๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-----------------------------รายนามกรรมการที่เข้าประชุม
๑. ดร.นิพนธ์
สุรพงษ์รักเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. ดร.ชุมพล
เที่ยงธรรม
กรรมการ
๓. ดร.สรวงอัยย์
อนันทวิจักษณ์
กรรมการ
๔. นายฌานิน
เลาทองดี
กรรมการ
๕. นางอิงสาริศา
กันตาคม
กรรมการ
๖. นายบดินทร์
แสงอารยะสกุล
กรรมการ
๗. ดร.สมไทย
วงษ์เจริญ
กรรมการ
๘. ดร.พรรณสิริ
กุลนาถศิริ
กรรมการ
๙. นายวิเชียร
แสงวิวัฒน์เจริญ
กรรมการ
๑๐. นายสมศักดิ์
คะวีรัตน์
กรรมการ
๑๑. นายณฐกร
โซ่จินดามณี
กรรมการ
๑๒. นางดารัตน์
วิภาตะกลัศ
กรรมการ
๑๓. เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
กรรมการ
๑๔. ดร.สุชาติ
เมืองแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
รายนามกรรมการที่ลาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
๑. นายเกริกพงษ์
พงษ์ไตรธรรม
๒. ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์
๓. นายกิตติศักดิ์
วงศ์สวัสดิ์
๔. นายวิชาญ
ธรรมสุจริต
๕. นายสุรจิต
วงศ์กังแห
๖. นางวาสนา
อัศรานุรักษ์
๗. นายพิธา
ลิ้มเจริญรัตน์
๘. นายกิตติพงษ์
สุขเคหา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ดร.นัชชา

เทียมพิทักษ์

๒. นางนิพัทธ์
เกษาพร
๓. นางสาววาสนา
นุชท่าโพ
๔. นางสาวพรรณจันทร์ คงศิริรัตน์

ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานประชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒
๕. นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช
๖. นายปราการ
นทีประสิทธิพร
๗. นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์
เริ่มประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เชิญ
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม เนื่องในโอกาสอาลาตาแหน่ง
อธิการบดีครบวาระในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ขอชื่นชม ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
ที่ได้ทุ่มเททาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมาตลอด
ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทุกท่าน พร้อมฝากข้อคิดเห็นให้กับคณะกรรมการส่งเสริมฯ ช่วยสนับสนุนและผลักดันมหาวิทยาลัย
นเรศวรให้เจริญก้าวหน้าทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในสังคมไทยคิดว่าบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ คือสอนหนังสืออย่างเดียว แต่สถาบันอุดมศึกษา
มีหน้าที่หลักคือ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสังคม ถ้าประเทศใดสถาบันอุดมศึกษาอ่อน
พื้นฐานทางการศึกษาไม่ดี โอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าเป็นไปได้ยาก
วันนี้ มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น บุคลากร อาจารย์ มีความกระตือรือร้น และวิธีคิด
และพยายามที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอยู่เสมอ และมหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก การให้รางวัลกับนักวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ จะทาให้เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆ มีการ
พยายามจูงใจให้อาจารย์ทาวิจัยให้มากขึ้น จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ จานวน ๒๒ ศูนย์ โดยแบ่งเป็น
๓ Cluster คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่วนการบริการวิชาการ ได้ส่งอาจารย์ และนิสิตออกไปข้างนอก โดยให้ไปฝังตัวกับภาคเอกชนต่างๆ เพื่อที่จะ
ได้เรียนรู้
ในอนาคต มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาตัวชี้วัด (KPI) ที่เป็น Output ทั้งหมด ๓ ด้านคือ
๑) บัณฑิตที่ผลิตออกมาในแต่ละปีต้องมีงานทาเป็นร้อยละเท่าไร โดยดูเป็นรายคณะ
ถ้ามีงานทาต่ามหาวิทยาลัยต้องรีบแก้ไข นิสิตที่จบมาแล้วต้องมีงานทาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๙ และเป็นที่ต้องการ
ของตลาด ต้องมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษดี และมีเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยในตลาด ซึ่งเป็น
หน้าที่ของคณะ และอาจารย์ที่ต้องไปหา staff ตรงนี้ให้มากขึ้น
๒) ตาแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ โดยเฉพาะระดับศาสตราจารย์ ในปี ๒๕๖๓
ควรจะมีศาสตราจารย์ ประมาณ ๖๓ คน ซึ่งจะส่งผลต่องานวิจัยและ Ranking ของมหาวิทยาลัย
แต่มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ทั้งอาจารย์ นิสิต บุคลากรสายสนับสนุน และศิษย์เก่า
๓) บทบาทการทาวิจัย การบริการวิชาการ การนาองค์ความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้
เศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ อยากให้อาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาโท

๓
ปริญญาเอก ช่วยขับเคลื่อนงานวิจัยให้ได้มากขึ้น รวมถึงตัวชี้วัดในการพัฒนาชุมชนและสังคมจากรายได้
ของประชากร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ช่วยทา Training Program
เป็นการอบรมระยะสั้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ เนื่องจากภาคเหนือตอนล่าง เป็นฐานทางด้านการเกษตร
ของประเทศไทยและให้ดูเรื่องปัจจัยการผลิตและงานวิจัยที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจหลัก มหาวิทยาลัยต้องเอาใจ
ใส่เชิงนโยบาย ปัจจัยการผลิต ชาวนาชาวไร่ ความอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า รวมถึงด้านการศึกษา
สุขภาพและอาชีพที่มั่นคง ในส่วนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องพยายามผลักดันให้เป็น
โรงเรียนที่สร้างนักวิจัย ซึ่งจะทาให้มีจุดแตกต่างจากโรงเรียนมัธยมอื่นๆ
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ ช่วยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มาก แนะนากับ
ทุกคณะตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ในคณะ ได้ใช้เวลาคิดและหาจุดอ่อนและทาจุดอ่อนนั้นให้เป็นจุดแข็ง
ท้ายสุดต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการส่งเสริมฯ ทุกท่านที่ช่วยมหาวิทยาลัย ทาอย่างไร
มหาวิทยาลัยถึงจะสร้างคน สร้างเยาวชน หรือแม่พิมพ์ของชาติ ให้ดีที่สุด เพราะบุคคลเหล่านี้ในอนาคตต้อง
ทางานแทนเรา และสร้างบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าให้ทันโลก และมีความภาคภูมิใจที่อยู่ในหน้าที่นี้
มาเกือบตลอดชีวิต
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สรุปเรื่อง
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา
๑ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร และสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการบรรยายและระดมความคิด
(Brainstorming) “เรื่อง แนวการบริหารศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย” ได้เชิญ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง
รองกรรมการผู้อานวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Unisearch) เป็นวิทยากร
บรรยายให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการวิทยาลัย
เทียบเท่าระดับคณะทุกคณะ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวรจัดตั้งเป็นศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป
มติ
๑. ที่ประชุมรับทราบการดาเนินการจัดการบรรยายและระดมความคิด (Brain storming)
เรื่อง “แนวการบริหารศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยมีตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย
๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้ คุณบดินทร์
แสงอารยะกุล และคุณอิงสาริศา กันตาคม ที่เป็นตัวแทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง
บรรยายช่วยสรุปสิ่งที่ได้จากการบรรยายครั้งนี้ แนวทางการบริหารงานศูนย์บริการวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้
ในการบรรยายครั้งนี้ที่วิทยากร ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Unisearch) มาบรรยาย โดย ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) จะส่งข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการวิชาการ
(Unisearch) ให้คุณบดินทร์ฯ และคุณอิงสาริศาฯ เพื่อรวบรวมสรุปเป็น Executive summary ของ

๔
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และมอบ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการและเลขานุการ
ช่วยปรับแก้ไขและผลักดันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๓. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๓.๑ การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) ควรมีการประชุมเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการกาหนด (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) ในการประชุม
ครั้งต่อไป
๓.๒ ควรมีการกาหนด Time Frame และ Action Plan ในการจัดตั้งศูนย์บริการ
วิชาการ (Unisearch) รวมถึง Outcome ที่จะได้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการ
๓.๓ ควรมีการกาหนดบทบาทของศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) ที่ไม่ได้เป็น
เฉพาะงานวิจัย แต่ครอบคลุมด้านอื่นด้วย รวมถึงการพิจารณาด้านกฎหมายที่ครอบคลุมถึงผลงานวิจัยและการ
นาผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ จึงต้องกาหนดผลประโยชน์ให้ชัดเจนครอบคลุมถึงด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ เป็นต้น และการแบ่งผลประโยชน์ที่ได้มามีการนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์และมีรายได้เข้ามา
๓.๔ ต้องมีการถ่ายทอดความสาคัญของการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch)
ให้บุคลากรในคณะ/วิทยาลัย เข้าใจว่าเป็นศูนย์ที่ช่วยสนับสนุนและมีบทบาทที่แตกต่างจากพันธกิจหลักของ
คณะ/วิทยาลัย รวมถึงการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าใจบทบาท
และความสาคัญการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch)
๓.๕ ภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) ต้องครอบคลุมความต้องการ
ของภาคเอกชน และนโยบายรัฐ เพื่อให้ทันกับงบประมาณที่รัฐให้มา เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ เอกชนสามารถนาความต้องการในการพัฒนาพื้นที่มาร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch)
เพื่อร่วมกันวิจัยหรือพัฒนาชุมชนและพื้นที่ในด้านการเกษตร เทคโนโลยี สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมได้
๓.๖ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญของการ
จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) รวมถึงปัญหาและอุปสรรคแนวคิดจากผู้มีประสบการณ์จากศูนย์บริการ
วิชาการของสถาบันการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการจัดการให้เหมาะสมกับ
ขององค์กร ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะติดต่อเชิญผู้บริหาร
ศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่เป็นสถาบันที่มีการ
จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) ภายหลังจากศูนย์บริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มุมมอง
แลกเปลี่ยนกับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เกิดมุมมองความชัดเจนในการ
บริการจัดการมากขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้มีการประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสานักงาน
อธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๕
ฝ่ายเลขานุการ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสานักงาน
อธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔

(ร่าง) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นามหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒๓ (๙/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อเตรียมสร้างภาวะผู้นาทางด้านวิชาการและบริหารในมหาวิทยาลัย
ให้เข้มแข็งคู่ไปกับการกาหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ
ไทยในลาดับต้น คือ ใน ๑๐ อันดับแรกของประเทศ และอันดับที่ ๒๐๐ ของเอเชียภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มอบ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ร่างโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาผู้นาของ
มหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในด้านการบริหารที่มีภาวะผู้นาที่สูงและสามารถสร้างความสาเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป และให้นาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น
บัดนี้ ได้จัดทาร่างโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นามหาวิทยาลัยนเรศวร เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
๑. (ร่าง Concept Paper) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นามหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. (ร่าง) แนวทางการจัดหลักสูตรภาวะผู้นาในมหาวิทยาลัย
๓. เอกสารรวมสรุปคาบรรยาย เรื่อง Leadership in Higher Education
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อโปรด
พิจารณา(ร่าง) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นามหาวิทยาลัยนเรศวร

๖
มติ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นา
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การสร้างภาวะผู้นา จาเป็นต้องมีระบบ (System) รองรับเพื่อขับเคลื่อนสร้างผู้นา
ในทุกระดับขององค์กร การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงต้องพิจารณาถึงระบบการบริหาร
ควบคู่ไปด้วยว่าโครงการนี้จะมีความเหมาะสมเพียงใดที่จะอยู่ภายในสถานศึกษาต่อเนื่องหรือจาเป็นต้องจัดตั้ง
เป็นหน่วยงานใหม่
๔. การสร้าง Leadership ต้องมาจากภายในไม่ใช่จากทฤษฎี ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้น ไม่ควรเป็นเพียงใบประกาศนียบัตรที่เข้าอบรมครบตามเวลาที่กาหนด ผู้นาต้อง
มีความเข้าใจเรื่อง Leadership และธรรมาภิบาล
๕. การวางหลักสูตร ต้องมี Frame Work ที่มีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของผู้นาในด้าน
ต่าง ๆ สามารถสื่อสารกับทุกระดับและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู่นาแต่ละสมัยสามารถเดินตามแนวทางที่วางได้
๖. สถาบันพัฒนาภาวะผู้นามหาวิทยาลัยนเรศวรจะเปิดรับเฉพาะผู้นาสถานศึกษา
เพียงอย่างเดียว หรือสามารถขยายขอบเขตให้ผู้นาเอกชนสามารถเข้ามาอบรมได้ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกัน
๗. หากการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นามหาวิทยาลัยนเรศวรสาเร็จ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะขอความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาผู้นาของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี เพื่อเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และสร้างบรรยากาศการสร้างผู้นาที่ดีเหมือนกับที่ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีสร้างผู้นามาแล้วหลายรุ่น
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง

อื่นๆ

๑. กาหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป
คือ วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าว ช่วงเช้าจะมีพิธีเปิดร้าน 7-Eleven ทั้ง ๒ สาขา
ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาแรกบริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และสาขาที่ ๒ บริเวณหอพัก
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU DORM) ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้บริหารบริษัท ซีพี
ออลล์ จากัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์
ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นประธานในพิธี จากนั้นจะเป็นการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๒. เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้แสดง
ความคิดเห็นเรื่องทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
ในส่วนของโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการมอบทุนอยู่แล้ว แต่ส่วน
ใหญ่จะติดปัญหาเกี่ยวกับภาระผูกพัน และการเดินทางของผู้รับทุน ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
7-Eleven น่าจะช่วยได้ในส่วนนี้ แต่อย่างไรก็ตามจะให้ฝ่ายบุคคลติดต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากมี
โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นเครือเดียวกัน หากนิสิตต้องการได้ทุนระยะยาว ได้ทางานหลังจากเรียนจบ และกลับ
ไปสู่โรงพยาบาลในถิ่นภูมิลาเนาของตน
๓. เรื่องของยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑ การพัฒนากาลังคนของประเทศยังไร้ทิศทาง ควรเริ่มต้นตั้งแต่การคัดกรองเด็กให้
เด็กทราบความถนัด ความต้องการ และความสามารถแท้จริงของตนเอง มีระบบการแนะแนวรวมถึงให้เด็ก

๗
ทราบถึงโอกาสการได้งานทาและความต้องการของพื้นที่ ขณะเดียวกันต้องมีการถอดยุทธศาสตร์ของชาติเป็น
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด เมื่อทราบทิศทางการพัฒนาพื้นที่และความต้องการกาลังคนในด้านต่าง ๆ เพื่อวาง
แนวทางและการจัดหางบประมาณและทุนในการพัฒนาและความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และต้องการให้
สถาบันการศึกษาเป็นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มากขึ้น เนื่องจากบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบมาทางาน
ไม่เป็น การวางทิศทางการพัฒนาต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มีประเด็นสาคัญ ๖ เรื่อง โดยเรื่องที่
๓ เป็นเรื่องทรัพยากรมนุษย์การเรียนรู้ การพัฒนา การท่องเที่ยว อาชีพด้านเกษตรกรรม นวัตกรรมและ
โลจิสติกส์ ซึ่งต้องการการวิจัยเชิงลึก เพื่อหาจุดเด่นของแต่ละพื้นที่และพัฒนากาลังคนรองรับทิศทางการพัฒนา
ในระยะยาว
๓.๒ ควรมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการในอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้าเพื่อที่สถาบันการศึกษาจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สร้างบัณฑิตที่จบออกไปให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและประเทศในอนาคต จะทาให้บัณฑิตที่จบมีงานทาและเป็นกาลัง
การขับเคลื่อนระบบการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป
ปิดประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

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

...........................................
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

............................................
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.................................................
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายบริห าร
กรรมการและเลขานุการ

