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มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 256 (14/2561)
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องทิพย์นภาลัย ชั้น 1 โรงแรมมิโด้ (Mido Hotel) กรุงเทพมหานคร
------------------------------

เริ่มประชุม
เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบ
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. พิธีมอบประกาศนียบัตรเนื่องในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร ผู้ทรงคุณ วุฒิไ ด้รั บ พระราชกระแสชมเชยและกระเช้ า พระราชทาน
เนื่องจากเป็น ผู้ปฏิบัติ ดี เป็น ตั วอย่า งให้แ ก่ประชาชนในด้า นเศรษฐกิจพอเพียงจากสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงค์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยได้มอบช่อดอกไม้ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้ ม อบประกาศนี ย บั ต รแสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.ปรี ช า เรื อ งจั น ทร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีไ่ ด้รับพระราชกระแสชมเชยและกระเช้าพระราชทาน เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติดี
เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
จากนั้ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะตั ว แทนสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก ล่ า วแสดง
ความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่มีความจริงใจ ตั้งใจ
และเต็มใจที่จะประกอบกิจการเพื่ อส่วนรวม เป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว หรือทางด้านการศึกษา
ในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพีย งมาตลอด จนวันนี้เป็นบุคคลแรกที่ได้รับ พระราชกระแสชมเชยและกระเช้า
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พระราชทาน เนื่ องจากเป็ น ผู้ ป ฏิบั ติดี เป็ น ตัว อย่างให้ แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนั้นขอให้ทุกท่านในที่ประชุมปรบมือแสดงความชื่นชมอีกครั้ง
2. พิธีมอบของขวัญปีใหม่
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลั ยนเรศวร ได้มอบ
ของขวัญแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้
3. มอบเอกสารให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
1) หนังสือ “85 ภาวะผู้นาแห่งอนาคต ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ ”
โดย รัฐกร วงศ์นิวัตร
2) แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2562 –
2565
3) จุลสารเพื่อการอนุรักษ์และส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจาเดือน
ธันวาคม 2561
4. ข้อสังเกตด้านการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากการที่ ศ าสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงค์ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
ได้ มี โ อกาสไปเยี่ ย มชมและลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก
กับ มหาวิทยาลั ย สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนจีน ได้ข้อสั งเกตด้านการศึกษาของประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ดังนี้
1) เน้ น ด้ า นการศึ ก ษา โดยสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น คนจี น เดิ น ทางไปศึ ก ษา
ต่างประเทศให้มากที่สุด ทั้งประเทศขนาดเล็ก และขนาดใหญ่เพราะมีแนวคิดว่าการไปศึกษาต่อที่ประเทศต่างๆ จะ
ทาให้รู้จักภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศนั้น โดยในปี 2560 ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้ออกไปศึกษาต่อต่างประเทศประมาณ 400,000 คน ในปี 2561 ประมาณ 560,000
คน และในปี 2562 มีแนวโน้มจานวนเพิ่มขึ้น
2) นโยบายสนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาเรียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น
เพราะมหาวิทยาลัยในประเทศเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชนที่สามารถ
รองรับนักศึกษาต่างชาติได้
3) นโยบายเน้นเกี่ยวกับ เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
(One Belt, One Road) มีรากฐานมาจากเส้นทางสายไหมในอดีต “เมื่อ 2 พันกว่าปีมาแล้ว การศึกษาจะทาให้
เกิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ One Belt, One Road ได้ เ พี ย งใดและมหาวิ ท ยาลั ย จะมี บ ทบาทอย่ า งไรเกี่ ย วกั บ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
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ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (ทปอ.) ณ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.กาญจนา เงารั ง ษี อธิ ก ารบดี ได้ แ จ้ ง เรื่ อ งที่ ไ ปประชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ ดังนี้
1. เรื่ องการคัดเลื อกบุ คคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลั ย ด้ว ยระบบ TCAS ในปี 2562
จะเป็นการสอบ 5 รอบเหมือนเดิม โดยจานวนที่สามารถรับได้ในปี พ.ศ. 2562 ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและของ
เอกชนสามารถรับได้ไม่ต่ากว่า 300,000 คน แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 มีผู้เรียนในมหาวิทยาลัย 230,000 คน
และในปี พ.ศ. 2562 ตั้งเป้าว่าน่าจะมีผู้เรียนไม่ตากว่า 260,000 คน แต่จานวนที่เข้ามาเรียนจริงอาจต่ากว่า
จานวนที่สามารถรับได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลการสอบ TCAS รอบที่ 1 เด็กสามารถเลือกเรียนตามมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ได้ 20 แห่ง โดยส่ง Portfolio ไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรกาหนดรับถึ งวันที่ 22
ธันวาคม 2561 ถ้ามีการสละสิทธิ์ จะเข้าสู่ TCAS รอบ 2 -3 ตามลาดับ
2. เรื่องระบบการจัดสรรเงินงบประมาณ เนื่องจากจะมีการปรับโครงสร้างโดยควบรวมหน่วยงาน
ของรัฐเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นระบบการจัดสรรงบประมาณจะขึ้นอยู่กับกรรมการ
ที่พิจารณาประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย จานวน 2 ท่าน จากสานักงบประมาณ จานวน 2 ท่าน
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ชี้แจงว่า การจัดสรรงบประมาณ ในเรื่องของงบประมาณด้านมิติ
งานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงานที่เป็นภารกิจพื้นฐาน (Function) จะไม่มีการพิจารณา แต่จะพิจารณา
ในงบประมาณด้านมิติงานตามยุทธศาสตร์นโยบายสาคัญ (Agenda) ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเขียนโครงการไว้สาหรับ
ปี พ.ศ. 2563 คือจะเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์มากกว่าแผนปฏิบัติพื้นฐาน
3. ที่ป ระชุมอธิการบดี แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ได้นาเรื่องตาแหน่ง ทางวิช าการเพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เกี่ยวกับการนับจานวนผลงานทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ครั้ งที่ 254 (12/2561) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 จานวน 78 หน้า โดยไม่มี
การแก้ไข
2. ครั้งที่ 254 (12/2561) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (วาระลับ) จานวน 20 หน้า
โดยไม่มีการแก้ไข
3. ครั้งที่ 255 (13/2561) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 จานวน 91 หน้า โดยให้
เพิ่มเติมเรื่องการออกนอกระบบในระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ
4. ครั้งที่ 255 (13/2561) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (วาระลับ) จานวน 12 หน้า
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งเชิงนโยบาย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4

การสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงาน
มากมาย และมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับวิทยาลัยพลังงานในต่างประเทศ มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการที่
จะสร้างผลงานในฐานะผู้อานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
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2) แผงโซลาร์เซลรุ่นเก่าของวิทยาลัยฯ ที่ไม่สามารถใช้งานหรือปรับเปลี่ยนให้ใช้งานได้
ควรรื้อถอนออกไป
3) การที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นวิทยาลัยด้านพลังงานที่มีชื่อเสียงระดับชาติและ
นานาชาติ วิทยาลัยฯ จาเป็นต้องมีการกาหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ที่แสดงให้เห็นถึงผลผลิ ต (Output) และผลลั พธ์
(Outcome) รวมถึงกลยุทธ์ที่จ ะน าไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างชัดเจน อาจมีการปรับกลยุทธ์ และต้องมีการน าเข้า
(Input) ทั้งเงินทุน เงินงบประมาณ อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีคุณภาพและความสามารถ มาช่วยในการ
ดาเนินการสู่เป้าหมาย รวมถึงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการทางานให้เกิดความคล่องตัวขึ้น
4) ควรมี ก ารบู ร ณาการข้ า มคณะหรื อ กลุ่ ม สาขา วิ ช าผสานกั บ การน า Digital
Technology มาใช้ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเป็ น Smart City, Smart Care, Smart Technology และ Mega Trend
ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร ได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒ นาวิทยาลั ยฯ
ถ้ า เป็ น ไปได้ ส ามารถผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ส าหรั บ การใช้ ง านตามอาคารต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยไม่ ต้ อ งซื้ อ
กระแสไฟฟ้า
3. มอบสานักงานสภามหาวิทยาลัย นาเสนอคาสั่งแต่งตั้งให้นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
ระเบียบวาระที่ 5 การขออนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ ของคณะมนุษยศาสตร์
(กองบริการการศึกษา)
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ก ารบรรจุ ห ลั ก สู ต รใหม่ ใ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ของคณะมนุษยศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณางานประจา
ระเบียบวาระที่ 7.1

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย
1) อธิการบดี
2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
5) ประธานสภาอาจารย์
6) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. มอบกองกลาง นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.2

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ

การขออนุมัติกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจาปี พ.ศ.2562 (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
ครั้งที่ 257 (1/2562)
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ครั้งที่ 258 (2/2562)
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
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ครั้งที่ 259 (3/2562)
ครั้งที่ 260 (4/2562)
ครั้งที่ 261 (5/2562)
ครั้งที่ 262 (6/2562)
ครั้งที่ 263 (7/2562)
ครัง้ ที่ 264 (8/2562)
ครั้งที่ 265 (9/2562)

วันอาทิตย์ที่
วันอาทิตย์ที่
วันอาทิตย์ที่
วันอาทิตย์ที่
วันอาทิตย์ที่
วันอาทิตย์ที่
วันอาทิตย์ที่

24
28
26
23
28
25
15

มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

(เนื่องจากให้ทันปิดงบประมาณ)

ครั้งที่ 266 (10/2562)
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 267 (11/2562)
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 268 (12/2562)
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
2. ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7.3

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
University Of Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ University Of Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่ทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ไม่ค่อยมีผลงาน
2) ขาดการติดตาม ดูแล อาจเนื่องจากขาดความเข้าใจ และขาดการติดต่อกันตลอด
ระยะเวลาของการทาสัญญา
3) มหาวิทยาลัยควรใช้ศักยภาพของอาจารย์ช าวต่างชาติที่มาทางานที่มหาวิท ยาลั ย
นเรศวรช่วยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานคู่สัญญามากขึ้น
4) ควรมีการจัดงานให้อาจารย์และนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพบปะสังสรรค์
แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัย
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5) ควรมีการจัดทาคู่มือสาหรับอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ ที่บรรจุข้อมูลต่าง ๆ ที่ควร
ทราบ เช่ น เบอร์ โ ทรศัพท์และที่อยู่ห น่ว ยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลั ย เป็นต้น
และควรจัดระบบ Buddy ให้อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อให้มีการดูแลหรือให้การแนะนากันได้
3. มอบกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ดาเนินการจัดทาคู่มือและหมายเลขโทรศัพท์
เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
4. มอบรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา) ติดตาม กากับดูแลและดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 7.4

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ Faculty of Science and Engineering,
University Of Turku ประเทศฟินแลนด์
โดยคณะวิทยาศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Faculty of Science and Engineering, University of Turku ประเทศฟินแลนด์
2. กรรมการสภามหาวิทยาลั ยมีข้อเสนอแนะว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยได้เคยมีมติให้
มหาวิทยาลัยสรุปและวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งหมด
ที่มหาวิทยาลัยได้ทา ที่เป็น Active MOU และ Non-active MOU เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการต่ออายุ
หรื อ ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เคยส่ ง มาให้ พิ จ ารณาแล้ ว ครั้ ง หนึ่ ง
แต่ส ภามหาวิทยาลั ย ให้ กลั บ ไปจั ดทาและวิเคราะห์ ข้อมูล ใหม่ และเมื่อจัดทาแล้ ว เสร็จขอให้ นากลั บมาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
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ระเบียบวาระที่ 7.5

การขออนุมัตติ ั้งงบประมาณรายได้ผูกพัน ประจาปี
2562 – 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิก ในสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1 หลัง (คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )

มติที่ประชุม
อนุ มัติ การตั้งงบประมาณรายได้ผู กพัน ประจาปี 2562 – 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิก ในสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1 หลัง จากงบประมาณ
รายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
จากเดิม
ปีงบประมาณ 2562
ตั้งงบประมาณ 5,544,000 บาท
ปรับเป็น
ปีงบประมาณ 2562 – 2563
ตั้งงบประมาณ 3,089,625 บาท
โดยแบ่งออกเป็น
- ปีงบประมาณ 2562 ตั้งงบประมาณ 2,522,848 บาท
- ปีงบประมาณ 2563 ตั้งงบประมาณ 566,777 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 8.1

การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติทปี่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
รับทราบ “ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย”
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ระเบียบวาระที่ 8.2

การรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 (กองกลาง)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561”

ระเบียบวาระที่ 8.3 การรับทราบรายงานผลการดาเนินการ ของห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ (คณะสหเวชศาสตร์)
มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานผลการดาเนินการ ของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์”

ระเบียบวาระที่ 8.4

การรับทราบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนการศึกษา
เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และรายงานงบดุล
กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปีงบประมาณ 2561 (กองกิจการนิสิต)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “รายงานผลการดาเนินงานกองทุนการศึ กษาเพื่ อนิสิ ตมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร และ
รายงานงบดุลกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2561”

ระเบียบวาระที่ 8.5

การรับทราบการจัดทาแผนเงินกองทุนการศึกษานิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2562
เพิ่มเติม (กองกิจการนิสิต)

มติที่ประชุม
รับทราบ “การจัดทาแผนเงินกองทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ
2562 เพิ่มเติม”
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ระเบียบวาระที่ 8.6

การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และบันทึกข้อตกลง (MOA) กับหน่วยงานภายนอก
ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
และกองส่งเสริมการวิจยั

มติที่ประชุม
รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง หน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก จานวน 19 หน่วยงาน
2. บันทึกข้อตกลง (MOA) ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
4. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาการวิ จั ย
การเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)”

ระเบียบวาระที่ 8.7

การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) กับหน่วยงาน
ภายนอก ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ สถานสัตว์ทดลอง
เพื่อการวิจัย และกองกฎหมาย

มติที่ประชุม
รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง จังหวั ดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพิษณุโลก มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก
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2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จากัด”
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐและตลาดภาครัฐสาหรับวิส าหกิจ
เริ่มต้น ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จากัด”
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ประหยั ด พลั ง งาน
ในมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรและการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคโดยมี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นั้น เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวมควรมี
การร่วมมือกับส่วนงานภายในอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
เพื่อสามารถขยายขอบเขตของงานให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ 8.8

การรับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ. 2561-2565 (คณะแพทยศาสตร์)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ ค่านิยมองค์ กร แผนยุทธศาสตร์ค ณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี
พ.ศ. 2561-2565”

ระเบียบวาระที่ 8.9

การรับทราบรายงานตารางการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2560 กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 254 (12/2561)
(กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2560 กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 254 (12/2561)”
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ระเบียบวาระที่ 8.10

การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุน
บารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนบารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561”

ระเบียบวาระที่ 8.11

การรับทราบการจ้างและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ
(เงินรายได้) (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
รับทราบ “การจ้างและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ
(เงินรายได้)”

ระเบียบวาระที่ 8.12

การรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมทบทวน
เชิงนโยบาย (Retreat) ระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ประจาปี 2561 (กองกลาง)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานสรุปผลการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ประจาปี 2561”
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ระเบียบวาระที่ 8.13

การรับทราบการยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต) (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
1. รับทราบ “การยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต (ตามคาสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ว ย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 314 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 256”
2. มอบกองกฎหมายติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นให้รีบ
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน

ระเบียบวาระที่ 8.14

การรับทราบจานวนบุคลากรที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์
(กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
รับทราบ “จานวนบุคลากรที่อยู่ระหว่างดาเนินการขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์”

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 9.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ระเบียบวาระที่ 9.2 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
มอบกองกิจการนิสิต และกองแผนงาน รับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปิดประชุม

เวลา 16.00 น.

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

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

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

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

