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มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 260 (4/2562)
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
------------------------------

เริ่มประชุม
เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก ล่ า วเปิ ด ประชุ ม และขอให้ ที่ ป ระชุ ม ด าเนิ น การประชุ ม
ตามระเบียบ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนเข้าสู่การประชุม ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดพิธีรดน้าดาหัว และขอพรจากนายกสภา
มหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการ
สภาผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณสวนด้านข้างอาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นับเป็นประเพณีที่สาคัญยิ่งประเพณีหนึ่งนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทย
บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบต่อกันมาจนปัจจุบัน
จากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอมอบเอกสารให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
จุลสารเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจาเดือนเมษายน 2562
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ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ ได้ไปประชุม ที่ป ระชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลั ยรามคาแหง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 นั้น สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. การบรรยายพิ เ ศษของรั ฐ มนตรี ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศ.คลิ นิ ก นพ.อุ ด ม คชิ น ทร)
เรื่อง โครงสร้างและภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1.1 ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องอยู่
ในระหว่างการเสนอโปรดเกล้าฯ เพื่อลงนามพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นทางการและคาดว่าน่าจะประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2562
1.2 กระทรวงศึกษาธิการฯ โดยรัฐ มนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมจัดทา
โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการ/ส่ ว นงาน หน้ า ที่ แ ละการจั ด บุ ค ลากรลงตามสายงานตามโครงสร้ า งใหม่
ทั้งในส่วนที่เป็นบุคลากรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และจะใช้อักษาย่อของกระทรวงใหม่ว่า “อว.”
1.3 การปรับโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะต้องมีการพัฒนาระบบงานให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาประเทศเทคโนโลยี แ ละนวั ต ก รรม ลดขั้ น ตอน
การทางานลง กระจายอานาจการตัดสินใจไปยังหน่วยปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบและกลไกที่คล่ องตัว
เพื่อสร้างสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาประเทศ โดยมุ่งปรับให้มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการบริหารจัดการ
ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ อะไรที่เป็นอุปสรรคจะได้หาทางแก้ไขต่อไป
2. ผลการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 2/2562 มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
2.1 ผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ช่วงวันที่ 1 – 11 มีนาคม
2562 ณ NUESCO และมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศฝรั่ ง เศส และสหพั น สาธารณรั ฐ เยอรมั น มี ผู้ บ ริ ห ารจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 29 คน ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยมีประเด็นต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
2.1.1 การไปดูงานที่ UNESCO ที่กรุงปารีส ซึ่งมีการประชุ มวิช าการ เรื่อ ง
Mobile Learning Week 2019 มีการจัดเน้นการใช้ AI ที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการ
จัดการศึกษามากขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน การใช้ AI มาช่วยในการ
จั ด การศึ ก ษา จะเพิ่ ม พลวั ต รแห่ ง การเรี ย นรู้ ม ากขึ้ น แต่ ต้ อ งไม่ ทิ้ ง การสร้ า งสมรรถนะของผู้ เ รี ย นให้ คิ ด
เชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์สังเคราะห์และการพัฒนาจินตนาการ อารมณ์ของผู้เรียนด้วย ซึ่ง AI ไม่สามารถทาได้ สิ่งที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา AI มาใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริหารรวมทั้งการศึกษา
คือ กฎหมายที่มีอยู่เดิมตามไม่ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI จึงต้องควรคิดควบคู่กับไปตลอดเวลา
2.1.2 การไปดูงานที่มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสพบว่า มีการใช้เทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา การเรี ย นการสอนมาก โดยให้ ผู้ ที่ ท างานได้ ศึ ก ษาทั ก ษะ องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ จาก Software
ที่พัฒนาขึ้น ในลักษณะการศึกษาที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน โดยใช้บทเรียนเสมือนจริง มีการใช้ครูผู้สอนลดลง
โดยมี ademic team ช่ ว ยเติ ม เนื้ อ หาเพิ่ ม ในโปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น ในรู ป แบบ Blockchain และ Machine
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learning เป็น Project based เป็นสาคัญ ผู้เรียนมีกิจกรรมและสะสมผลการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ภายใต้โปรแกรม
Ecole 42 ที่พัฒนาขึ้น
2.1.3 การไปดู ง านที่ ป ระเทศเยอรมั น พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศนี้
เน้นให้นักศึกษามีโครงการวิจัยทาตั้งแต่ปริญญาตรีเป็นต้นไป มีการผสมผสานหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
เหมาะสมข้ามศาสตร์ที่ลงตัว เช่น สาขาแพทยศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการสอนการจัดการเชิงธุรกิจ
ให้แบบเบ็ดเสร็จ ในลักษณะเป็น Entrepreneur University มากกว่าการผลิตบัณฑิตมุ่งไปรับจ้างงานคนอื่นทา
2.1.4 ส าหรั บ ศู น ย์ วิ จั ย เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ จะเน้ น การจั ด การทางศาสตร์
สาขาต่าง ๆ มาบูรณาการกัน เป็นลักษณะ Integrative Research Center มากเป็นพิเศษ ทาให้ระบบการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยในเยอรมันได้รับการพัฒนาก้าวหน้าเชิงนวัตกรรมต่อเนื่องตลอดมา
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีบันทึกแจ้ง ทปอ. ว่า นายกรัฐมนตรีได้มี การ
สนทนากับเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐแอฟฟริกาใต้ประจาประเทศไทยมีผลการเจรจาว่า ขอให้ประเทศไทยขยาย
เวลาครูสอนภาษาอังกฤษที่มาทางานในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ สกอ. ร่วมมือ
4. รายงานคว ามก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานระบบการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข้ า ศึ ก ษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินงานคาดว่าจานวนผู้สมัคร TCAS จะลดลงจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 40 – 50
5. กรณีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างหน่วยราชการเงินนอกงบประมาณ
ปี 62 ซึ่งมีผ ลบั งคับ ใช้ตั้งแต่วัน ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งครอบคลุ มมหาวิทยาลั ยทั้งที่เป็นส่ว นราชการและ
ในกากับของรัฐ ทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติมาก สาหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการ
จ้ า งลั ก ษณะการจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ในระเบี ย บข้ อ ที่ 6 ก าหนดไว้ ว่ า “อั ต ราค่ า จ้ า งให้ จ้ า งในอั ต ราค่ า จ้ า ง
ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่าของตาแหน่ง และวุฒิการศึกษาและไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง”
ข้อเสนอของที่ประชุม ให้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
6. ที่ประชุมเห็นชอบ แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้อุดมศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการ –
คณะทางานขึ้น
7. การประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียภายใต้
CRISU – CUPT ครั้งที่ 14 ที่เหมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2562 โดยมีการ
ประชุมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอธิการบดี 2) กลุ่มคณบดี 3) กลุ่มนักศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาส่งผู้แทนทั้ง 3 กลุ่มเข้าประชุม โดย ทปอ.จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบโดยเร็ว
8. การจัดประชุมวิชาการของ ASAIHL ประเทศไทย ครั้งที่ 45 ในปี 2563 โดย ทปอ. ขอเชิญ
มหาวิทยาลัยนเรศวรช่วยรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมซึ่งคาดว่าจะมีมหาวิ ทยาลัยจากต่างประเทศมาร่วมประชุม
มากกว่า 15 มหาวิทยาลัย
9. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ได้มาชี้แจงขอความร่วมมือให้ทุกมหาวิทยาลัยร่วมมือในการควบคุม
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตามกฎหมายใหม่
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 259 (3/2562) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวน 237 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งเชิงนโยบาย
- ไม่มี -
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ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขอนาระเบียบวาระที่ 5.1
มาพิจารณาก่อน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
ระเบียบวาระที่ 5.1

การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 )
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ของคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ ก ารบรรจุ ห ลั ก สู ต รใหม่ ใ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
แม่นยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยา
2) ควรนาเทคโนโลยีด้านเกษตรแม่นยามาใช้ในด้านการป้องกัน/การกาจัดโรคทางการ
เกษตร รวมถึงความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
3) คณะฯ ควรมีการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรทางการเกษตรที่ไม่มุ่งเน้นเชิง
พาณิชย์อย่างเดียว แต่ควรคานึงถึงเกษตรกรรายย่อย ผู้เรียนที่สามารถนาทักษะ เทคโนโลยี และองค์ความรู้นั้นไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกันกับการเกษตรตามแนวพระราชดาริ รวมถึงปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย
เช่น อาหารที่มีความหวานของน้าตาลน้อยลง อาหารปลอดภัย เป็นต้น
4) ควรให้นิสิตฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในพื้นที่จริง โดยสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกร
รายย่อย สามารถนาความรู้นั้นไปใช้และสร้างผลผลิตออกจาหน่ายได้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของเกษตรกรและ
ผู้บริโภคเป็นหลัก
5) ควรมีการผลิตสินค้าเกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีการ
ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและการยอมรับ เช่น การผลิตสินค้าทางการเกษตร
ที่เป็นสินค้าปลอดภัย เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มปลา ผักอินทรีย์ที่มีความปลอดภัย ออกวางจาหน่าย
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6) ควรมีการบูรณาการทั้งองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยี ของหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนภายในเขตภาคเหนือตอนล่าง นาเกษตรตามแนวพระราชดาริ
ร่วมกับเกษตรแนวใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนให้ได้เกษตรกรที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในตลาดได้
3. มอบกองแผนงานบรรจุห ลักสู ตรดังกล่าวไว้ในแผนพัฒ นาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มอบกองบริการการศึกษา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4.1

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ดร.สุพิชญา มีสาด) ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรเร่งรัดการเพิ่มคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของบุคลากร
2) วิทยาลัยนานาชาติควรจัดทาหลักสูตรในรูปแบบการบูรณาการกับคณะต่างๆ และใช้
ผู้สอนจากหลากหลายสาขาวิชาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นทางด้านภาษามาร่วมในการสอน เช่น
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิช าการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารธุรกิจ การผลิตพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ และกฏหมายนานาชาติ เป็นต้น รวมถึงการให้นิสิตของวิทยาลัย
นานาชาติได้มีโอกาสเรียนร่วมกับนิสิตของคณะอื่นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับนิสิตต่างคณะ
3) ควรหาแนวทางและกลยุทธ์ในการเพิ่มจานวนนิสิตต่างชาติ ให้เข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะนิสิตจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความเป็นนานาชาติ
4) ควรปรับสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่และห้องเรียนให้มีความทันสมัยเอื้อต่อ
การเรียนการสอนสาหรับผู้เรียน
3. มอบกองกลาง ท าบั น ทึ ก แจ้ ง ผลรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้เผยแพร่
รายงานฯ และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้กับกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ บุคลากรสายวิชาการ/
สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิตและผู้เกี่ยวข้องของวิทยาลัยฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน
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ระเบียบวาระที่ 4.2

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะนิติศาสตร์ (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. รั บ ทราบรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ของคณบดี คณะนิ ติ ศาสตร์
(รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น) ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (4 มกราคม 2561 – 3 มกราคม 2562)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพทางด้ า นคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกและต าแหน่ ง ทาง
วิชาการของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร กับมหาวิทยาลัยคู่เทียบมาตรฐาน พบว่ามีระดับคะแนนน้อยกว่า
สถาบันอื่น คณะฯ ควรเร่งดาเนินการสนับสนุน ผลักดัน เพื่อปรับแก้ไขเรื่องคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
2) คณะฯ ควรมีแผนในการพัฒนาหลั กสูตรที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว และมีความ
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพ กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา พืชตัดแต่งพันธุกรรม เป็นต้น
และบัณฑิตสามารถนาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้
3) คณะฯ ควรเปิ ด หลั ก สู ต รระดั บ บั น ฑิ ต ศึ ก ษาเพื่ อ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นให้ อ าจารย์ ท า
ผลงานวิจัยและเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
4) ควรเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน
โดยรอบ
3. มอบกองกลาง ทาบันทึกแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศ าสตร์
และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณบดีคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้เผยแพร่รายงานฯ และข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยให้กับกรรมการบริหารคณะฯ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิตและผู้เกี่ยวข้อง
ของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 5.1 ได้นาไปพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่ 4.1 เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5.2

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 ของคณะทันตแพทยศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัตหิ ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ของคณะทันตแพทยศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณางานประจา
ระเบียบวาระที่ 7.1

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Jiangxi University of
Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยคณะบริหารธุรกิจฯ (กองพัฒนาภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุ มัติ (ร่ าง) บั น ทึกข้อตกลงความร่ว มมื อ ทางวิช าการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA)
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กั บ Jiangxi University of Finance and Economics ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน

ระเบียบวาระที่ 7.2

การขออนุมัตติ ่ออายุบนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น
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ระเบียบวาระที่ 7.3

การขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Universitas
Telkom ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (กองพัฒนาภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุมัติการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Universitas Telkom ประเทศอินโดนีเซีย

ระเบียบวาระที่ 7.4

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
ลาดับ
ที่
1
2
3

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอัญชลีย์ แก้วเจริญ
นายจักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม
นางสาวอุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รศ.
ผศ.
ผศ.

4

นายเอกชัย หลายศิริกุล

ผศ.

5

นายจักรกฤษณ์ สมพงษ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา / สาขา
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอัญชลีย์ แก้วเจริญ
นายจักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม
นางสาวอุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง
นายเอกชัย หลายศิริกุล
-

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รศ.
ผศ.
ผศ.
ผศ.

วุฒิการศึกษา / สาขา
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
เนื่องจากอาจารย์ไม่มี
ผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558

10
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
ลาดับ
ที่
6

ชื่อ - นามสกุล
นายวัชรพงษ์ อนรรฆเมธี

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

วุฒิการศึกษา / สาขา
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
ลาดับ
ที่
5

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

นายวัชรพงษ์ อนรรฆเมธี

วุฒิการศึกษา / สาขา
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - นามสกุล
นายสมยศ พลับเที่ยง
นายกิจติ รอดเทศ
นายชัยวัฒน์ นามนาค
นายนรินทร์ เพชร์โรจน์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ศ.
รศ.
รศ.
รศ.

5

นายบุญญา เพียรสวรรค์

รศ.

6

นายมาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช

รศ.

7

นายระเบียน วังคีรี

รศ.

8*

นางสาวอัญชลีย์ แก้วเจริญ

รศ.

9

นายเกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล

ผศ.

10*

นายจักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม

ผศ.

11

นายชัยรัตน์ มดนาค

ผศ.

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
วุฒิการศึกษา / สาขา

ลาดับ
ที่

วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)
ป.บัณฑิต (ทางการสอน)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
กศ.ด. (คณิตศาสตร์)
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)
ป.บัณฑิต (ทางการสอน)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D.
(Computational
and Applied
Mathematics)
M.Sc. (Applied
Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

1
2
3
4

ชื่อ - นามสกุล
นายสมยศ พลับเที่ยง
นายกิจติ รอดเทศ
นายชัยวัฒน์ นามนาค
นายนรินทร์ เพชร์โรจน์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ศ.
รศ.
รศ.
รศ.

วุฒิการศึกษา / สาขา
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)
ป.บัณฑิต (ทางการสอน)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

5

นายมาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช

รศ.

6

นายระเบียน วังคีรี

รศ.

7*

นางสาวอัญชลีย์ แก้วเจริญ

รศ.

8

นายเกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล

ผศ.

9*

นายจักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม

ผศ.

10

นายชัยรัตน์ มดนาค

ผศ.

วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)
ป.บัณฑิต (ทางการสอน)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D.
(Computational and
Applied
Mathematics)
M.Sc. (Applied
Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Sc. (Mathematics)

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง
เดิม
เดิม
เดิม
เดิม
ตัดออก
เนื่องจากเกษียณอายุ
ราชการ
เดิม
เดิม
เดิม
เดิม
เดิม
เดิม

11
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
ลาดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

12

นางสาวรัชฎา วิริ ยะพงศ์

13

นางรัตนาพร วังคีรี

ผศ.

14

นางสาวสุจิตรา สงวนสิน

ผศ.

15

นางสาวสุภาพร สุขเสริญ

ผศ.

16

นางสาวสุรีย์พร ชาวแพรกน้อย

ผศ.

17

นางสาวโสภิตา ขารอด

ผศ.

18*

นางสาวอุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง

ผศ.

19*

นายเอกชัย หลายศิริกุล

ผศ.

20

นายเอกรัฐ ไทยเลิศ

ผศ.

21*

นายจักรกฤษณ์ สมพงษ์

อาจารย์

22

นางเบญจวรรณ
สุขเจริญภิญโญ

อาจารย์

23*

นายวัชรพงษ์ อนรรฆเมธี

อาจารย์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
วุฒิการศึกษา / สาขา

ลาดับ
ที่

Ph.D. (Mathematics
Biology and
Biophysical
Chemistry)
M.Sc. (Mathematics
Biology and
Biophysical
Chemistry)
B.Sc. (Mathematics)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

11

วุฒิการศึกษา / สาขา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

นางรัชฎา วิริยะพงศ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

Ph.D. (Mathematics
Biology and
Biophysical
Chemistry)
M.Sc. (Mathematics
Biology and
Biophysical
Chemistry)

เดิม

12

นางรัตนาพร วังคีรี

ผศ.

เดิม

13

นางสาวสุจิตรา สงวนสิน

ผศ.

14

นางสาวสุภาพร สุขเสริญ

ผศ.

15

นางสาวสุรีย์พร ชาวแพรกน้อย

ผศ.

16

นางสาวโสภิตา ขารอด

ผศ.

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

17*

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวอุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง

ผศ.

18*

นายเอกชัย หลายศิริกุล

ผศ.

19

นายเอกรัฐ ไทยเลิศ

ผศ.

-

Ph.D. (Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

20

วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

21*

นางเบญจวรรณ
สุขเจริญภิญโญ
นายวัชรพงษ์ อนรรฆเมธี

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม

เดิม
เดิม

เดิม
ตัดออก
เนื่องจากอาจารย์ไม่มี
ผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558

อาจารย์

Ph.D. (Mathematics)
เดิม

อาจารย์

วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

เดิม

12
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
ลาดับ
ที่
24

25

ชื่อ - นามสกุล
นางรินรดา ธรรมชัย

นางสาวสุภาวรรณ
จันทร์ไพแสง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ระเบียบวาระที่ 7.5

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
วุฒิการศึกษา / สาขา

ลาดับ
ที่

Ph.D. (Mathematics
and Statistics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

22

23

ชื่อ - นามสกุล
นางรินรดา ธรรมชัย

นางสาวสุภาวรรณ
จันทร์ไพแสง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา / สาขา

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง

Ph.D. (Mathematics
and Statistics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)

เดิม

เดิม
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2559
ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ลา
ดับ
ที่
1

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

นางสาวทิพวรรณ
ทองสุข

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

2

นางสาวปวีนา
น้อยทัพ

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

3

นางสาวปุณฑริกา
รัตนตรัยวงศ์

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Food Science)
M.Sc.(Food Science
and Technology)
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร)
ปร.ด.
(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)
คศ.บ.(ธุรกิจอาหาร)
วท.บ.(ประมง)
Ph.D.(Food Science and
Technology)
M.Sc.(Food Science
and Technology)
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร)

ลา
ดับ
ที่
1

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

นางสาวทิพวรรณ
ทองสุข

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

2

นางสาวปวีนา
น้อยทัพ

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

3

นายอาภรณ์
จรัญรัตนศรี

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Food Science)
M.Sc.(Food Science
and Technology)
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร)
ปร.ด.
(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)
คศ.บ.(ธุรกิจอาหาร)
วท.บ.(ประมง)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การ
อาหาร)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

คงเดิม

ได้ลาเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
เขียนผลงานทาง
วิชาการ ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน
2561 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2562

13
ลา
ดับ
ที่
4

5

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวอรอินทุ์
ประไชโย

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.(Food Science)
M.S.(Food Science)
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร)

นางสาวสุกีวรรณ
เดชโยธิน

อาจารย์

Ph.D.(Packaging)
วท.ม.
(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.บ.
(เทคโนโลยีการอาหาร)

ระเบียบวาระที่ 7.6

ลา
ดับ
ที่
4

5

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวอรอินทุ์
ประไชโย

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.(Food Science)
M.S.(Food Science)
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร)

นางสาวสุกีวรรณ
เดชโยธิน

อาจารย์

Ph.D.(Packaging)
วท.ม.
(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.บ.
(เทคโนโลยีการอาหาร)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

คงเดิม

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2559
ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 7 คน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1*

นางดวงพร
เปรมจิต

2

นายศิริพงษ์
เปรมจิต

3

นายกวี
สุจิปุลิ

รอง
ศาสตรา
จารย์
รอง
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Plant Biotechnology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)
Ph.D.(Biotechnology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D.(Plant Molecular
Biology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(พืชไร่)

ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1*

นางดวงพร
เปรมจิต

2

นายศิริพงษ์
เปรมจิต

3

นายกวี สุจิปุลิ

ตาแหน่ง

รอง
ศาสตรา
จารย์
รอง
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Plant Biotechnology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)
Ph.D.(Biotechnology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D.(Plant Molecular
Biology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(พืชไร่)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

14
ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

4*

นายคารพ
รัตนสุต

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.(Plant Molecular
Biology)
วท.ม.(Molecular GeneticsGenetic Engineering)
วท.บ.(พันธุศาสตร์)

4*

นายคารพ
รัตนสุต

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.(Plant Molecular
Biology)
วท.ม.(Molecular GeneticsGenetic Engineering)
วท.บ.(พันธุศาสตร์)

5*

นายวรสิทธิ์
โทจาปา

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมี

5*

นายวรสิทธิ์
โทจาปา

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลยี)
6

นายรังสรรค์
เจริญสุข

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

7

นายโอรส
รักชาติ

8

นายอนุพันธ์
กงบังเกิด

9

นายอนุรักษ์
เขียวขจรเขต

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

10

นางสาวจวง
จันทร์
จาปาทอง
นางสาวอมรรัตน์
วันอังคาร

11

อาจารย์

Ph.D.(Molecular Animal
Breeding and Animal
Biotechnology)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ.(เคมี)
Ph.D.(Botany)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Marine
Biochemistry)
วท.ม.(วาริชศาสตร์)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
Ph.D.(ความหลากหลายทาง

Ph.D.(Meat Science)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

คงเดิม

เทคโนโลยี)
6

นายรังสรรค์
เจริญสุข

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

7

นายโอรส
รักชาติ

8

นายอนุพันธ์
กงบังเกิด

9

นายอนุรักษ์
เขียวขจรเขต

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

10

นางสาวจวงจันทร์
จาปาทอง

อาจารย์

11

นางสาวอมรรัตน์
วันอังคาร

อาจารย์

12

นางสาวฐนิตา
บุญสร้างสม

อาจารย์

ชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Molecular Animal
Breeding and Animal
Biotechnology)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ.(เคมี)
Ph.D.(Botany)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Marine
Biochemistry)
วท.ม.(วาริชศาสตร์)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
Ph.D.(ความหลากหลายทาง

นางสาวพงศนาถ
ผ่องเจริญ

.

Ph.D.(Meat Science)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
Ph.D.(Biological sciences)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)

อาจารย์

Ph.D.(Molecular Physiology
and Genetics)
วท.ม.(ชีวเคมี)

วท.บ.(ชีววิทยา)
14

นางสาวมหัทธนี
ภิญโญ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

ชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

วท.บ.(ชีววิทยา)
13

คงเดิม

อาจารย์

Ph.D.(Biotechnology)
M.Sc.(Biotechnology)
วท.บ.(เทคโนโลยีทางทะเล)

คงเดิม
เป็นอาจารย์ผู้
มีคุณวุฒิตรง
และสัมพันธ์
กับสาขาวิชา
ของหลักสูตร
ฯ และ
สามารถเป็น
อาจารย์
ผู้สอน และ/
หรือ ที่

15
ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Biotechnology)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม)
ส.พบ.(สัตวแพทยศาสตร์)
Ph.D.(Plant Science)

15

นายนรภัทร
หวันเหล็ม

อาจารย์

16

นายนิรันดร์
เอกศิริ
นางสาวเทพสุดา
รุ่งรัตน์

อาจารย์

นางสาววิลาสินี
อินญาวิเลิศ

อาจารย์

17

18

อาจารย์

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ให้แก่นิสิต
ภายใน
หลักสูตรได้

วท.ม.(เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)
(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Animal Science)
M.S.(Animal Science)

วท.บ.(สัตวศาสตร์)

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 7.7

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 โดยขอเพิ่มเติม
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 3 คน
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลา
ดับ
ที่
1

ชื่อ - นามสกุล

นายกิจการ
พรหมมา

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ศาสตรา Ph.D. (Geology)
จารย์ M.S. (Geophysics)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)

ลา
ดับ
ที่
1

ชื่อ - นามสกุล

นายกิจการ
พรหมมา

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ศาสตรา Ph.D. (Geology)
จารย์ M.S. (Geophysics)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)

เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

16
ลา
ดับ
ที่
2

ชื่อ - นามสกุล

นายจรัณธร
บุญญานุภาพ

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

รอง Ph.D. (Soil Environmental
ศาสตรา Science)
จารย์ M.Sc. (Information

ลา
ดับ
ที่
2

ชื่อ - นามสกุล

นายจรัณธร
บุญญานุภาพ

ตาแหน่ง

รอง Ph.D. (Soil Environmental
ศาสตรา Science)
จารย์ M.Sc. (Information

Technology for Natural
Resources Management)
วท.บ. (วนศาสตร์)
3

นายเสวียน
เปรมประสิทธิ์

4

นางกณิตา
ธนเจริญชณภาส

5

นายชัชวาลย์
จันทรวิจิตร

รอง
ศาสตรา
จารย์
รอง
ศาสตรา
จารย์

Ph.D. (Forest Ecology)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Environmental
Technology)

3

นายเสวียน
เปรมประสิทธิ์

4

นางกณิตา
ธนเจริญชณภาส

5

นายชัชวาลย์
จันทรวิจิตร

Health Science)

นายจรูญ
สารินทร์

7*

นายชนินทร์
อัมพรสถิร

8

นายเชิดศักดิ์
ทัพใหญ่

ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Science)
จารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Science) วท.ม.
จารย์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ค.บ. (ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)
ผู้ช่วย วท.ด. (วนศาสตร์)
ศาสตรา วท.ม (วนศาสตร์)
จารย์ วท.บ. (วนศาสตร์)

คงเดิม

รอง
ศาสตรา
จารย์
รอง
ศาสตรา
จารย์

Ph.D. (Forest Ecology)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Environmental
Technology)

คงเดิม

คงเดิม

วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
ศษ.บ. (ชีววิทยา-คณิตศาสตร์)

รอง Sc.D.(Environmental
ศาสตรา Health Science)
จารย์ MSPH. (Environmental

คงเดิม

Health Science)

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
6*

เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง

Technology for Natural
Resources Management)
วท.บ. (วนศาสตร์)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
ศษ.บ. (ชีววิทยา-คณิตศาสตร์)

รอง Sc.D.(Environmental
ศาสตรา Health Science)
จารย์ MSPH. (Environmental

คุณวุฒิการศึกษา

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
6*

นายจรูญ
สารินทร์

7* นายชนินทร์
อัมพรสถิร

8

นายเชิดศักดิ์
ทัพใหญ่

ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Science)
จารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Science) วท.ม.
จารย์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ค.บ. (ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)
ผู้ช่วย วท.ด. (วนศาสตร์)
ศาสตรา วท.ม (วนศาสตร์)
จารย์ วท.บ. (วนศาสตร์)

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

17
ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

9*

นางสาว
พันธ์ทิพย์
กล่อมเจ๊ก

10

นางวภากร
ศิริวงศ์

11

นางสาวณิชากร
คอนดี

12

นางสาว
นวลกมล
อาภรณ์พงษ์

13

นายอุกฤต
สมัครสมาน

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Technology)
จารย์ วท.ม.
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Technology and
จารย์ Management)
วท.ม. (ปฐพีวิทยา)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
อาจารย์ Ph.D. (Environmental
Management)
M.S. (Environmental
Management)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี)
อาจารย์ Ph.D. (Environmental
Management)
M.S. (Environmental
Management)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี)
อาจารย์ Ph.D. (Environmental
Engineering)
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เคมี)

ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

9* นางสาว
พันธ์ทิพย์
กล่อมเจ๊ก

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Technology)
จารย์ วท.ม.
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
10 นางวภากร
ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศิริวงศ์
ศาสตรา Technology and
จารย์ Management)
วท.ม. (ปฐพีวิทยา)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
11 นางสาวณิชากร อาจารย์ Ph.D. (Environmental
คอนดี
Management)
M.S. (Environmental
Management)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี)
12 นางสาว
อาจารย์ Ph.D. (Environmental
นวลกมล
Management)
อาภรณ์พงษ์
M.S. (Environmental
Management)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี)
13 นายอุกฤต
อาจารย์ Ph.D. (Environmental
สมัครสมาน
Engineering)
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เคมี)

เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

18
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ดับ
ที่

ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

14 นายชาญยุทธ
กฤตสุนันท์กุล

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด.(เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม)
วศ.ม.(วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)
15 นายนัฐพล
อาจารย์ Ph.D. in Geophysics
มหาวิค
(Atmospheric science)
M.Sc. (Photogrammetry
and Geoinformatics)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรติ
นิยมอันดับ 2
16 นางสาวจรัสดาว อาจารย์ Ph.D.( Geography)
คงเมือง
วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
วท.บ.(ภูมิศาสตร์)

ระเบียบวาระที่ 7.8

เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง
เป็นอาจารย์
ผู้มีคุณวุฒิ
ตรงและ
สัมพันธ์กับ
สาขาวิชา
ของหลักสูตร
ฯ และ
สามารถเป็น
อาจารย์
ผู้สอน และ/
หรือ ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ให้แก่นิสิต
ภายใน
หลักสูตรได้

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 โดยขอเพิ่มเติม
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 7 คน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลา
ดับ
ที่
1*

ชื่อ - นามสกุล

นางดวงพร
เปรมจิต

ตาแหน่ง

รอง
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Plant Biotechnology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)

ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1*

นางดวงพร
เปรมจิต

รอง
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Plant Biotechnology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

19
ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

รอง
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

2

นายศิริพงษ์
เปรมจิต

3*

นายกวี
สุจิปุลิ

4

นายคารพ
รัตนสุต

รอง
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

5

นายพีระศักดิ์
ฉายประสาท

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.(Biotechnology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D.(Plant Molecular Biology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(พืชไร่)
Ph.D.(Plant Molecular Biology)
วท.ม.(Molecular GeneticsGenetic Engineering)
วท.บ.(พันธุศาสตร์)
Ph.D.(Agricultural Sciences)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

6

นายวรสิทธิ์
โทจาปา

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมี

2

นายศิริพงษ์
เปรมจิต

3*

นายกวี
สุจิปุลิ

4

นายคารพ
รัตนสุต

5

นายพีระศักดิ์
ฉายประสาท

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.(Biotechnology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D.(Plant Molecular Biology)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
วท.บ.(พืชไร่)
Ph.D.(Plant Molecular Biology)
วท.ม.(Molecular GeneticsGenetic Engineering)
วท.บ.(พันธุศาสตร์)
Ph.D.(Agricultural Sciences)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

6

นายวรสิทธิ์
โทจาปา

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลยี)
7

นายรังสรรค์
เจริญสุข

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

8*

นายโอรส
รักชาติ

9

นายอนุพันธ์
กงบังเกิด

10

นายอนุรักษ์
เขียวขจรเขต

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

11

นางสาวจวงจันทร์
จาปาทอง

อาจารย์

นางสาวอมรรัตน์
วันอังคาร

อาจารย์

12

Ph.D.(Molecular Animal
Breeding and Animal
Biotechnology)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ.(เคมี)
Ph.D.(Botany)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Marine
Biochemistry)
วท.ม.(วาริชศาสตร์)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
Ph.D.(ความหลากหลายทาง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

เทคโนโลยี)
7

นายรังสรรค์
เจริญสุข

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

8*

นายโอรส
รักชาติ

9

นายอนุพันธ์
กงบังเกิด

10

นายอนุรักษ์
เขียวขจรเขต

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

11

นางสาวจวง
จันทร์ จาปาทอง

อาจารย์

นางสาวอมรรัตน์
วันอังคาร

อาจารย์

ชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Meat Science)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

12

Ph.D.(Molecular Animal
Breeding and Animal
Biotechnology)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ.(เคมี)
Ph.D.(Botany)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Marine
Biochemistry)
วท.ม.(วาริชศาสตร์)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
Ph.D.(ความหลากหลายทาง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

ชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Meat Science)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)

คงเดิม

20
ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ลา
ดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

13

นางสาวฐนิตา
บุญสร้างสม

อาจารย์

Ph.D.(Biological sciences)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)

วท.บ.(ชีววิทยา)
14

นางสาวพงศนาถ
ผ่องเจริญ

อาจารย์

15

นางสาวมหัทธนี
ภิญโญ

อาจารย์

16

นายนรภัทร
หวันเหล็ม

อาจารย์

17

นายนิรันดร์
เอกศิริ
นางสาวเทพสุดา
รุ่งรัตน์

อาจารย์

นางสาววิลาสินี
อินญาวิเลิศ

อาจารย์

Ph.D.(Molecular Physiology
and Genetics)
วท.ม.(ชีวเคมี)

วท.บ.(ชีววิทยา)

18

19

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์

Ph.D.(Biotechnology)
M.Sc.(Biotechnology)
วท.บ.(เทคโนโลยีทางทะเล)
Ph.D.(Biotechnology)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม)
ส.พบ.(สัตวแพทยศาสตร์)
Ph.D.(Plant Science)

วท.ม.(เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)
(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Animal Science)
M.S.(Animal Science)

วท.บ.(สัตวศาสตร์)

เหตุผล
ในการขอ
เปลี่ยนแปลง
เป็นอาจารย์ผู้มี
คุณวุฒิตรงและ
สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของ
หลักสูตรฯ และ
สามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอน
และ/หรือ ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ให้แก่นิสิต
ภายในหลักสูตร
ได้

21

ระเบียบวาระที่ 7.9

การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

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
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 โดยขอเพิ่มอาจารย์ประจา
หลักสูตร จานวน 3 คน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลา
ดับ
ที่
1

ชื่อ - นามสกุล
นายกิจการ
พรหมมา

2

นายจรัณธร
บุญญานุภาพ

3

นายเสวียน
เปรมประสิทธิ์

4

นางกณิตา
ธนเจริญชณภาส

5

นายชัชวาลย์
จันทรวิจิตร

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ศาสตรา Ph.D. (Geology)
จารย์ M.S. (Geophysics)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)
รอง Ph.D. (Soil Environmental
ศาสตรา Science)
จารย์ M.Sc. (Information
Technology for Natural
Resources Management)
วท.บ. (วนศาสตร์)
รอง Ph.D. (Forest Ecology)
ศาสตรา วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
จารย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
รอง Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Technology)
จารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
ศษ.บ. (ชีววิทยา-คณิตศาสตร์)
รอง Sc.D.(Environmental
ศาสตรา Health Science)
จารย์ MSPH. (Environmental
Health Science)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

ลา
ดับ ชื่อ - นามสกุล
ที่
1 นายกิจการ
พรหมมา
2

นายจรัณธร
บุญญานุภาพ

3

นายเสวียน
เปรมประสิทธิ์

4

นางกณิตา
ธนเจริญชณภาส

5

นายชัชวาลย์
จันทรวิจิตร

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง

ศาสตรา Ph.D. (Geology)
จารย์ M.S. (Geophysics)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)
รอง Ph.D. (Soil Environmental
ศาสตรา Science)
จารย์ M.Sc. (Information
Technology for Natural
Resources Management)
วท.บ. (วนศาสตร์)
รอง Ph.D. (Forest Ecology)
ศาสตรา วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
จารย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
รอง Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Technology)
จารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
ศษ.บ. (ชีววิทยา-คณิตศาสตร์)

คงเดิม

รอง Sc.D.(Environmental
ศาสตรา Health Science)
จารย์ MSPH. (Environmental
Health Science)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

22
ลา
ดับ
ที่
6*

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ลา
ดับ ชื่อ - นามสกุล
ที่
6* นายจรูญ
สารินทร์

นายจรูญ
สารินทร์

ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Science)
จารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

7*

นายชนินทร์
อัมพรสถิร

7* นายชนินทร์
อัมพรสถิร

8

นายเชิดศักดิ์
ทัพใหญ่

ผู้ช่วย Ph.D.
ศาสตรา (Environmental Science)
จารย์ วท.ม.
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ค.บ.
(ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ผู้ช่วย วท.ด. (วนศาสตร์)
ศาสตรา วท.ม (วนศาสตร์)
จารย์ วท.บ. (วนศาสตร์)

8

นายเชิดศักดิ์
ทัพใหญ่

9*

นางสาว
พันธ์ทิพย์
กล่อมเจ๊ก

ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Technology)
จารย์ วท.ม.
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

9*

10

นางวภากร
ศิริวงศ์

ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Technology and
จารย์ Management)
วท.ม. (ปฐพีวิทยา)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

11

นางสาวณิชากร
คอนดี

12

นางสาว
นวลกมล
อาภรณ์พงษ์

อาจารย์ Ph.D. (Environmental
Management)
M.S. (Environmental
Management)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี)
อาจารย์ Ph.D. (Environmental
Management)
M.S. (Environmental
Management)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี)

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตรา Science)
จารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

คงเดิม

ผู้ช่วย Ph.D.
ศาสตรา (Environmental Science)
จารย์ วท.ม.
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ค.บ.
(ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ผู้ช่วย วท.ด. (วนศาสตร์)
ศาสตราจ วท.ม (วนศาสตร์)
ารย์ วท.บ. (วนศาสตร์)

คงเดิม

นางสาว
พันธ์ทิพย์
กล่อมเจ๊ก

ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตราจ Technology)
ารย์ วท.ม.
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

คงเดิม

10

นางวภากร
ศิริวงศ์

ผู้ช่วย Ph.D. (Environmental
ศาสตราจ Technology and
ารย์ Management)
วท.ม. (ปฐพีวิทยา)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

คงเดิม

11

นางสาวณิชากร
คอนดี

คงเดิม

12

นางสาว
นวลกมล
อาภรณ์พงษ์

อาจารย์ Ph.D. (Environmental
Management)
M.S. (Environmental
Management)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี)
อาจารย์ Ph.D. (Environmental
Management)
M.S. (Environmental
Management)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี)

คงเดิม

คงเดิม
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ลา
ดับ
ที่
13

ชื่อ - นามสกุล
นายอุกฤต
สมัครสมาน

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ Ph.D. (Environmental
Engineering)
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เคมี)

ลา
ดับ ชื่อ - นามสกุล
ที่
13 นายอุกฤต
สมัครสมาน

14

ระเบียบวาระที่ 7.10

นายชาญยุทธ
กฤตสุนันท์กุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ Ph.D. (Environmental
Engineering)
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เคมี)
อาจารย์

15 นายนัฐพล
มหาวิค

อาจารย์

16 นางสาวจรัสดาว
คงเมือง

อาจารย์

ปร.ด.(เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม)
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)
Ph.D. in Geophysics
(Atmospheric science)
M.Sc. (Photogrammetry
and Geoinformatics)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรติ
นิยมอันดับ 2
Ph.D.( Geography)
วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
วท.บ.(ภูมิศาสตร์)

เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

เป็นอาจารย์
ผู้มีคุณวุฒิ
ตรงและ
สัมพันธ์กับ
สาขาวิชา
ของหลักสูตร
ฯ และ
สามารถเป็น
อาจารย์
ผู้สอน และ/
หรือ ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ให้แก่นิสิต
ภายใน
หลักสูตรได้

การขออนุมัติการปรับแก้ไขรายวิชาบังคับในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ แก้ ไ ขรายวิ ช าบั ง คั บ ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส 60 ตั้งแต่ภาคศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ดังนี้
จากเดิม รายวิชา 213100 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)
เป็น รายวิชา 415360 การเริ่มต้นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 3(2-3-5)
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ระเบียบวาระที่ 7.11

การขออนุมัติการปรับแผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะสังคมศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัตกิ ารปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ของคณะสังคมศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.12

การขออนุมัติการปรับแผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะสหเวชศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ง สี เ ทคนิ ค
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะสหเวชศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.13

การขออนุมัติการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
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ระเบียบวาระที่ 7.14

การขออนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการศึ ก ษา หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนามั ย ชุ ม ชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.15

การขออนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.16

การขออนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 ของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ โดยเริ่ม ตั้งแต่ภ าคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
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ระเบียบวาระที่ 7.17

การขออนุมัติการปรับแผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จ
การศึกษา ในระยะ 5 ปี หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.18 การขออนุมัติงดรับนิสติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ง ดรั บ นิ สิ ต หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานก่ อ สร้าง
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560 แผนการรั บ นิ สิ ต แผน ก แบบ ก2 (จั ด การเรี ย นการสอนวั น เสาร์ -อาทิ ต ย์ )
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7.19 การขออนุมัติกาหนดวันและสถานที่ในการจัดประชุมทบทวน
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจาปี 2562
(กองกลาง)
มติที่ประชุม
1. อนุมัติกาหนดวัน ในการจัดประชุมทบทวนเชิงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat)
ประจาปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
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2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรมีการกาหนดระเบียบวาระการประชุมในการประชุมทบทวนนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (Retreat) ประจาปี 2562 โดยอาจตั้งเป็นคณะทางานกาหนดประเด็น เช่น ประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
2) การประชุมทบทวนเชิงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจาปี 2562
ควรเน้นความแตกต่างจากที่ผ่านมา เช่น การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เกี่ยวกับ
ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

ระเบียบวาระที่ 7.20

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยคณะสังคมศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยวาเซดะ
ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7.21 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร (กองแผนงาน)
มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ประกอบด้วย
1) ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
(รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร)
3. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
(รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร)
4. นางอุไร ร่มโพธิหยก
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นายศีลวัต สันติวิสฎั ฐ์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
6. ดร.สาราญ ทองแพง
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
กรรมการ
(ตัวแทนจากกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
กรรมการ
(ตัวแทนจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
กรรมการ
(ตัวแทนจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
10. นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี)
11. นางดุษฎี ภาชนะพรรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจาสานักงานอธิการบดี)
12. นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้อานวยการกองคลัง)
13. นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้อานวยการกองแผนงาน)
14. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้อานวยการกองกฏหมาย)
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1) เสนอแนะการกาหนดนโยบายการเงิน การงบประมาณ การจัดการหาผลประโยชน์
การลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจาปีก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ
3) วินิจฉัย และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินการใด ๆ อันอยู่ในอานาจและ
หน้าที่ของกรรมการ
5) หน้าที่อื่นทีส่ ภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2562
2. มอบกองแผนงาน นาเสนอคาสั่งแต่งตั้งให้นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7.22 การขอออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ (เพิ่มเติม) (กองการบริหารงานบุคคล)
มติที่ประชุม
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 8.1

การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติทปี่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
รับทราบ “ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 8.2

การรับทราบการเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
(กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
รับทราบ “การเลือกใช้ร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2561”
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ระเบียบวาระที่ 8.3

การรับทราบการรายงานงบดุลกองทุนสวัสดิภาพนักเรียน
และนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2561
(กองกิจการนิสิต )

มติที่ประชุม
รับทราบ “การรายงานงบดุลกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี
งบประมาณ 2561”

ระเบียบวาระที่ 8.4

การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) กับหน่วยงานภายนอก โดยคณะเภสัชศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกองการวิจัยและนวัตกรรม

มติที่ประชุม
รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ หน่วยงานภายนอก จานวน 3
ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ลอลีอัล (ประเทศไทย)
จากัด
2. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กั บ วิ ท ยาลั ย
การพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสถาบันเครือข่าย”

ระเบียบวาระที่ 8.5

การรับทราบการเปลี่ยนแปลง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการดาเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER)
โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
รับทราบ “การเปลี่ยนแปลง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินโครงการกระจาย
โอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER)”
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ระเบียบวาระที่ 8.6

การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) กับหน่วยงานภายนอก โดยคณะศึกษาศาสตร์
และคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติที่ประชุม
รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ หน่วยงานภายนอก จานวน 2
ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะศึกษาศาสตร์
2. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กั บ บริ ษั ท
จี บี ซี โอเวอร์ชีส์ คอนซัลแตนท์ส จากัด โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร”

ระเบียบวาระที่ 8.7

การรับทราบรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปีงบประมาณ 2561 (กองคลัง)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานการทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2561”

ระเบียบวาระที่ 8.8

การรับทราบรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ปีงบประมาณ 2561 (กองคลัง)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561”

ระเบียบวาระที่ 8.9

การรับทราบรายงานการลงโทษปลดออก พนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ (กองกฎหมาย)

มติทปี่ ระชุม
พิจารณาเป็นวาระลับ
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ระเบียบวาระที่ 8.10

การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เพิ่มเติม ครั้งที่
1) การจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลอง ตามหลักการ
OECD GLP ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ โดยสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

มติที่ประชุม
รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) การจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลอง
ตามหลักการ OECD GLP ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ”

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 9.1

การนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษ

มติที่ประชุม
รับทราบ “การนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ)”

ระเบียบวาระที่ 9.2

การดาเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “การดาเนิ น การปรับเปลี่ ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เป็นส่ วนราชการไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
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ระเบียบวาระที่ 9.3 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.

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

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

..................................................
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตาแหน่ง หัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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

