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มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 257 (1/2562)
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
------------------------------

เริ่มประชุม
เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
อุป นายกสภามหาวิทยาลั ยได้ กล่ าวเปิด ประชุม และขอให้ ที่ประชุมดาเนินการประชุ ม ตาม
ระเบียบ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ครั้งที่ 257 (1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562
ก่อนเข้าสู่การประชุม พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม
ได้มอบใบประกาศนี ย บั ตรแสดงความยิ น ดีแ ก่นิสิ ต คณะศึ กษาศาสตร์ที่ ได้รับรางวัล จากการประกวดห นั ง สั้ น
ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษาเรื่อง “The Lost Helmets หมวกกันน็อคที่หายไป”ดังนี้
1. นายธนวัฒน์ ภู่ฝัก นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
2. นายนนฤทธ์ มาเนียม นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4
3. นายอดิเทพ ศรีบุญ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4
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จากนั้นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี
การศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณทุกภาค
ส่วนที่เป็นกาลังสาคัญในการจัดงานพิธี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
ของผู้มีหน้าที่ยนื่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้มีประกาศเรื่อง กาหนด
ตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 11 ก วันที่ 25 มกราคม 2562
ซึ่งประกาศดังกล่าวมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน 7.10.6 7.10.7
7.10.8 7.10.9 7.10.10 และ 7.10.11 ของข้อ 4 (7) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 กล่าวคือ
ให้ยกเลิกการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งนายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดของรัฐ ซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย
3. มอบเอกสารให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
1) วารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
2561
2) วารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
3) วารสารอารธธรรมศึกษา โขง – สาละวิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
2560
4) วารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
2558
5) จุลสารเพื่อการอนุรักษ์และส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจาเดือน
มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การจัดประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับการจัดประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้กับบุคลากรระดับต่างๆ
ดังนี้
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1. มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมศรีวิไล จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0 โดยเน้นยุทธศาสตร์
ตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ
2. มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
(ระดับกลาง) ได้แก่ ผู้อานวยการกองและหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันระดม
ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู่ ก ารเป็ น
สถาบันอุดมศึกษา 4.0 โดยเน้นยุทธศาสตร์ตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน เพื่ออบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ช านาญการพิ เ ศษ/เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประกอบด้ ว ย อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี
ผู้ ทรงคุณวุฒิ พิเศษประจ ามหาวิทยาลัย ผู้ ช่ว ยอธิการบดี ผู้อานวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ อานวยการกอง
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ (นอกสถานที่) ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(นอกสถานที่) ซึ่งจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม ต่อไป
ทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมหาแนวทางและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและแข่งขันได้ในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ 256 (14/2561) เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 23
ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทิพย์นภาลัย ชั้น 1 โรงแรมมิโด้ (Mido Hetel) กรุงเทพมหานคร จานวน
91 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งเชิงนโยบาย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4.1

การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์ หนูสอน ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะควรจัดทาแผนพัฒนาระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี
แนวทาง ดังนี้
1) เน้นการผลิตบัณฑิตคืนถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ให้กลับไปประกอบ
อาชีพในภูมิลาเนา โดยอาจจัดหาทุนการศึกษาให้กับนิสิตกลุ่มนี้
2) เน้นการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Inter-professional Education :
IPE) ที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ คณะในกลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ เช่ น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ มากขึ้น
3) คณะต้องปรับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
4) การแพทย์ แ ผนไทยทางเลื อ ก ควรเปิ ด เป็ น หน่ ว ยย่ อ ยในโรงพยาบาล
โดยเน้นการให้บริการแนวใหม่ที่แตกต่างจากเดิมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า
2.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1) คณะควรเน้ น เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ( Health Promotion) และ
การป้องกัน สุขภาพ (Health Prevention) ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญที่จะช่วยลดจานวนผู้ป่วยที่ต้องมารับการรักษา
ที่โรงพยาบาล
2) คณะควรมีแนวทางการนาองค์ความรู้ท างวิช าการ พัฒ นาบุคลากรของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) เพื่อ การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
โดยจัดเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นและสร้างจุดขายที่เป็นลักษณะเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์
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2.3 ด้านการวิจัย
คณะสามารถขอทุ น สนั น สนุ น การท าวิ จั ย หรื อ โครงการด้ า นสุ ข ภาพต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งการป้องกันโรคต่าง ๆ ในชุมชนจากเครือข่ายต่ าง ๆ ซึ่งมี
งบประมาณจานวนมาก แต่ยังขาดองค์ความรู้เชิงวิชาการ เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพขีวิตและสุขภาพอาเภอ เป็นต้น
2.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) คณะควรสนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ภ ายในคณะขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ให้มากขึ้น
2) การหารายได้ ควรมีการบริหารจัดการหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกงานของนิสิต
และหน่วยงานการให้บริการตรวจวิเคราะห์เข้าด้วยกัน เพื่อการลดต้นทุนและสามารถเลี้ยงตัวเองได้
3) คณะควรมีแผนบริการจัดการด้านการเงินและภาระหนี้สินของคณะ
3. มอบงานกิจการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอคาสั่งแต่งตั้งให้นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
(ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ ช ญานั น รั ต นวิ บู ล ย์ ส ม)
ครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน
2561) (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. รั บ ทราบผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ของคณบดี คณะบริ หารธุ รกิ จ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม) ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 –
30 กันยายน 2561)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 คณบดีต้องเร่งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึ กษา (สกอ.) กาหนด เช่น อาจารย์ประจาหลั กสู ตร และสนับสนุนการขอตาแหน่ ง
ทางวิชาการให้มากขึ้น
2.2 คณะฯ มีร องคณบดีมากเกินไป (มีจานวน 6 คน) ควรเพิ่มบทบาทของหั ว หน้ า
ภาควิชาในการบริหารจัดการคณะให้มากขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
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2.3 ภาวะมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
ค่อนข้างต่า คือ ร้อยละ 38.90 คณะฯ ควรมีการวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
2.4 ควรมีการบูรณาการหลักสูตรและการวิจัยด้านการท่องเที่ยวกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะ
สอดคล้ องกั บ นโยบายยุ ทธศาสตร์ ข องรั ฐ ที่เ น้น ด้ า นการท่ อ งเที่ ยวและการเกษตร รวมถึงการนาองค์ ค วามรู้
ด้านเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนารูปแบบสินค้า/ที่ระลึก และระบบปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
2.5 ทุน วิจั ย ด้านการท่องเที่ยวมีมาก แต่ผ ลงานวิจัยมีน้อยเมื่อเทียบกั บภาควิช าอื่ น
ในคณะ
3. มอบกองกลาง ดาเนินการดังนี้
3.1 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ
การสื่อสารให้คณบดีทราบ
3.2 ส่งรายงานฯ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารให้กับคณบดี เพื่อให้เผยแพร่ให้กับกรรมการบริหารคณะฯ บุคลากรสายวิชาการ/
สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิตและผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 4.3

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์
ฉายประสาท) ครบรอบปีที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 –
31 กันยายน 2561) (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พี ร ะศั ก ดิ์ ฉายประสาท) ครบรอบปี ที่ 1 (1 ตุ ล าคม 2560 –
31 กันยายน 2561)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1) คณะควรพัฒนาด้านการเกษตรโดยตรงให้เกิดความน่าเชื่อถือสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลมีการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ เช่น ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Framing) โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาผสมผสานกับงานด้านการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร
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2) ภาระการมีงานทาของบัณฑิ ตมีน้อย คณะควรมีการวิเคราะห์และหาแนว
ทางการพัฒนา
3) หลักสูตรของคณะมีน้อยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ คณะควรมีหลักสูตร
ที่น่าสนใจ เช่น อาหารปลอดภัย หลักสูตรการทาอาหาร เป็นต้น
2.2 ด้านการวิจัย
1) งบประมาณด้านการวิจัยมีสูงมาก แต่ผลงานวิจัยมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีงบประมาณใกล้เคียงกัน
2) ควรมีงานวิจัยเชิ งบู รณาการแบบครบวงจร (Intergrate) ที่ส ร้างจุด เด่ น
และจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้สาหรับดูงานให้กับหน่วยงานภายนอกรวมถึงเป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางการเกษตร
ของจังหวัดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเข้าชมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
1) เมื่อเทียบสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต อาจารย์มีจานวนมากเกินไป
2) คณะเกษตรศาสตร์ฯ ควรเป็นผู้ผลิต (Supplier) ด้านอาหารปลอดภัยที่มี
คุณภาพให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือขายส่งให้กั บร้านค้าต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. มอบกองกลาง ดาเนินการดังนี้
3.1 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้คณบดีทราบ
3.2 ส่งรายงานฯ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคณบดี เพื่อให้เผยแพร่รายงานฯ ให้กับกรรมการบริหารคณะฯ บุคลากร
สายวิชาการ/สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิตและผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 4.4

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย (ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล
มุณีสว่าง) ครบรอบปีที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน
2561) (กองกลาง)

มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ตัวชี้วัด (KPI) ผลการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ควรเป็นตัวชี้วัด เกี่ยวกับ
การทางานร่วมกันกับคณะต่าง ๆ มากกว่าการกาหนดตัวชี้วัดเป็นจานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
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2.2 คณบดีควรสร้างการมีส่วนร่วมและทาความเข้ าใจเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลั ย
ร่วมกันกับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
2.3 ควรมีการบูรณาการร่วมกันกับคณะอื่น ๆ ที่ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นต้น
2.4 การพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ (Multidisciplinary) นอกจากจัดทาเป็นหลักสูตร
ระยะยาวแล้ว ควรพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นด้วย
3. มอบกองกลาง ดาเนินการดังนี้
3.1 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้คณบดีทราบ
3.2 ส่งรายงานฯ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้กับ
คณบดี เพื่อให้เผยแพร่รายงานฯ ให้กับกรรมการบริหารคณะฯ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิต
และผู้เกี่ยวข้องของวิทยาลัยฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 4.5

ความคืบหน้าการยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต)
(กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
1. รั บ ทราบความคืบ หน้ าการยื่น บัญชีทรั พย์สิ น ตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต)
2. รับทราบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนด
ตาแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2561
3. รับทราบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนด
ตาแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณางานประจา
ระเบียบวาระที่ 7.1

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (กองกลาง)

มติที่ประชุม
ขอถอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ 7.2

การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
2. มอบกองกฎหมาย นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7.3

การขออนุมัติพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ประจาปี 2562 (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม
1. ไม่อนุมัติการขอเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นเรศวร สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้สมควรขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประจาปี 2562 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากควรผ่านกระบวนการกลั่นกรองในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนการเสนอรายชื่อ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ สมควรขอพระราชทานเหรียญดุษฎี ม าลา
เข็มศิลปวิทยา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ หรือเป็นผู้เคยได้รับพระราชทาน
เหรียญดังกล่าว เพื่อทาหน้าที่ กลั่นกรองก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
2.2 หลั กการในการเสนอชื่อ ควรเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้ว ย การขอพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

ระเบียบวาระที่ 7.4

การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหว่าง 14 สถาบัน ภายใต้โครงการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายผูน้ าสถาบันอุดมศึกษาไทย – เมียนมา
(กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) ระหว่ า ง 14 สถาบั น
ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นาสถาบันอุดมศึกษาไทย – เมียนมา
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ระเบียบวาระที่ 7.5 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ สถาบัน Faculty of Dentistry Niigata University
ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ (กองพัฒนาภาษา
และกิจการต่างประเทศ)
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบัน Faculty of Dentistry Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

ระเบียบวาระที่ 7.6 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Muroran Institute of
Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)
มติที่ประชุม
1. อนุ มัติ (ร่ าง) บั น ทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลั ยนเรศวร กับ
Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ควรเพิ่มเติมโครงการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยง
พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับภูมิภาคต่างๆ เสนอสานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
2.2 หากวิทยาลัยฯ มีแผนจะมุ่งด้านการจราจรทางอากาศ โดยเปิดหลักสูตรการผลิต
นักบิน อาจขอความร่วมมือกับบริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จากัด บริษัทในเครือสหพัฒน์ ที่เปิดโรงเรียนการบิน และ
หลักสูตรนี้ควรมุ่งเน้นผู้เรียนคนไทยเพื่อสร้างนักบินให้กับอุตสาหกรรมการบินของไทยเป็นหลัก มากกว่าการผลิต
นักบินชาวต่างชาติที่จบการศึกษาแล้วกลับไปทางานต่างประเทศ
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ระเบียบวาระที่ 7.7 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย
โดยกองส่งเสริมการวิจยั (กองพัฒนาภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ)
มติที่ประชุม
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริติช เคานซิล
ประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 7.8 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ASTMILCORP Co.,Ltd.
ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร กั บ
บริษัท ASTMILCORP Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

ระเบียบวาระที่ 7.9 การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2562 (กองส่งเสริมการวิจัย)
มติที่ประชุม
1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2562
2. มอบกองส่งเสริมการวิจัย นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 7.10

การขออนุมัติการควบรวมวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
กับ บัณฑิตวิทยาลัย (วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ)

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ ก ารควบรวมวิ ท ยาลั ย การจั ด การระบบสุ ข ภาพกั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
2. อนุมัติยุบเลิกหน่วยงาน ดังนี้
1.1 วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
1.2 สานักงานเลขานุการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
1.3 หน่วยงานระดับงานภายใต้สานักงานเลขานุการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
3. อนุมัติการบริหารหลักสูตรในรูปแบบของโครงการบัณฑิตศึกษา (การจัดการระบบสุขภาพ)
ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย
4. อนุมัติการตัดโอนบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
5. อนุมัติการตัดโอนอัตราบุคลากรสายวิชาการ จากเดิม สังกัดวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
ไปสังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 1 อัตรา (ดร.คณิดา นรัตถรักษา)
6. อนุ มัติการตัดโอนอัตราบุคลากรสายสนับสนุน จากเดิม สั งกัดวิทยาลั ยการจัดการระบบ
สุขภาพ ไปสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 5 อัตรา ดังนี้
6.1 Mr.Reggie Dalman Hinoguin ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิ เ ศษเป็ น อาจารย์
(ชาวต่างประเทศ)
6.2 นางสิริพร จันทร์บรรจง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้าราชการ)
6.3 นายศุภวัฒน์ ยศนรินทร์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลั ย
งบประมาณแผ่นดิน)
6.4 นางสาวเหมือนฝัน คามา ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้)
6.5 นางสาวณัฐพร แตงอ่อน ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างรายวัน)
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562
ทั้งนี้ หากสิ้นสุดโครงการแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาบุคคลดังกล่าวให้ไปปฏิบัติงาน
ตามหน่วยงานที่เหมาะสม ต่อไป
7. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
8. มอบกองกฎหมาย จัดทาประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ ของบัณฑิตวิทยาลัย
9. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ของบัณฑิต
วิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 7.11

การขออนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สานักงาน
อธิการบดี (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ดังนี้
1. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อ
1.1 เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม กองส่งเสริมการวิจัย เปลี่ยนเป็น กองการวิจัยและ
นวัตกรรม
1.2 เปลี่ ย นชื่ อ หน่ ว ยงาน จากเดิ ม กองการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เปลี่ยนเป็น กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. อนุมัติการย้ายสังกัด
2.1 ย้ ายสั งกัด สถานบ่มเพาะวิส าหกิจ จากเดิม สั งกัดกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ไปสังกัด กองการวิจัยและนวัตกรรม
2.2 ย้ายสังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง จากเดิม สังกัดกองการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสังกัด กองการวิจัยและนวัตกรรม
3. อนุมัติการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ (ระดับงาน)
3.1 จัดตั้ง งานเผยแพร่เทคโนโลยี สังกัดกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. มอบกองแผนงานปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รในภาพรวม ของกองการวิ จั ยและนวั ตกรรม
และกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. มอบกองกฎหมาย จั ดท าประกาศฯ การแบ่ งส่ วนราชการตามโครงสร้ างใหม่ ของกองการวิ จั ย
และนวัตกรรม และกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ของกองการวิจัย
และนวัตกรรม และกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระเบียบวาระที่ 7.12

การขออนุมัติแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.
กาหนด ในสาขาวิชาใกล้เคียงหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(กองการบริหารงานบุคคล)

รายละเอี ย ดปรากฏอยู่ ใ นรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (วาระลั บ )
ครั้งที่ 257 (1/2562) วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
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ระเบียบวาระที่ 7.13

ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
(กองการบริหารงานบุคคล)

รายละเอี ย ดปรากฏอยู่ ใ นรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (วาระลั บ )
ครั้งที่ 257 (1/2562) วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 8.1

การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติทปี่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
รับทราบ “ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 8.2

การรับทราบการขออนุมัติลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์
ขจิตวิชยานุกูล) (กองกลาง)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “การขออนุ มั ติ ล าออกจากต าแหน่ ง รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
(รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป”

ระเบียบวาระที่ 8.3

การรับทราบรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา 2561
(กองตรวจสอบและกากับกิจการมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา
2561”

16

ระเบียบวาระที่ 8.4

การรับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 (กองตรวจสอบและกากับกิจการ
มหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561”

ระเบียบวาระที่ 8.5

การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สานักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 โดยคณะสังคมศาสตร์
(กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยคณะสังคมศาสตร์”

ระเบียบวาระที่ 8.6

การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) กับหน่วยงานภายนอก ของกองการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

มติที่ประชุม
รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ หน่วยงานภายนอก จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ จังหวัดพิษณุโลก
โดยสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
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2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการ (SMEs) ภาคอุตสาหกรรมและ
Startup ระหว่าง ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) และมหาวิทยาลัย
นเรศวร
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ : การพัฒนาสับปะรด
แบบครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวรกับ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ระเบียบวาระที่ 8.7

การรับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายของนิสิต
ขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ย
เครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ”

ระเบียบวาระที่ 8.8

การรับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินงานด้านทุนการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 (กองกิจการนิสิต)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานสรุปผลการดาเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561”

ระเบียบวาระที่ 8.9

การรับทราบการลาออกจากตาแหน่งประธานสภาอาจารย์
และกรรมการสภาอาจารย์ ของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
เปรมจิต (กองกลาง)

มติที่ประชุม
รั บ ทราบ “การลาออกจากต าแหน่ ง ประธานสภาอาจารย์ และกรรมการสภาอาจารย์
ของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป”
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ระเบียบวาระที่ 8.10

การรับทราบรายงานสรุปกิจกรรมภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOUs) ประจาปี 2561
(กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานสรุปกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOUs) ประจาปี
2561 ”

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 9.1 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. สรุปเรื่อง
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนการวิจัย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แจ้งให้ที่
ประชุ ม ทราบว่ า ในปี 2562 มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ เป็ น เงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย
เพื่อการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1) งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทาโครงการของนิสิ ต (Project) วงเงิน 2,000
บาท/โครงการ
2) งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ วงเงิน 200,000 บาท/
โครงการ
3) งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน วงเงิน 10,000 บาท/
โครงการ
ที่ป ระชุมได้ให้ ข้อเสนอแนะว่า ในการทาวิจัยนอกจากจะมีนั ก วิจัยแล้ ว ควรมีฝ่ ายสนับสนุน
การวิจั ย (Support Staff) ที่มีความเข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์ โ ครงการ การติดตามงาน การประสานงาน
ตลอดจนการเขียนรายงานสถานะของโครงการวิจัยได้เป็นอย่างดี
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ระเบียบวาระที่ 9.2 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 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

