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มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 255 (13/2561)
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 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
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งเชิงนโยบาย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
2. มอบกองกลาง ทาบันทึกแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และส่ ง รายงานดั งกล่ า วให้ แ ก่ ค ณบดี ห รื อ ผู้ อ านวยการวิท ยาลั ย /ส านั ก ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น เพื่ อ ให้ เ ผยแพร่
รายงานฯ ในส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ งานฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ให้ กับ กรรมการบริ ห ารคณะฯ บุ คลากรสายวิช าการ/สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิ ตและผู้ เกี่ยวข้องของคณะฯ
ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. . มอบกองกลาง ท าบั น ทึ ก ส่ ง รายงานฯ เฉพาะส่ ว นที่ 4 ข้ อ เสนอแนะของกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ให้กับกรรมการสภาอาจารย์ประเภทคณะ และ
กรรมการสภาข้าราชการฯ ประเภทผู้แทนหน่วยงาน ของหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน เพื่อให้บุคลากร
ในหน่วยงานนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
มหาวิ ท ยาลั ย ควรน ารายงานผลการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคณบดี ห รื อ
ผู้อานวยการวิทยาลัย/สานัก ที่ได้รับการประเมิน เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องของการปฏิบัติงานและ
การดารงตาแหน่งของผู้ได้รับการประเมินนั้นๆ ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
ระเบียบวาระที่ 5

การขอรายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนนิสิตของ
หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนทุกระดับ 5 ปี ย้อนหลัง
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2561) ของกองบริการ
การศึกษา

มติที่ประชุม
1. รับทราบรายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนนิสิตของหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ 5 ปี
ย้อนหลัง
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ทิศทางของหลักสูตรที่จะเปิดสอน
1) ต้องสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลที่เน้นเรื่อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
กลุ่มที่1 การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด้วย
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism)
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
กลุ่มที่ 2 การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
- อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub))
2) ต้องสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)
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3) หลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Inter-disciplinary) ที่มีการบูรณาการในภาพรวมไม่ใช่
คณะใดคณะหนึ่งจะทาให้เกิดความซ้าซ้อนได้
4) หลักสูตรที่มีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบ
พลวัต (Dynamics)
2.2 การจัดทาหลักสูตรในอนาคตต้องเน้น ดังนี้
2.2.1 ให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ (Keyword) เช่น
1) Food and Nutrition อาหารและโภชนาการสาหรับแต่ละวัย
2) Food Security
3) Functional Food ที่เชื่อมโยงกับทางการแพทย์
4) Bio-economy
5) Big Data
2.2.2 ควรแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเชื่ อ มโยงศั ก ยภาพในเชิ ง พื้ น ที่ โดยการเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ด้านโลจิสติกส์ (Logistic Hub) ของพื้นที่ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง
2.2.3 หลักสูตรควรมีการบูรณาการทางด้านเทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์ร่วมกันให้เกิดความ
เข้าใจในเชิงลึก เช่น ด้านโรคภัยและสุขภาพของประชากรในพื้นที่ด้วย เพื่อสามารถก้าวชึ้นสู่การเชื่อมโยงกับ
Bio Hub ในแต่ละที่
2.3 แนวทางการจัดทาหลักสูตรและการเรียนรู้
1) ควรพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ปรับเปลี่ยนจากการศึกษาศาสตร์
วิชาด้านใดด้านหนึ่งที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) มาเป็นความรู้กว้าง (Generalization)
2) มีการเชื่อมโยงศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญและการข้ าม
ศาสตร์วิชาในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
3) หลักสูตรควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจด้านบริหารจัดการ
4) หลักสูตรควรมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่เน้นการอยู่ในสังคมและประกอบอาชีพได้
5) การจัดการเรียนรู้ควรอาศัย Digital เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
6) รูปแบบการเรียนรู้ควรเน้นความรู้เชิงประสบการณ์มากขึ้น
7) ควรเน้นการเรียนที่สร้างความคิด การวิเคราะห์ เข้าใจโลกและชีวิต
8) ควรเน้นความต้องการของผู้เรียน (Demand Side) ด้วย
2.4 การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
1) ควรมีคณะกรรมการกลาง ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
2) มี ก ารก าหนดเกณฑ์ เ พื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร โดยพิ จ ารณาจาก ความคุ้ ม ทุ น
ความคุ้ ม ค่ า การสร้ า งผลงานให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯลฯ เพื่ อ ก าหนดเกณฑ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
และการเปิด-ปิดหลักสูตร
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3) ควรจั ด ให้ มี ก ลไกของกลุ่ ม สาขาวิช า (Cluster) ทั้ ง 3 กลุ่ ม เป็ น กลไกในการคิด
การแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหลักสูตร และวิเคราะห์หาความโดดเด่นและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
แล้ ว น าข้อมูล เหล่ านี้ ส่ งไปทุกสาขาวิช าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการพัฒ นาหลั กสู ตร และการเปิด -ปิด
หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ภ าควิ ช าและคณะทบทวนหลั ก สู ต รที่ มี รวมถึ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รขึ้ น มาใหม่ แล้ ว น าเสนอ
คณะกรรมการกลาง ต่อไป
4) มีการกาหนดหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ องกั บทิ ศ ทางการวิจั ย การบริการวิช าการของ
มหาวิทยาลัย ให้เกิดการบูรณาการของหลักสูตร
5) รู ป แบบการประสานงานในการวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางของหลั ก สู ต ร ของภาควิ ช า
คณะ กลุ่มสาขาวิชา (Cluster) รวมถึงของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้หลักสูตรต้องคานึงถึงการรักษาอัตลักษณ์ของไทย การรักษาขนบธรรมเนีมประเพณี
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของผู้ เรี ย น และหลั กสู ตรต้องน าไปสู่ การสนับสนุน การพัฒ นาสั งคมและประเทศให้ มีความมั่น คงและยั่ ง ยื น
ในอนาคต
3. มอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัต น์ แก้วอุไร) ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณางานประจา
ระเบียบวาระที่ 7.1

การขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ของคณะแพทยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มัติ ห ลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะแพทยศาสตร์
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

6

ระเบียบวาระที่ 7.2 5.2.2 การขออนุมัติหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ของคณะสหเวชศาสตร์
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ หลั กสู ตรทั ศนมาตรศาสตรบั ณฑิ ต หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562 ของคณะสหเวชศาสตร์
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.3

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2562 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มติที่ประชุม
อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.4 5.

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2562 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพยาธิ วิ ท ยากายวิ ภ าค หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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ระเบียบวาระที่ 7.5

การขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
(หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลศึ ก ษาและวิ ท ยาศาสตร์ ก ารออกก าลั ง กาย
(หลั ก สู ต ร 5 ปี ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562 ของคณะศึ ก ษาศาสตร์ โดยเริ่ ม ใช้ ตั้ ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.65.2.2 การขออนุมตั ิหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์
มติที่ประชุม
อนุ มัติ หลั กสู ตรการศึ กษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาพลศึ กษาและวิ ทยาศาสตร์ การออกก าลั งกาย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.7

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร
และขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ของคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม
1. อนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ของคณะพยาบาลศาสตร์
จากเดิม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
เปลี่ยนเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ
2. อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ สู ง อายุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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ระเบียบวาระที่ 7.8

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 ของคณะสหเวชศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัตหิ ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.9

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 ของคณะสหเวชศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ก ารแพทย์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2562 ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.10.2 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์
มติที่ประชุม

(กองการบริหารงานบุคคล)

อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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ระเบียบวาระที่ 7.11

การขออนุมัติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ หลั กสู ตรการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2562
ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.12 5.2.2การขออนุมตั ิหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ของคณะสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม
อนุมัตหิ ลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของคณะสังคมศาสตร์
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.13 5. การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ของคณะสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม
อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ของคณะสังคมศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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ระเบียบวาระที่ 7.14

การขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้มถ่วง และจักรวาลวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้า
ระดับรากฐาน

มติที่ประชุม
อนุมัตหิ ลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิชาสนามควอนตัมความโน้มถ่วง และจักรวาล
วิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.15

การขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2562 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.16

การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ท ฤษฎี หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562
ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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ระเบียบวาระที่ 7.17

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและ
ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ของคณะศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
1. อนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์
จากเดิม
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
เปลี่ยนเป็น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2. อนุมัติหลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.18 5.2.การขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ของคณะสังคมศาสตร์
มติทปี่ ระชุม
อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นาสั ง คม หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2562
ของคณะสังคมศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 7.19

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ.2560
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ลาดับ หลักสูตรและ
ทาง คุณวุฒิการศึกษา
ทาง
ที่ อาจารย์ประจา
วิชาการ
วิชาการ
หลักสูตร
(ใหม่)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

คุณวุฒิการศึกษา

1

นางสาวกานต์พิชชา
เกียรติกิจโรจน์

อาจารย์

วท.ม.(สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)
วท.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

1

นางสาวฤดีรัตน์
มหาบุญปีติ

อาจารย์

วท.ม.(สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)
วท.บ.(เคมี)

2

นายวิโรจน์
จันทร

อาจารย์

วท.ม.(สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
สุขภาพ)

2

นางอาทิตยา
วังวนสินธุ์

อาจารย์

ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

ระเบียบวาระที่ 7.20

เนื่องจากนางสาว
กานต์พิชชา
เกียรติกิจโรจน์
ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ตั้งแต่
วันที่ 14 สิงหาคม
2561
เนื่องจากนายวิโรจน์
จันทร ได้รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ตั้งแต่
วันที่ 14 สิงหาคม
2561

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ หลักสูตรและอาจารย์
ที่
ประจาหลักสูตร
(เดิม)
1

นายยุทธศักดิ์
ชื่นใจชน

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Applied
Linguistics
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ลาดับ
อาจารย์ประจา
ที่
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
1 นายทศพล
สุรนัคครินทร์

ตาแหน่ง
อาจารย์

วุฒิการศึกษา
Ph.D. Linguistics
M.A. English Literature
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นายยุทธศักดิ์
ชื่นใจชน ขอลาเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม
2561
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ระเบียบวาระที่ 7.21

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556
ของวิทยาลัยนานาชาติ

มติที่ประชุม
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจาหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของวิทยาลัยนานาชาติ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ที่
หลักสูตร
(เดิม)
1 นางสาวณัฐสุต
ปาลีกุล

ตาแหน่ง
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ที่
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
M.S. (Hospitality and
1 นางสาวรชตวัน
Tourism Management)
ลิมกาญจนาภา
วท.บ.
(อุตสหกรรมการเกษตร)

ตาแหน่ง
อาจารย์

วุฒิการศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

M.A.( International Hotel นางสาวณัฐสุต ปาลีกุล
and Tourism
ลาออกจากราชการ
Management)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ)
บธ.บ.(การจัดการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ)

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

2

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นางสาวณัฐสุต
ปาลีกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ
ที่

อาจารย์

M.S. (Hospitality and
Tourism Management)
วท.บ.
(อุตสหกรรมการเกษตร)

1

Miss Anna
Stepanova

อาจารย์

M.Sc. (Tourism and
Hospitality
Management)
Bachelor of Philology
(English Language and
Literature)

2

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
นางสาวรชตวัน
ลิมกาญจนาภา

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

อาจารย์

M.A.( International Hotel นางสาวณัฐสุต ปาลีกุล
and Tourism
ลาออกจากราชการ
Management)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ)
บธ.บ.(การจัดการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ)

Mr. Andris Adhitra

อาจารย์

บธ.ม.(การจัดการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ))
LL.B. (Law)

Miss Anna Stepanova
ลาออกจากราชการ
วันที่ 24 มิถุนายน 2561
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2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
หลักสูตรนี้ควรมีการบูรณาการโดยการนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านความรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว
ซึ่งจะทาให้หลักสูตรมีความโดดเด่นจากหลักสูตรการท่องเที่ยวทั่วไป

ระเบียบวาระที่ 7.22

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสือ่ สาร

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
บริ ห ารธุร กิจ บั ณฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะบริห ารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)

1

ร.อ.หญิงวชิรา
พันธุ์ไพโรจน์

2

นางวิมลา
ผ่องแผ้ว

ตาแหน่ง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ลาดับ
ที่

บธ.ม.
ทล.บ.
(เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

1

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

2

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นายวศิน
เหลี่ยมปรีชา

นายฉัตรชนก
จรัสวิญญู

ตาแหน่ง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง

Ph.D.
(Information
System)
M.A. (Marketing),
M.B.A. (Business
Administration)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ด. (การ
บริหารธุรกิจ)
ค.อ.ม. (ธุรกิจ
อุตสาหกรรม)
วศ.บ. (ไฟฟ้ากาลัง)

ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
ปรับไปอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
และนวัตกรรม หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2563
นางวิมลา ผ่องแผ้ว ปรับไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ระเบียบวาระที่ 7.23

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะสหเวชศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของคณะสหเวชศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เดิม)
นายธเนศ
จิรอดิศัย

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา /
สาขา

อาจารย์

อว. ต้อหิน

ระเบียบวาระที่ 7.24

ลาดับ
ที่
1

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ใหม่)
นางหญิง
สุพัฒนวงศ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขา
อว. ต้อหิน

วว. จักษุวิทยา

วว. จักษุวิทยา

พ.บ.
เกียรตินิยมอันดับ 2

พ.บ.

เหตุผล
ในการขอเปลี่ยนแปลง
เนื่องจาก นายธเนศ
จิรอดิศัย ลาศึกษาต่อ
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม
2561 – 30 มิถุนายน
2562 จึงปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี
พ.ศ. 2557 ของคณะสังคมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2557 ของคณะสังคมศาสตร์
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

1*

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นายจักษ์
พันธ์ชูเพชร

ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

รอง
ศาสตราจารย์

ร.ด. (รัฐศาสตร์)
วท..ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ)
ร..ม. (การปกครอง)
ร.บ. (นิติศาสตร์)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

ระเบียบวาระที่ 7.25

1*

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นายวัชรพล
พุทธรักษา

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

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

นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร
ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2561

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศเชิ ง กลยุ ท ธ์ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2560
ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่

1*

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นายวศิน
เหลี่ยมปรีชา

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D. (Information
System)
M.A. (Marketing),
M.B.A. (Business
Administration)
บธ.บ. (การตลาด)

ลาดับ
ที่

1*

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)

นางวิมลา ผ่อง
แผ้ว

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์

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

นายวศิน เหลี่ยมปรีชา
ปรับไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พศ.2560
ตั้งแต่วนั ที่ 8 มิถนุ ายน 2561

17

ระเบียบวาระที่ 7.26

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก ฉบับปี พ.ศ. 2556
ของคณะทันตแพทยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะทันตแพทยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(เดิม)

ลาดับ
ที่
1

นางสาว
บุณทริกา
ชื่นจิตกุลถาวร

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

วท.ด.
(ชีววิทยาช่อง
ปาก)
ท.บ.

1

ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(ที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
นางสาว
จันทร์ทิภา
จบศรี

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

อาจารย์

Ph.D.
(Tumor
Biology)
วท.ม.
(อณุพันธุศาสตร์
และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์)
วท.บ. (ชีววิทยา)

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

อาจารย์

Ph.D.
(Tumor
Biology)
วท.ม. (อณุพันธุ
ศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์)
วท.บ. (ชีววิทยา)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางสาวบุณทริกา
ชื่นจิตกุลถาวร
ได้ลาออกจากราชการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2561

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เดิม)
นางสาว
บุณทริกา
ชื่นจิตกุลถาวร

คุณวุฒิ
การศึกษา

ลาดับ
ที่

วท.ด.
(ชีววิทยาช่อง
ปาก)
ท.บ.

1

ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
นางสาว
จันทร์ทิภา
จบศรี

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
นางสาวบุณทริกา
ชื่นจิตกุลถาวร
ได้ลาออกจากราชการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2561

2

-

-

-

2

นางสาวฐานิต
ประสิทธิ์ศักดิ์

อาจารย์

Ph.D. (Dental
Sciences)
ท.บ.

แต่งตั้งเพิ่มเติม

3

-

-

-

3

นายวรายุทธ
โชติประกายเกียรติ

อาจารย์

Ph.D. (Cancer
Science)
ท.บ.

แต่งตั้งเพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ 7.27

การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี
ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้า
ระดับรากฐาน

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ทฤษฎี ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่
หลักสูตร
(เดิม)
1
นายคัมภีร์
ค้าแหวน

2

นายบุรนิ ทร์
กาจัดภัย

อาจารย์
ลาดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่
หลักสูตร
(ใหม่)
1
นายพิทยุทธ
วงศ์จันทร์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

รอง
ศาสตราจารย์

Dr.rer.Nat.
(Theoretical
Physics)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

รอง
ศาสตราจารย์

Ph.D.
2
(Cosmology)
M.Sc. (Physics)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

ระเบียบวาระที่ 7.28

Mr. Nandan
Roy

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง

ปร.ด. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

นายคัมภีร์ ค้าแหวนย้ายไปอยู่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง สาขาวิชาสนามควอนตัม
ความโน้มถ่วง และจักรวาล
วิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
Ph.D. (Physics) นายบุรินทร์ กาจัดภัยย้ายไปอยู่
M.Sc. (First
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
Class Hons)
ชั้นสูง สาขาวิชาสนามควอนตัม
(Physics)
ความโน้มถ่วง และจักรวาล
B.Sc. (First
วิทยา หลักสูตรปรับปรุง
Class Hons)
พ.ศ. 2562
(Physics)

การขออนุมัติการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ฉบับปี พ.ศ. 2559 แบบ 2.2 ของคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2559 แบบ 2.2 ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส 60 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
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ตารางแผนการศึกษา แบบ 2.2
รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น (เดิม)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น (ใหม่)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

108521

การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง

3(2-3-5)

108521

การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง

3(2-3-5)

108621

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาเลือก

3(2-2-5)

108621

3(2-2-5)

3 หน่วยกิต

108XXX
108511

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาเลือก
เทคโนโลยีอาหารขั้นสูง

108XXX

รวม 6 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย (เดิม)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย (ใหม่)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

108511

เทคโนโลยีอาหารขั้นสูง

3(3-0-6)

108703

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2

3 หน่วยกิต

108703

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2

3 หน่วยกิต

108XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

108XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

108XXX
108XXX

วิชาเลือก
วิชาเลือก

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

รวม

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น (เดิม)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น (ใหม่)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

108XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

108XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

108XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

108XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

108704
108681

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)

6 หน่วยกิต
1(0-2-1)
12 หน่วยกิต

108704
108681

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)

6 หน่วยกิต
1(0-2-1)
12 หน่วยกิต

รวม

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย (เดิม)
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รวม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย (ใหม่)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

108XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

108705

108XXX

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

108705

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2

6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2

6 หน่วยกิต

รวม 6 หน่วยกิต
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ระเบียบวาระที่ 7.29

การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี ฉบับปี พ.ศ. 2561
ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ท ฤษฎี
ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส 61 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2561 จนถึง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ตารางแผนการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (เดิม)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (ใหม่)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

897501

กระบวนวิธีทางคณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
Mathematical Methods of Physics

3(3-0-6)

897500

897521

คลื่น และพลศาสตร์ของไหล
Waves and Fluid Dynamics

3(3-0-6)

897504

897564

กลศาสตร์ควอนตัมแบบไม่สัมพัทธภาพ
Non-Relativistic Quantum
Mechanics
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar (Non-Credit)
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

3(3-0-6)

897561

1(0-2-1)

897562

2(x-x-x)

8975xx

897599
8975xx

11
หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Science
and Technology (Non-credit)
สมการเชิงอนุพันธ์ และระบบพลวัต
Differential Equations and
Dynamical Systems
พลศาสตร์คลาสสิก
Classical Dynamics

3(3-0-6)

พลศาสตร์ไฟฟ้าคลาสสิก
Classical Electrodynamics
วิชาเลือก
Elective Course

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(x-x-x)
รวม

11
หน่วยกิต

21
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (เดิม)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
8975xx วิชาเลือก
2(X-X-X)
Elective Course
897511 อุณหพลศาสตร์สมดุล และการเปลี่ยน
3(3-0-6)
วัฎภาค
Equilibrium Thermodynamics and
Phase Transitions
897513 กลศาสตร์เชิงสถิติสมดุล และทฤษฎีจลน์
3(3-0-6)
Equilibrium Statistical Mechanics
and Kinetic Theory
897591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
6
Thesis 1,Type A2
รวม

14
หน่วยกิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (เดิม)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
897592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2

หน่วยกิต
6
รวม

ระเบียบวาระที่ 7.30

6
หน่วยกิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (ใหม่)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
897501 กระบวนวิธีทางคณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6)
Mathematical Methods of Physics
3(3-0-6)
897521 คลื่น และพลศาสตร์ของไหล
Waves and Fluid Dynamics
897564 กลศาสตร์ควอนตัมแบบไม่สัมพัทธภาพ
3(3-0-6)
Non-Relativistic Quantum
Mechanics
897599 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Seminar (Non-Credit)
897591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
6
Thesis 1,Type A2
รวม 15 หน่วย
กิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (ใหม่)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
897592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2

หน่วยกิต
6
รวม

6
หน่วยกิต

การขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาสนามควอนตัมความโน้มถ่วง
และจักรวาลวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2557 ของวิทยาลัย
เพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการศึ ก ษา หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง สาขาวิ ช าสนาม
ควอนตัม ความโน้มถ่วง และจักรวาลวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2557 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน โดย
เริ่มใช้กับนิสิตรหัส 61 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จนถึง ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา
2561 ดังนี้
ตารางแผนการศึกษา

22
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (เดิม)
รหัสวิชา
897601

ชื่อวิชา
สมมาตรและพีชคณิตของลีในฟิสิกส์

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (ใหม่)

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

3(3-0-6)

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

-

Symmetries and Lie Algebra in Physics
897651

สัมพัทธภาพทั่วไป 1
General Relativity I

897660

อนุภาคและสนาม
Particles and Fields

รวม

9

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (เดิม)
รหัสวิชา
897652

ชื่อวิชา
สัมพัทธภาพทั่วไป 2

รวม

หน่วยกิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (ใหม่)

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)

897601

3(2-2-5)

897651

General Relativity II

897661
897671

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สมมาตรและพีชคณิตของลีในฟิสิกส์

3(3-0-6)

Symmetries and Lie Algebra in Physics

สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 1
Relativistic Quantum Fields I

สัมพัทธภาพทั่วไป 1

3(3-0-6)

General Relativity I

จักรวาลวิทยา 1

3(3-0-6)

897660

Cosmology I

อนุภาคและสนาม

3(3-0-6)

Particles and Fields

897652

สัมพัทธภาพทั่วไป 2

3(3-0-6)

General Relativity II

897661
รวม

897662

ชื่อวิชา
สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 2

รวม

15 หน่วย
กิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ใหม่)

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(2-2-5)

897671

Relativistic Quantum Fields II

897672

3(2-2-5)

Relativistic Quantum Fields I

9
หน่วยกิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (เดิม)
รหัสวิชา

สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 1

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จักรวาลวิทยา 1

3(3-0-6)

Cosmology I

จักรวาลวิทยา 2

3(3-0-6)

897662

Cosmology II

สนามควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ 2

3(2-2-5)

Relativistic Quantum Fields II

897672

จักรวาลวิทยา 2

3(3-0-6)

Cosmology II

รวม

ระเบียบวาระที่ 7.31

6
หน่วยกิต

รวม

9 หน่วย
กิต

การขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน ฉบับปี พ.ศ.2560
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

23

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนการรั บ นิ สิ ต และผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ในระยะ 5 ปี หลั ก สู ต ร
สาธารณสุข-ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ฉบับปี พ.ศ.2560 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2561 เป็นต้นไป ดังนี้
แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
สาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา (เดิม)
2560 2561 2562 2563
120 120 120 120
120 120 120
120 120
120
120 240 360 480
120

ปีการศึกษา (ใหม่)
2564 2560 2561 2562 2563
120 120 200 200 200
120
120 200 200
120
120 200
120
120
480 120 320 520 720
120
120

2564
200
200
200
200
800
200

ระเบียบวาระที่ 7.32 การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง สาขาวิชา
สนามควอนตัมความโน้มถ่วง และจักรวาลวิทยา
ฉบับปี พ.ศ.2557 ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

มติที่ประชุม

อนุมัติการเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ประจาหลั กสูตรหลั ก สู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้มถ่วง และจักรวาลวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2557
ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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ลาดับ
1

2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
ชื่อ
ตาแหน่ง
นามสกุล
นายพิเชฐ
วณิชชาพงศ์เจริญ

Mr. Edouard B.
Manoukian

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

Ph.D.
(Mathematical
Sciences)
M.Sci.
(First Class Hons.)
(Mathematics and
Physics within the
Natural Sciences)
Ph.D. (Physics)

ลาดับ
1

2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
ชื่อ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
นามสกุล
นายพิเชฐ
วณิชชาพงศ์
เจริญ

นายคัมภีร์
ค้าแหวน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

M.Sc. (Physics)
B.Sc. (Hons.)
(Physics and
Mathematics)
3

Mr. Matthew
James Lake

อาจารย์

Ph.D. (Astronomy)

Ph.D.
(Mathematical
Sciences)
M.Sci.
(First Class Hons.)
(Mathematics and
Physics within the
Natural Sciences)
Dr.rer.Nat.,
(Theoretical
Physics)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

3

นายเสกสรร
สุขะเสนา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Cert. of Advanced
Studies
(Mathematics)

วท.ด. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

M.Sci. (First Class)
(Physics)
4

นายบุรินทร์
กาจัดภัย

รอง
ศาสตราจารย์

Ph.D. (Cosmology)
M.Sc. (Physics)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

5

Mr. Kumar
Abhinav

อาจารย์

Ph.D. (Physical
Sciences)
M.Sc. (First Class
Hons) (Physics)
B.Sc. (First Class
Hons) (Physics)

อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
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อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
ลาดับ
1

ชื่อ
นามสกุล
นายบุรินทร์
กาจัดภัย

ตาแหน่ง

อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
คุณวุฒิ

รอง
Ph.D. (Cosmology)
ศาสตราจารย์

ลาดับ
*1

ชื่อ
นามสกุล
นายบุรินทร์
กาจัดภัย

ตาแหน่ง

รอง
Ph.D. (Cosmology)
ศาสตราจารย์

M.Sc. (Physics)
2

นายคัมภีร์
ค้าแหวน

รอง
Dr.rer.Nat.
ศาสตราจารย์ (Theoretical Physics)

M.Sc. (Physics)
*2

นายคัมภีร์
ค้าแหวน

รอง
Dr.rer.Nat.
ศาสตราจารย์ (Theoretical Physics)

วท.ม. (ฟิสิกส์)

3

นายธีรภาพ
ฉันทวัฒน์

อาจารย์

D.Phil. (Astrophysics)

วท.ม. (ฟิสิกส์)

3

นายธีรภาพ
ฉันทวัฒน์

M.Phys. (First Class
Hons.) (Physics)
4

นายพิเชฐ
วณิชชาพงศ์เจริญ

ผู้ช่วย
Ph.D. (Mathematical
ศาสตราจารย์ Sciences)

นายพิทยุทธ
วงศ์จันทร์

ผู้ช่วย
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
ศาสตราจารย์
วท.ม. (ฟิสิกส์)

*4

นายพิเชฐ
วณิชชาพงศ์
เจริญ

นายเสกสรร สุขะ
เสนา

ผู้ช่วย
วท.ด. (ฟิสิกส์)
ศาสตราจารย์

D.Phil. (Astrophysics)

ผู้ช่วย
Ph.D. (Mathematical
ศาสตราจารย์ Sciences)
M.Sci.
(First Class Hons.)
(Mathematics and
Physics within the
Natural Sciences)

5

นายพิทยุทธ
วงศ์จันทร์

วท.บ. (ฟิสิกส์)

6

อาจารย์

M.Phys. (First Class
Hons.) (Physics)

M.Sci.
(First Class Hons.)
(Mathematics and
Physics within the
Natural Sciences)
5

คุณวุฒิ

ผู้ช่วย
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
ศาสตราจารย์
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

*6

นายเสกสรร
สุขะเสนา

ผู้ช่วย
วท.ด. (ฟิสิกส์)
ศาสตราจารย์

วท.ม. (ฟิสิกส์)

วท.ม. (ฟิสิกส์)

วท.บ. (ฟิสิกส์)

วท.บ. (ฟิสิกส์)
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อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
ลาดับ
7

ชื่อ
นามสกุล
Mr. Edouard B.
Manoukian

ตาแหน่ง

อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
คุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ Ph.D. (Physics)

ลาดับ
*7

ชื่อ
นามสกุล
Mr. Kumar
Abhinav

ตาแหน่ง
อาจารย์

M.Sc. (Physics)

Mr.Fabio
Briscese

อาจารย์

Ph.D. (Mathematics)
Laurea (Physics)

Ph.D. (Physical
Sciences)
M.Sc. (First Class
Hons) (Physics)

B.Sc. (Hons.) (Physics
and Mathematics)
8

คุณวุฒิ

8

Mr.Nandan
Roy

อาจารย์

B.Sc. (First Class
Hons) (Physics)
Ph.D. (Physics)
M.Sc. (First Class
Hons) (Physics)
B.Sc. (First Class
Hons) (Physics)

9

Mr. Gaurav
Narain

อาจารย์

Ph.D. (Astroparticle
Physics)
M.Sc.(Integrated)
(Physics)

10

Mr. Matthew
James Lake

อาจารย์

Ph.D. (Astronomy)
Cert. of Advanced
Studies
(Mathematics)
M.Sci. (First Class)
(Physics)

*

หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 7.33

มติที่ประชุม

การขออนุมัติการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

27
อนุ มัติการปิ ดหลั กสู ตร หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.34

การขออนุมัติการปิดหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ
(หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปิ ด หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมระบบ
การผลิตและอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.35

การขออนุมัติการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์
ของคณะมนุษยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการดนตรี แ ละนาฏ ศิ ล ป์
ของคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 8.1

การรับทราบรายงานมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ทางจรรยาบรรณ กรณี พิจารณาการละเมิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (กองการบริหารงานบุคคล)

28
รายละเอี ย ดปรากฏอยู่ ใ นรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (วาระลั บ )
ครั้งที่ 255 (13/2561) วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 8.2

การรับทราบมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ขยายระยะเวลา
ในการบังคับใช้ออกไปอีก 60 วัน (กองกลาง)

รายละเอี ย ดปรากฏอยู่ ใ นรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (วาระลั บ )
ครั้งที่ 255 (13/2561) วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 9.1 รายงานเหตุขัดข้องในกระบวนการสรรหาผู้สมควร
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (กองกลาง)
รายละเอี ย ดปรากฏอยู่ ใ นรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (วาระลั บ )
ครั้งที่ 255 (13/2561) วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

(กองแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 9.2

การทบทวนการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่ องมหาวิทยาลั ยในกากับ ขอให้ มหาวิทยาลั ยนเรศวรไปศึกษาและทบทวนอีกครั้ง
เพราะว่าเมื่อดูสถานะทั้งหมดในประเทศไทยแล้ว ขณะนี้มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ออกนอกระบบและเป็นมหาวิทยาลัย

29
ใหญ่ มีอยู่ด้วยกัน 4 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งนิด้า ได้มีการดาเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนของการออกพระราชกฤษฎีกา ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่
ในอนาคตจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างเดิม เพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะให้ออกไปเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับ และมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ควรที่จะศึกษาและทบทวนในเรื่องของการออกนอกระบบ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร
ขอสนั บ สนุ น รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ว่ า ขณะนี้ ก าลั ง จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงกระทรวงอุดมศึกษาใหม่ และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาหาข้อมูล ถ้า
เกิดมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ความจริงมหาวิทยาลัยไม่ควรทาประชาคม เพราะข้อมูลที่ให้กับประชาคมมีไม่เพียงพอ
ขอให้มหาวิทยาลัยนเรศวรลองศึกษา วิเคราะห์นาข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัยมาเปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสีย นามา
วิ เ คราะห์ ร วมกั น แล้ ว ให้ ส ภาอาจารย์ ไ ปศึ ก ษาหรื อ ท าวิ จัย ดูว่า สิ่ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้เ ตรีย มไว้ไ ด้ ผ ลดี อ ย่างไร
แล้วเก็บเป็นข้อมูลเตรียมไว้
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรต้ อ งเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว ถ้ า ยั ง มี ก ารแบ่ ง พรรคแบ่ ง พวกจะไม่ เ กิ ด
ประโยชน์สาหรับมหาวิทยาลัย และคิดว่ามหาวิทยาลัยต้องออกนอกระบบ ควรมีการเตรียมการไว้ ถ้าถึงเวลาที่จะ
ออกจะได้มีความพร้อม

ระเบียบวาระที่ 9.3 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
กาหนดการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องทิพย์นภาลัย ชั้น 1 โรงแรมมิโด้ (Mido Hotel) กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุม

เวลา 12.40 น.

………………………………….
(นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

..................................................
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตาแหน่ง หัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
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ผู้จดรายงานการประชุม

..................................................
(นางศิริมาศ เสนารักษ์)
ผู้อานวยการกองกลาง
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

..................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

