเป็น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพิ่มเติม
เพิ่มเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
สาหรับเป็น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพิ่มเติม

26
ลาดับ
ที่

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

4

-

5

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

คุณวุฒิ
การศึกษา

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับที่

-

-

4

นายธวัชชัย
สุ่มประดิษฐ

ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-

-

-

5

นางสาวทักษณี
มหาศิริพันธุ์

วท.ด. (สรีรวิทยา)

อาจารย์

6

-

-

-

6

นางสาวกรรณิการ์
อรรถปัณยวนิช

Ph.D (Molecular
Biology)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
วท.บ. (รังสีเทคนิค)

อาจารย์

7

-

-

-

7

นางสาวอภินันท์
ลิ้มมงคล

Dr. rer. nat. Molecular
Biology
วท.ม. (ชีวเคมี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี)

ระเบียบวาระที่ 7.29

เหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
สาหรับเป็น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพิ่มเติม
เพิ่มเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
สาหรับเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพิ่มเติม
เพิ่มเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร
สาหรับเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพิ่มเติม
เพิ่มเป็นอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
สาหรับ เป็ นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพิ่มเติม

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ.2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์

27
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นางสาว
พัทธชนก
กิติกานันท์

อาจารย์
ประจา
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ลาดับ
คุณวุฒิ
หลักสูตร
ทาง
การศึกษา
ที่
การศึกษา
(ที่ขอ
วิชาการ
เปลี่ยนแปลง)
Ph.D. Phonetics 1
นายอภิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. English
and Phonology
รุ่งเรือง
(Applied
ศศ.ม.
Linguistics)
ภาษาศาสตร์
กศ.ม.
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สส.บ. สังคม
(เกียรตินิยม
สงเคราะห์ศาสตร์
อันดับ 1)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

ระเบียบวาระที่ 7.30

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นายอภิชัย รุ่งเรือง
กลับมาปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ประจา
หลักสูตร หลังครบ
ระยะเวลาการขอลา
ราชการเพื่อเพิ่มพูล
ความรู้ทางวิชาการ
ในประเทศ
เพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
“รองศาสตราจารย์”

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปั ต ยกรรม ฉบั บ ปี พ.ศ.2560 ของคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ โดยขอเพิ่ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
จานวน 1 คน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
ตาแหน่ง
(เดิม)
-

คุณวุฒิ
การศึกษา
-

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจา
คุณวุฒิ
หลักสูตร
ตาแหน่ง
การศึกษา
(ใหม่)
นางสาวสุวรรณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Urbanism Spatial Planning and
รองวิริยะพานิช
Strategy)
M.I.P (Infrastructure
Planning)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558 และ
เพื่อเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้แก่นิสิต
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ระเบียบวาระที่ 7.31

การขออนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับแผนการศึ กษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มใช้กับนิสิ ตรหั ส 60 ตั้งแต่ภ าคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
ตารางแผนการศึกษา แบบ 1.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น (เดิม)
รหัสวิชา
269631

269672

269682

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น (ใหม่)

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สถิติสาหรับงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-2-5)
Statistics for Research in Information Technology ( Noncredit)
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar III (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1

รวม

-

-

269672

สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar III (Non-credit)

1(0-2-1)

9 หน่วยกิต

269682

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย (ใหม่)
หน่วยกิต
-

รหัสวิชา
269631

269673

สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar IV (Non-credit)

1(0-2-1)

269673

269683

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1

9 หน่วยกิต

269682

9

รวม

รวม

หน่วยกิต

-

ชื่อวิชา
-

ชื่อวิชา

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย (เดิม)
รหัสวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สถิ ติ ส าหรั บ งานวิ จั ย ทาง 3(3-2-5)
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ไม่
นับหน่วยกิต)
Statistics for Research in
Information Technology
(Non-credit)
สัมมนา 4 (ไม่นับ หน่ว ยกิต) 1(0-2-1)
Seminar IV (Non-credit)

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1

9 หน่วยกิต
9

หน่วยกิต
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ระเบียบวาระที่ 7.32

การขออนุมัติการปรับคาอธิบายรายวิชาเลือกในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับคาอธิบายรายวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ มีผลบังคับใช้กับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
เป็นต้นไป ดังนี้
เดิม
เปลี่ยนเป็น
วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา ให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้ จานวนไม่น้อยกว่า
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
โดยรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพต้องเป็น มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ จ านวน
วิชาในกลุ่มที่สอดคล้ องกับสาขาที่จ ะทาวิทยานิ พ นธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่ว ยกิต และ/หรือ รายวิช าเลื อ กใน
และจากรายวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาโทของหลักสูตร ระดับปริญญาโทของหลั กสูตรอื่น จานวนไม่น้อยกว่า
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก 6 หน่ ว ยกิ ต โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 7.33

การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคาสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ปรับปรุงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัยนเรศวรและการปฏิบัติงานด้านธุรการ
(กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติ (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ปรับปรุงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยนเรศวร และการปฏิบัติงานด้านธุรการ
2. มอบกองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7.34

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(กองส่งเสริมการวิจัย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติให้ยกเลิกคาสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 58/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2560
2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ตามที่เสนอ
3. มอบกองส่งเสริมการวิจัย จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.35

ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จานวน 9 ราย
(กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระปกปิด

ระเบียบวาระที่ 7.36

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
1. อนุ มัติให้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารงบประมาณและการเงิน ของมหาวิทยาลั ยนเรศวร
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มอบกองแผนงาน จัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

31

ระเบียบวาระที่ 7.37

การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อานวยการ
วิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/
ผู้อานวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยให้แก้ไข ดังนี้
1) โดยแก้ไขคุณสมบัติในข้อ 7 วรรคแรก ให้ สอดคล้ องกับมาตรา 24 แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ตัดลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 วรรค 2 ออก
3) ให้คงคุณลักษณะ 4 ด้าน ตามข้อ 7 เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดแบบเครื่องมือ
การสรรหา
4) เห็นชอบให้ปรับปรุงคานิยาม คาว่า “ผู้ปฏิบัติงาน”
2. นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดี / ผู้ อ านวยการวิท ยาลั ย พ.ศ.2561 ทุ ก ประการ รวมถึ ง การบั ง คั บ ใช้ เ พื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม กั บ การ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นไปแล้ว
3. รับรองการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาที่ดาเนินการไปแล้ว
4. มอบกองกฎหมาย จัดทาข้อบังคับเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.38

การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติให้ชะลอการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ...
ไว้ก่อน และให้แยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... ดังนี้
1.1 ประเภทข้าราชการ ให้ ดาเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
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ศาสตราจารย์ พ.ศ. ... ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ที่ ก.พ.อ. กาหนด
1.2 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... โดยมีหลักการดังนี้
(1) Corresponding author 20% ใช้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้
(2) วิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 ในระดับ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ไม่ต้องมี
(3) การกาหนดให้ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ก.พ.อ. หรือในสาขา
ใกล้เคียง
หรือในกรณีที่ผลงานเป็นสหสาขาวิชา หรือข้ามสาขาวิชา ให้ใช้ทรงคุณวุฒิจาก
หลากหลายสาขาวิชาได้ โดยให้ ก.พ.อ. เห็นชอบเป็นรายๆ ไป
(4) การประเมิ น ผลการสอน ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์
ใช้ 3 หน่วยกิต ไม่ต้องทุกรายวิชา
(5) วิธีการประชุมระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ ไม่ต้อง
ประชุมก็ได้
(6) การเที ย บโอนจากต่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ถ้ า มาจากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี อั น ดั บ
นานาชาติสถาบันที่น่าเชื่อถือ เช่น THE QS ไม่ต่ากว่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เทียบโอนได้โ ดยไม่ต้ อ งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน
2. อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ และกองการบริหารงานบุคคล ดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.39

การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน
และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
ให้นาไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7.40

การขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย กรณี
ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าพิพากษาเกี่ยวกับผู้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ
ต้องมีคุณสมบัติ เรือ่ ง อายุไม่เกิน 60 ปี บริบรู ณ์

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระปกปิด

ระเบียบวาระที่ 7.41

การขอความเป็นธรรมในการถูกดาเนินการสอบสวน
โดยมิชอบในกรณีการละเมิดทางแพ่ง

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระปกปิด

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 8.1

การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติทปี่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
รับทราบ “ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย”
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ระเบียบวาระที่ 8.2

การรับทราบการลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา)

มติที่ประชุม
รับทราบ “การลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา)
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป”

ระเบียบวาระที่ 8.3

การรับทราบการขอไม่รับตาแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร (นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม)

มติที่ประชุม
รับทราบ “การขอไม่รับตาแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (นายแพทย์บดินทร์
บุตรธรรม)” ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 8.4

(กองแผนงาน)
การรับทราบการลาออกจากตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักหอสมุด (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น)

มติที่ประชุม
รับทราบ “การลาออกจากตาแหน่งผู้ อานวยการสานักหอสมุด (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
แย้มเม่น) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นต้นไป”

ระเบียบวาระที่ 8.5

(กองแผนงาน)
การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (กองคลัง)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่ นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561”
(กองแผนงาน)
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ระเบียบวาระที่ 8.6

การรับทราบการงดรับเงินประจาตาแหน่งทางการบริหาร
ตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
(วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ)

มติที่ประชุม
รับทราบ “การงดรับเงินประจาตาแหน่งทางการบริหารตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการ
ระบบสุขภาพ”

ระเบียบวาระที่ 8.7

การรับทราบแผนการประมาณการรายรับ – รายจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2562 (กองกิจการนิสิต)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “แผนการประมาณการรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนสวัส ดิภ าพนักเรียนและนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2562”

(กองแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 8.8

มติที่ประชุม

การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบกาไรขาดทุน
และงบแสดงฐานะการเงิน ของร้าน NU Souvenir and
Gift Shop สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
และสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย)
(กองแผนงาน)

รั บ ทราบ “รายงานผลการตรวจสอบงบก าไรขาดทุ น และงบแสดงฐานะการเงิ น ของร้ า น
NU Souvenir and Gift Shop สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2559”
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ระเบียบวาระที่ 8.9

การรับทราบรายงานจานวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เปรียบเทียบระหว่างประจาปีการศึกษา
2557 – 2560 (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “รายงานจ านวนบั ณ ฑิ ต ที่ เ ข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ประจาปีการศึกษา 2557 – 2560”

ระเบียบวาระที่ 8.10

มติที่ประชุม

การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก ของคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
(กองแผนงาน)

รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก จานวน 5 ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสื่อสาธารณะระดับชุมชน ระหว่าง องค์การ
กระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมรา ช โดยคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
3. บันทึกข้อตกลงความร่ว มมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ เภสัชกรรม
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ 3) โดยคณะเภสัชศาสตร์
4. บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะวิทยาศาสตร์
5. บันทึกความร่วมมือศูนย์ภ(กองแผนงาน)
ูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยสถานภูมิภ าคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
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ระเบียบวาระที่ 8.11

การรับทราบรายงานผลการจัดอันดับ Times Higher
Education World University Ranking 2019
(กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “รายงานผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Ranking
2019”

ระเบียบวาระที่ 8.12

การรับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กองตรวจสอบ
และกากับกิจการมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561” (กองแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 8.13

การรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยนเรศวร ในรอบ 6 เดือน
(กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในรอบ 6 เดือน”

(กองแผนงาน)

(กองแผนงาน)
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ระเบียบวาระที่ 8.14

การรับทราบรายงานการลงโทษไล่ออกจากราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ สังกัดกองอาคาร
สถานที่ (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระปกปิด

ระเบียบวาระที่ 8.15

การรับทราบการขยายระยะเวลาในการสอบสวนความผิด
วินัย ครั้งที่ 2 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
พิจารณาเป็นวาระปกปิด

ระเบียบวาระที่ 8.16

การรับทราบจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา
(กองแผนงาน)
และประกาศนี
ยบัตรทุกระดับ ประจาภาคฤดูร้อน/
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม
รับทราบ “จานวนผู้สาเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรทุกระดับ ประจาภาค
ฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560” (กองแผนงาน)

(กองแผนงาน)
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 9.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดประชุม

เวลา 12.30 น.

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

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

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

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

