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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานประชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒
๗. นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์
เริ่มประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจาปี ๒๕๕๙ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่า
๒.๑ จากการที่ไปพบปะกับผู้บริหารคณะต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงมหาวิทยาลัยดังนี้
๑) คณะมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ
๒) การผลิตนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยเป็นฐาน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
และต่อยอดเชิงพาณิชย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๓) คณะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ technology application
(การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี) ในรูปของ Problem – based, Project – based และ Profession – based
learning เพื่อสร้างทักษะอาชีพ (Job – ability) ที่เป็นรูปธรรมสาหรับนิสิตทุกระดับ
๔) มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการลงทะเบียน ระบบการเลือกวิชาเรียน
และระบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฏิบัติสาหรับนิสิตในรูปแบบที่ยืดหยุ่น (Flexibility) และปฏิบัติได้
(Practicality) ในการดาเนินการ
๕) มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีสถานที่ในการบ่มเพาะและนาเสนอผลผลิตจากการ
เรียนของนิสิตทุกระดับชั้นในรูปของนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน โดยสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นผู้รับประโยชน์ (Stakeholders) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
นวัตกรรม (University of Innovation)
๒.๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกชนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตรวจราชการการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบกลาง เงินสารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามอานาจของนายกรัฐมนตรี โดย
สารวจพื้นที่โครงสร้างศักยภาพธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) พร้อมรับฟัง
การนาเสนอการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

๓
๓. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยแรกในการสร้างหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี โดยในหลักสูตร ต้องประกอบด้วย
๑) การบริหารจัดการด้วย commercialization ต้องสอนให้เด็กรู้จักใช้
การสื่อสาร
๒) นักศึกษาต้องมีความรู้เรื่อง digital marketing อย่างถ่องแท้
๓) วิชาที่พัฒนาความเป็นมนุษย์ เพราะมีแต่วิชาที่พัฒนา IQ ก็ไม่มั่นใจว่าเรียน
ไปแล้วจะพัฒนา IQ ให้สูงขึ้น เคยเรียนว่าวิชาเลือกเสรี อยากให้วิชาเหล่านี้ช่วยพัฒนาศักยภาพในการสร้างร่วมมือ
เด็กเรียนเก่ง ๆ จบการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐ พอมาทางาน Ego สูงมาก ควรทาในหลักสูตรนี้ระดับปริญญาโท
คุณเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ยินดีให้ความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น
หมากล้อมอยู่ในวิชาเลือกเสรี หมากล้อมจะสอนให้คนมีสมาธิ มีวินัยในตัวเอง เป็นต้น
๓.๒ การพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน โยงใยกับวิถีชีวิตในทุกระดับ การได้ทางานตรงนี้
ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยมีความสุข เรื่องของการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เป็นความต้องการของอาจารย์
แต่ละท่านคิดว่าอาจารย์เหล่านั้นก็อยากจะทางานอย่างมีความสุข อย่างเป็นธรรมชาติ ทาอย่างไรจะให้อาจารย์
นักศึกษา บุคลากรมาช่วยกัน คิดว่าเป็นเรื่องสาคัญ ทาอย่างไรให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่มีความสุขของการทางาน
เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ การวิจัยการสื่อสาร Research communication ต้องนางานวิจัยเพื่อออกไปสู่สังคม
การค้า อุตสาหกรรม และการสร้างทีม เพราะฉะนั้น ทีมของอาจารย์ต้องนาผู้รู้มารวมทีมที่มีชื่อเสียงให้ได้มากที่สุด
โดยจับมือกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และเติมเต็มเรื่องของ postdoc เข้ามา งานวิจัยก็จะมี ความหมายทุก ๆ
ระดับใช้ประโยชน์ได้
๓.๓ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสาคัญเพราะข้อตกลงของ EU ล่าสุด
บังคับให้ปี ๒๕๖๐ สินค้าที่ส่งขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องมีส่วนผสมของรีไซเคิล ๓๐ % ซึง่ ประเทศไทยยัง
ไม่ได้เตรียมการ ในปี ๒๕๖๗ ต้องมีส่วนผสมของรีไซเคิล ๕๐ % จนกระทั่งในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า ต้องเข้าสู่สังคม
ทรัพยากรหมุนเวียนได้ ๑๐๐ % การหยุดยั้งการทาลายทรัพยากรธรรมชาติถึงเวลาต้องสิ้นสุดลงแล้ว ต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยมีความสาเร็จเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้
๓.๔ ภาคเอกชนได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยตลอด ค่อนข้างเร่งด่วน
ล่าสุดมีงบประมาณของกลุ่มจังหวัดเข้ามา จานวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งคุณณฐกร โซ่จินดามณี กรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานหลักให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นหลัก จังหวัดพิษณุโลกได้เสนอว่าจะเป็นต้นแบบของประเทศไทย ๔.๐ จะทาในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก
เรียกว่าพิษณุโลก ๔.๐ และตอนนี้ประสานกับผู้อานวยการกองกองบริหารการวิจัย
เพื่อทาโมเดลขึ้นมาให้ชัดเจน
๓.๕ นโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการขับเคลื่อนในหลาย ๆ ประเด็น
โดยเฉพาะประชารัฐ งบประมาณในกลุ่มจังหวัดตอนนี้ไม่ใช่มีจานวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่ตอนนี้ฐานข้อมูลทุกกลุ่ม
จังหวัดเคลื่อนยากมาก ตอนนี้มีงบประมาณ จานวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลต้องการกระจายอานาจ
แล้วสามารถบริหารงบประมาณ และให้เกิดโครงการเด่น ๆ ที่จะนาไปเสนอในประชาคมโลกได้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี
๓.๖ อยากเห็นการทางานที่ชัดเจน mind stone ของสมาคมศิษย์เก่า ต้องดาเนินการ
ให้เป็นรูปธรรม เช่น ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มหาวิทยาลัยต้องเชิญมาเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยให้เร็วที่สุด
สมาคมศิษย์เก่าเป็นกลไกที่จะช่วยมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จในระยะใกล้ ระยะยาว ต่อไป

๔
๓.๗ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ควรจะเชิญผู้ที่มีศักยภาพที่มีความกว้างขวาง
มองภาพได้กว้างกว่านี้ และประเด็นการมีส่วนร่วมมี ๓ ประเด็นที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ต้องดาเนินการ
๑) การเชื่อมโยงระหว่าง สมาคม กับมหาวิทยาลัย
๒) การเชื่อมโยง สมาคมศิษย์เก่า กับศิษย์ปัจจุบันจะต้องทาอย่างไร มีวิธีการ
อย่างไร
๓) การเชื่อมโยงศิษย์เก่า กับศิษย์เก่า ต้องทาอย่างไร
อยู่ระหว่างดาเนินการ และอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องมีทิศทางอย่างไร ต้องทา
ประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ขอแจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
(จัดประชุมแล้ว)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
(จัดประชุมแล้ว)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) เกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็น
ทางการพิจารณาการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยที่เคยอยู่ในระบบราชการเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับ ตลอดจนพิจารณาข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็น ขอให้ใช้
เวลาดาเนินงานไม่เกิน ๓๐ วัน เนื่องจากต้องการให้ทันการจัดทางบประมาณ ปี ๒๕๖๒ และที่ประชุมได้มีมติ
เชิญ ดร.อรสา ภาววิมล ผูช้ ่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มานาเสนอทิศทางและนโยบายอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
สุพรรณกัลยา ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีประเด็นนาเสนอ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
- Thailand 4.0/University 4.0
- ร่างแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)
- นโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ

๕
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้มีการประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอาทิตย์ที่
๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ฝ่ายเลขานุการ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปเรื่อง
ตามที่ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้มอบหมายให้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น
บัดนี้ ได้จัดทาร่างโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) มหาวิทยาลัยนเรศวร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
๑. (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. การประชุมการจัดทาโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference) เมื่อวันอังคารที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓. การพัฒนาภาค
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๖
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางสรุปได้ว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อยากเห็น Unisearch เป็นแหล่งรายได้ เพราะ งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอ
กับการใช้งาน การลงทุนมหาวิทยาลัยควรจะลงทุนในเรื่องของคนจะดีกว่าไปลงทุนที่ตัวตึก หรืออาคาร
เพราะสิ่งเหล่านั้นจะมีค่าเสื่อมราคา Uniserch การทาวิจัย จากการที่ไปบริการสังคม และได้ผลย้อนกลับมา
ที่มหาวิทยาลัยมี ดร. ที่เก่งๆ จากทั่วโลก มีตาแหน่งทางวิชาการ และมีประสบการณ์จากภาคเอกชน
ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะไปช่วยขับเคลื่อนภาคเอกชนให้เกิดงานวิจัยเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ขายสินค้า
ได้มากขึ้น มหาวิทยาลัยต้องช่วยกันสร้างคนให้มีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี และอัตรารายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรในเขตภาคเหนือตอนล่างจะสูงขึ้นด้วย
โครงสร้างของ Uniseach สาคัญมาก เพราะในอนาคตจะเกลี่ยบุคลากรมาจากที่ใด อยากได้
ผู้บริหารที่เก่งและมีแนวคิดเหมือนภาคเอกชน ไม่จาเป็นต้องเป็นภาคเอกชน แต่ต้องเข้าใจภาคเอกชน
ทางานกับเอกชนได้ สามารถสร้างรายได้ และสามารถนารายได้มาเข้ามหาวิทยาลัยได้ โครงสร้างอาจมาจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาหรือกัน ทาให้เกิดงานวิจัย
มากขึ้น ถ้าโครงสร้างดีตง้ั แต่ต้นก็จะช่วยมหาวิทยาลัยในระยะยาว สามารถขอผลงานทางวิชาการได้ สะพานเชือ่ ม
ระหว่างคุณวุฒิทางวิชาการกับคุณวุฒิทางวิชาชีพ คือ โลกทฤษฎี กับโลกปฏิบัติ อาจารย์ต้องเข้าทางานกับ
ภาคเอกชน ทางานจริง สถานที่จริง ต้องเห็นจริงๆ ว่าเอกชนทาอย่างได้ เพื่อจะได้องค์ความรู้ และงานวิจัยกลับมา
มหาวิทยาลัยต้องมองไปข้างหน้า ต้องมีการพัฒนาโครงสร้าง Unisearch ให้เกิดขึ้นภายใต้
Readership ของมหาวิทยาลัย ต้องเดินหน้าต่อและพยายามทาส่วนต่างๆ ให้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย Unisearch จะเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นโชว์รูมของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการ
วิจัย การพัฒนาผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ
โดยประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อธิการบดี และรองอธิการบดี
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) จะหารือร่วมกันเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ และนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) มหาวิทยาลัย

นเรศวร
๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑ โครงสร้างของ Unisearch สาคัญมาก ต้องมีการบริการจัดการที่คล่องตัว
เป็นกึ่งเอกชน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นแหล่งสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒.๒ ผู้บริหารและบอร์ดของ Unisearch ต้องมีความสามารถไม่เพียงแต่คุณวุฒิทาง
วิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจในภาคเอกชน ต้องสามารถทางานกับทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มี Connection ที่ดี ในการหาแหล่งทุนจากกองทุนต่างๆ สามารถประสาน
ความร่วมมือ รักษาสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและการเงินให้สามารถ
บริหารจัดการองค์กรให้เลี้ยงตัวเองได้ และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๓ ควรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ประชุม เมื่อให้ Idea ตรงโจทย์ที่จะใช้ในการทาวิจัย ที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนต่าง ๆ ได้

๗
๒.๔ อาจารย์ที่ทางานวิจัย หรือให้บริการวิชาการ ต้องมีประสบการณ์ทางานจริง
ในสถานประกอบการ ควรมีการฝังตัวการทางานในสถานประกอบการมาระยะหนึ่ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ทางานของภาคเอกชน และสามารถนาองค์ความรู้มาผสานกับความรู้ทางวิชาการเพื่อสามารถถ่ายทอดให้กับนิสิต
หรือผู้ประกอบการได้
๒.๕ จานวนชั่วโมงภาระงานของอาจารย์ที่ทางานวิจัย หรือไปให้คาปรึกษา
สถานประกอบการที่รับงานผ่าน Unisearch ต้องรวมอยู่ในการคานวณภาระงานด้วย
๒.๖ การทาวิจัย/บริการวิชาการ ที่ทาโดยอาจารย์ควรเปิดโอกาสให้นักวิจัย นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มีส่วนร่วมในโครงการด้วย
๒.๗ ต้องมีการกาหนดผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ร่วมโครงการวิจัย ส่วนที่ Unisearch
ได้รับและส่วนที่มหาวิทยาลัยได้รับจากโครงการและจาก Unisearch โดยแยกตามลักษณะโครงการและต้นทุน
การบริการจัดการโครงการ
๒.๘ ต้องมีการตกลงและจดสิทธิบัตรผลงานการเป็นเจ้าของ ระหว่างมหาวิทยาลัย
นเรศวรกับแหล่งทุนให้ชัดเจน
๒.๙ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
SMEs รู้จักและเข้ามาติดต่อใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่เพื่อนาไปต่อยอดเชิงธุรกิจหรือแก้ไข
ปัญหาของสถานประกอบการ/ชุมชน
๒.๑๐ ต้องมีการกาหนด KPI และมีการประเมินผลการดาเนินงานของ Unisearch
เป็นระยะทั้งผลงานในด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และการสร้างรายได้ให้กับ Unisearch
และมหาวิทยาลัย
๒.๑๑ ทางบริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) (CP All) ยินดีให้ทุนแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัย โดยการรับอาจารย์เข้าเรียนรู้ระบบการทางานของภาคเอกชน ในหลักสูตร Avanced Retail
Management (ARM) ซึ่งเป็นถ่ายทอดและแบ่งปันการบริหารงานของ Total Quality Management (TQM)
แนวคิดกลยุทธ์และแนวทางการทางานการบริหารจัดการด้านค้าปลีกต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง
จากทีมผู้บริหารมืออาชีพของบริษัท ซีพีออลล์ ซึ่งจะเปิดรับปีละ ๒ ครั้ง เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนทุน
ของนักศึกษา Foot trach
๓. มอบ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่าง โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Unisearch) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปเรื่อง
ตามที่ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้มอบหมายให้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จัดทา (ร่าง) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น
บัดนี้ ได้จัดทาร่างโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยนเรศวร เสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงขอนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป

๘
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
(ร่าง) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อโปรดพิจารณา
ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
การพิจารณา
ทีป่ ระชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางสรุปได้ว่า ภาวะผู้นาเป็นเรื่องที่จาเป็นเพราะการก้าวสู่
ตาแหน่งผู้บริหารจะต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ นโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยการสร้าง
Personalisy & Leadership ให้เกิดขึ้นกับคนทุกระดับ เพราะนิสิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก การเรียนรู้ต้องใช้ Perfessiona based เมื่อเรียนจบแล้วต้องมีตัวชี้วัดว่าเมื่อเรียนจบแล้วได้งานทา
เท่าไร
ปัญหาของมหาวิทยาลัย คือ กระบวนการการสรรหา มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญ
ทั้ง Leadership และ Management ที่จะต้องได้มืออาชีพ ในหลายมหาวิทยาลัย Leadership จัดอยู่ภายใต้
องค์กรอื่น แต่ถ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมที่จะยกระดับของ Leadership ก็จะเป็นสิ่งดี เพราะต้องมองไปถึง
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งจะพัฒนาคู่ขนานกันไป แต่ในขณะเดียวกันก็ควรให้ความสนใจและทาเป็น
นโยบายในการพัฒนาสถาบัน เช่นเดียวกันกับ Unisearch ที่ต้องดาเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนานา Input ในเรื่องของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นระยะยาว ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถเน้นในเรื่องของ Leader ที่มีความโดดเด่นและประสบความสาเร็จ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีสถานะเป็นวิทยาลัย
๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
๒.๑ ระดับผู้บริหารทั้งในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้นาองค์กรธุรกิจ หรือผู้นาชุมชน
ที่มาจากการสรรหาหรือเลือกตั้ง ต้องมีการพัฒนาพื้นฐานด้วย Leadership และ Management เพื่อพัฒนา
องค์กรให้ก้าวหน้า ขณะเดียวกันในระดับนิสิตต้องสร้าง Personalisy & Leadership เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ต้องใช้ Perfessional based และในการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา
๒.๒ การสร้างผู้นาในองค์กร ให้ได้ผลและมีการช่วยเหลือสนับสนุนกัน และไม่เกิดการ
ขัดแย้งในองค์กรจะมีการสร้างผู้นา ในช่วงอายุที่ห่างกัน ๑๐ ปี เช่นอายะ ๖๐ ปี จะสร้างผู้นาจากผู้ใต้บังคับบัญชา
อายุ ๕๐ ปี ผู้บริหารอายุ ๕๐ ปี จะสร้างผู้นาจากผู้ใต้บังคับบัญชาอายุ ๔๐ ปี โดยจะถ่ายทอดกันเป็นทอดๆ และ
ผู้บริหารอายุ ๓๐ ปี จะสร้างผู้นาจากผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกว่ามีศักยภาพในการทางานวิธีการ
สร้างผู้นานี้คือเคล็ดลับการสร้างผู้นาของ CP all
๒.๓ การที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นา และยกระดับเป็น
วิทยาลัย จะสร้างความโดเด่นให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งสร้างรายได้กับมหาวิทยาลัยอีกทาง

๙
๓. มอบ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่างโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๔. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๓

การดาเนินการเกี่ยวกับขยะเพื่อรีไซเคิล

สรุปเรื่อง
ด้วย ดร.สมไทย วงเจริญ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่
๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของขยะ ซึ่งมีแผนการดาเนินการ
ที่จะทาในมหาวิทยาลัยในเรื่องขยะว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถานศึกษา บทเรียน หลักสูตรต่าง ๆ
ในคณะศึกษาศาสตร์ ได้ใช้จิตวิญญาณของการให้เกิดขยะ เช่น การตั้งโจทย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะเพื่อให้เรียนรู้
ทีไ่ ปที่มาของการเกิดขยะ เรื่องของบทเรียนเรื่อง 3R ประชารัฐ ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle
ซึง่ 3R เป็นหัวใจของโลกที่ทาให้โลกมีขีวิตได้ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการพาบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
ดูงานทีโ่ รงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ แต่ยังไม่มีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ
และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้คณะศึกษาศาสตร์นาเรื่องขยะบรรจุไว้ในหลักสูตรเพื่อให้ได้เรียนรู้ที่มาของการเกิดขยะ
๒. ให้มหาวิทยาลัยทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางสรุปได้ว่า คณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะที่ต้องสร้างครู
คณะผู้บริหารและอาจารย์ สามารถนากลับไปใช้ประโยชน์กลับทุกสถานศึกษา ไปสอนคนให้มีความรู้ ความคิด
จะทาอย่างไรถึงจะเปิดหลักสูตรนี้ในคณะศึกษาศาสตร์เป็นที่แรก โดยอาจจัดทาเป็นหลักสูตรหรือรายวิชา
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่นิสิตทุกคน
ต้องเรียนตั้งแต่ปี ๑ จนถึงปี ๔ แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องบรรจุเรื่องนี้ไปใน มคอ.๓
นอกเหนือจากวิชา Shot Course ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. ให้มหาวิทยาลัยบรรจุสาขาวิชา/หลักสูตร ด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับขยะเพื่อรีไซเคิล
ลงในการเรียนการสอนของนิสิต ตั้งแต่ปี ๑ ถึงปี ๔ ดังนี้
๑.๑ บรรจุในรายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเวลาศึกษาทั่วไปที่นิสิตกาหนดให้
นิสิตต้องเรียน ในส่วนนี้อธิการบดีรับไปประสานกับกองการศึกษาทั่วไป

๑๐
๑.๒ บรรจุในหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
การจัดการกับขยะลงใน มคอ. ๓ เน้นให้มีจิตวิญญาณด้านสิ่งแวดล้อม และนาความรู้ไปถ่ายทอดต่อไป เมื่อสาเร็จ
การศึกษาไปเป็นครู โดยอธิการบดีจะแจ้งในการประชุมวิชาการในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐
๑.๓ จัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น ด้านการจัดการขยะ โดยเชิญ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ
จากเจ้าของธุรกิจรีไซเคิลขยะ "วงษ์พาณิชย์" ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องการจัดการขยะระดับโลกมาร่วมสร้าง
หลักสูตรและเป็นอาจารย์พิเศษ เปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจและนักศึกษาจากต่างประเทศ
๑.๔ การเปิดหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทย เช่น การจัดการขยะ ในระดับบัณฑิตศึกษา
๒. ดร.สมไทย วงษ์เจริญ มีความยินดี ให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
นเรศวรกับโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์
ระเบียบวาระที่ ๓.๔

พิธีเปิด 7 - ELEVEN

สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มอบหมาย นายเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น
บัดนี้ การก่อสร้าง 7 – Eleven จานวน ๒ สาขา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ สาขา
คณะแพทยศาสตร์ และสาขาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Dorm) ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับพิธีเปิด 7 – ELEVEN จานวน ๒ สาขา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ สาขาคณะแพทยศาสตร์
และสาขาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Dorm)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางสรุปได้ว่า อยากให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มองเห็นถึงความสาคัญของ 7-Eleven ไม่ต้องการให้มองแค่เป็นเพียงร้านสะดวกซื้อ แต่มีมูลค่ามากกว่านั้น เช่น
นักศึกษาสามารถหารายได้พิเศษ ฝึกงาน เป็นต้น
ต้องการให้มีพิธีเปิด 7-Eleven ที่คณะแพทยศาสตร์ และหอพักนิสิต โดยเชิญ อธิการบดี
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร CP all มาเปิด โดยให้มีการจัดทา PR เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
โดยมอบรองอธิการบดี (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) หารือกับอธิการบดี กาหนดวัน และเวลาต่อไป
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. ขอให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากร้าน 7-Eleven ที่มาเปิดสาขาจานวน ๒ สาขา
ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไม่ใช่เพียงแค่ร้านสะดวกซื้อ แต่สามารถเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิต หรือให้นิสิต
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ทางานนอกเวลาเพื่อหารายได้พิเศษ

๑๑
๒. ร้าน 7-Eleven จัดเป็นรูปแบบการค้าแบบ Modern Trade ซึ่งในอนาคตธุรกิจ Modern
Trade จะมีบทบาทสาคัญมากขึ้น เพื่อสร้างผู้ประกอบการ หรือบัณฑิตที่สามารถทางานได้ตรงความต้องการ
ของตลาด คุณเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ยินดีและนา
ประสบการณ์ที่มีมาช่วยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และพร้อมประสานกับทางานในเครือบริษัท CP all
ด้านการฝึกงานของนิสิตในหลักสูตรนี้
๓. มอบ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย หารือกับท่านอธิการบดี เพื่อกาหนดวันและเวลา ในการเปิดร้าน 7-Eleven จานวน ๒ สาขา
ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สาขาคณะแพทยศาสตร์ และสาขาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Dorm)
และประสานกับคุณเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม เพื่อนัดหมายและเชิญผู้บริหารบริษัท CP all เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสานงานทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและบริษัท CP all ช่วยประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ทราบว่าความร่วมมือเชิงบูรณาการร่วมกันในด้านการศึกษา การฝึกงาน และเป็นแหล่งสร้างรายได้
ให้กับนิสิต
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง

อื่นๆ

กาหนดวันประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสากนักงานอธิการบดี ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปิดประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

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

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

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

.................................................
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

