
สรุปผลการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ผูบริหารระดับกองและสํานักเลขานุการคณะ/วิทยาลัย 

วันท่ี 9 -10 กุมภาพันธ 2562 

******************************* 

พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1. การบริหารหลักสูตร 

 

1. หลักสูตรท่ีเปนแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary 

Programme) และ สหวิทยาการ (Interdisciplinary 

Programme) ในมหาวิทยาลัยยังมีจํานวนนอย 

และในระดับคณะยังไมมีหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการ

ของผูเรียนอยางแทจริง 

2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรนานาชาติ หรือ (International 

Programme) ปรากฏอยูหลายหลักสูตร ท่ีประชาสัมพันธ

ใหกับตางชาติวาสอนเปนภาษาอังกฤษ แตในความเปน

จริง ไมไดทําการสอนท่ีเปนภาษาอังกฤษ 100%  

ทําใหนิสิต drop out และสงผลตอชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย 

3. แบบฟอรมตางๆ ของคณะและบัณฑิตวิทยาลัย  

ควรมี format เดียวกัน และควรจัดทําเปน 2 ภาษา  

(ไทยและอังกฤษ) 

1. การพัฒนาหลักสูตร 

แบบพหุวิทยาการ 

(Multidisciplinary 

Programme)  

และสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary 

Programme) 

2. การพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติ 

3. การจัดทําแบบฟอรม

ตางๆ 2 ภาษา 

4. การสรางหลักสูตร 

แบบบูรณาการ 

1. กองบริการ

การศึกษา 

2. บัณฑิตวิทยาลัย 

3. กองพัฒนาภาษา

และกิจการ

ตางประเทศ 

4. คณะ/วิทยาลัย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

ผลิตบัณฑิต 
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1. การบริหารหลักสูตร  

   (ตอ) 

 

4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายเพ่ือสรางความรวมมือ 

ในการสรางหลักสูตรแบบบูรณาการ เชน  

คณะเกษตรศาสตรฯ กับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ  

คณะสังคมศาสตร กับ คณะแพทยศาสตร เปนตน         

และหาทางแกปญหาเรื่องอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ีมีจํานวนไมเพียงพอ 

5. การใหนิสิตเลือกเรียนแบบอิสระ ไมเหมาะสําหรับ 

ระดับบัณฑิต แตควรใหทําในรูปแบบของสัมฤทธิบัตร  

ท่ีมีความชัดเจนในหลักสูตร และควรทําใหเปน Life long 

Programme อยางแทจริง คือไมกําหนดระยะเวลา 

ในการเก็บหนวยกิตแบบ Credit Banking 

6. มหาวิทยาลัยควรวางนโยบายในการจัดคอรสอบรม

ภาษาอังกฤษก่ึงบังคับตั้งแตระดับคณะ โดยประสานกับ

บัณฑิตวิทยาลัย และกองพัฒนาภาษาและกิจการ

ตางประเทศเพ่ือดําเนินการดานการสอน 

7. เสริมสรางความเขมแข็งของการผลิตบัณฑิต โดยใชการ

สอนท่ีหลากหลาย เนนการบูรณาการ และพัฒนา

หลักสูตร  ในลักษณะพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 

5. การจัดทําหลักสูตร

สัมฤทธิบัตร 

6. การจดัคอรสอบรม

ภาษาอังกฤษ 
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

2. เนื้อหาของหลักสูตร 

    

 

1. การสรางหลักสูตร คณะและวิทยาลัยตองมีขอมูลเชิงลึก  

ในเนื้อหาสาระของหลักสูตรนั้นๆ โดยสอบถามความ

ตองการของผูเรียน วาประสงคหลักสูตรแบบใด 

2. คณะ/วิทยาลัย ตองสอบถามหนวยงาน ผูประกอบการ 

หรือองคกรท่ีเก่ียวของวา ตองการคนทํางานแบบไหน 

เพ่ือจะไดตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานได

ถูกตอง และควรใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ในการสํารวจขอมูล เชน การสัมภาษณเชิงลึก

แทนการใชแบบสอบถาม เพราะสวนใหญไมไดขอมูลท่ี

แทจริงกลับมา 

3. แตละหลักสูตร ควรมีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

รูปแบบ เชน MOOC, Flipped Class, Blended Class

เพ่ือตอบโจทยของคนวัยทํางานท่ีไมมีเวลาเพียงพอหรือไม

สะดวกในการเรียนแบบ face to face ในชั้นเรียน 

1. การสรางหลักสูตร       

ใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน/

ลูกคา 

2. การจัดทําหลักสูตรท่ี

หลากหลาย รูปแบบ  

เชน MOOC, Flipped 

Class, Blended Class 

3. การพัฒนาทักษะ 

จิตวิทยา และเทคนิคการ

สอนใหกับอาจารย 

4. การสรางเครือขายแหลง

ฝกภาคปฏิบัติใหมีการ

กระจายอยางครอบคลุม

ท่ัวภาคเหนือตอนลาง 

1. คณะ/วิทยาลัย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. กองบริการ

การศึกษา 

3. บัณฑิตวิทยาลัย 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

ผลิตบัณฑิต 
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

2. เนื้อหาของหลักสูตร  

  (ตอ) 

    

 

4. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาทักษะ จิตวิทยา และเทคนิค 

การสอนในรูปแบบของโครงการใหกับอาจารยทุก cluster 

5. คณะ/วิทยาลัย ควรพัฒนาระบบการจัดการการศึกษา 

ท่ีเนนการสรางคน สรางความรู สรางนวัตกรรมเพ่ือเปน

ประโยชนตอชุมชน 

6. สรางเครือขายแหลงฝกภาคปฏิบัติใหมีการกระจาย 

อยางครอบคลุม และสรางความเขมแข็งและความเปน

หุนสวนของแหลงฝก โดยใหมีการกระจายไปท่ัวภาคเหนือ

ตอนลาง 

7. การสรางหลักสูตรใหมท่ีเปนท่ีตองการของสังคม 

ในยุคปจจุบัน เชน การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ 
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

3. การรับเขาและวิธีการ

เรียนรู 

 

1. มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการใหกองบริการการศึกษา

เปน one stop service ดานการรับเขา และระบบการ

จายเงินคาสมัครไมตองผานกองคลัง เพ่ือความสะดวก

รวดเร็วแกผูสมัคร 

2. ใบเสร็จ และ แบบฟอรมตางๆ ควรจัดทําเปน 2 ภาษา 

3. เรื่องทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยไมควรให 100%  

แตเปนลักษณะ co-funding  

4. คณะ/วิทยาลัยควรประสานและใหขอมูลของหลักสูตร

เดนๆ ใหแกงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือชวยในการประชาสัมพันธหลักสูตรในวงกวาง 

5. อยากใหเครือขายของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย  

ไดรวมมือทําวิจัยสถาบันรวมกัน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยจัดทํา 

Big Data มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

6. เพ่ิมการทําหลักสูตร Double Degree หรือ Short 

Courses กับมหาวิทยาลัยตางชาติท่ีมี MoU รวมกัน 

ใหมากข้ึน 

1. การพัฒนาระบบการ

รับเขาใหเปน one stop 

service  

2. การจัดทําแบบฟอรม 

เปน 2 ภาษา 

3. การบริหารจัดการ 

เรื่องการใหทุนการศึกษา 

4. การประชาสัมพันธ

หลักสูตร 

5. การจัดทํา Big Data  

6. การทําหลักสูตร Double 

Degree หรือ Short 

Courses 

1. กองบริการ

การศึกษา 

2. บัณฑิตวิทยาลัย 

3. คณะ/วิทยาลัย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. กองกลาง (งาน

ประชาสัมพันธ) 

 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

ผลิตบัณฑิต 
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

3. การรับเขาและวิธีการ

เรียนรู (ตอ) 

 

7. มหาวิทยาลัยควรมีกลุมอาจารยท่ีมีชื่อเสียงดานวิชาการ 

ทําหนาท่ีเปนนายหนาหานิสิตตางชาติมาเรียน  

ซ่ึงอาจจัดคอรสท่ีใชบุคคลากรภายนอกมาสอนได  

แตตองทํา Feasibility เพ่ือหาจุดคุมทุนใหกับ

มหาวิทยาลัย 
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พันธกิจที่ 2 การวิจัย 

ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

- ทิศทางการวิจัย 

- การพัฒนานักวิจัย 

- การจัดสรรทุนวิจัย 

 

1. กําหนดโจทยวิจัย และการทํางานวิจัยท่ีมุงเปาสอดคลอง   

กับทิศทาง การพัฒนา หรือยุทธศาสตร และเนนจุดเดน 

ท่ีมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ 

2. มุงเนนการวิจัยท่ีมีลักษณะการขามศาสตร หรือการเชื่อมโยง

องคความรูใหสอดคลองกับความตองการในแตละชวงเวลา 

เชน การวิจัยดานเกษตรท่ีเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี  

3. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดนักวิจัยรุนใหมโดยการจัดสรรทุน 

การจูงใจท้ังทางบวก และการบังคับ โดยสรางวินัยในการวิจัย   

4. จัดหาแหลงทุนจากภายนอกโดยเชื่อมโยงและเจรจากับ 

แหลงทุน รวมท้ังผลักดันใหเกิดการทําวิจัยรวมกับภาคเอกชน

ในลักษณะ Research and Development โดยมีการตกลง

ประโยชนรวมกัน 

5. พัฒนา ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศดานยุทธศาสตร    

การวิจัยของชาติ/สารสนเทศดานการวิจัย  

6. การเชิญคณะกรรมการท่ีมีสวนเก่ียวของในการใหงบประมาณ

มาแนะนําหรือบรรยายใหกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการคลังขอมูล 

เพ่ือตอบโจทยระบบการ

วิจัยเพ่ือเปนขอมูล 

ในการตัดสินใจผูบริหาร   

2. โครงการพัฒนานักวิจัย

หนาใหม/นักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

3. โครงการ matching 

นักวิจัยกับผูใชประโยชน 

(เชน ภาคเอกชน ชุมชน 

สังคม) 

1. กองการวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. กองสงเสริม 

การบริการ

วิชาการ 

3. กองการถายทอด

เทคโนโลย ี

4. สถานสัตวทดลอง

เพ่ือการวิจัย 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

วิจัย 
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พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการ 

ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

การจัดการงบประมาณ

บริการวิชาการ 

 

1. พัฒนาการเขียนโครงการบรกิารวิชาการใหมีความสามารถ   

ในการเขาถึงแหลงทุน หรือใหสอดคลองกับนโยบายการ

จัดสรรงบประมาณ 

2. สงเสริมการบรกิารวิชาการท่ียึดโยงกับพื้นท่ี (Engagement) 

และผลักดันใหมีการดําเนินการรวมกับภาคเอกชน 

(Partnership) 

3. สรางกลไกในการเช่ือมโยงและบูรณาการการวิจัย  

การบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ในลักษณะศูนยการวิเคราะหขอมูลและการบริหารจัดการ

นวัตกรรม (Innovation center) 

4. สรางขีดความสามารถในการนําทรัพยสินทางปญญา 

จากการวิจัยและการคิดคนผลงานสรางสรรคตางๆ  

ใหเกิดการตอยอดเชิงพาณิชย รวมท้ังอาจใชกลไกตัวแทน

ภาคเอกชนเขามาชวยในการนําทรัพยสินทางปญญาไปใช

ประโยชน 

1. การจัดทํา Data center 

2. โครงการ matching  

กับภาคเอกชน 

3. โครงการ space  

เพ่ือใหนักเรียนมาเรียนรู

และสรางความคุนเคย

กับมหาวิทยาลัย 

1. กองสงเสริม 

การบริการ

วิชาการ 

2. กองการถายทอด

เทคโนโลย ี

 

 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

บริการวิชาการ 
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พันธกิจที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1. การเปนตนแบบและ

สืบสานวัฒนธรรมไทย 

1. การเขารวมกิจกรรมและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางใหบุคลากร

ตลอดจนนิสิตตระหนักถึงภูมิปญญาไทย อีกท้ัง ยังมีแหลง

เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยภายใต

การดูแลของหนวยพัฒนาแหลงเรียนรูและเครือขาย

ศิลปวัฒนธรรม 

2. สนับสนุนสงเสริมใหคณะ หนวยงานเสนอโครงการเพื่อขอรับ

การจัดสรรงบประมาณโดยโครงการท่ีเสนอขอมาน้ัน 

จะตองใหสอดคลองกับนโยบายของอธิการบดี 4 ยุทธศาสตร

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยฉบับท่ี 12 

3. การศกึษาคนควารวบรวมองคความรูเพื่อจัดทําระบบ

สารสนเทศ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสและจัดทําหอประวัติ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอประวัติพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช หอประวัติมหาวิทยาลัย

นเรศวร ซึ่งจะเริ่มเปดใหชมในชวงปงบประมาณ 2563-2564 

ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณหนา

มหาวิทยาลัย 

1. โครงการสืบสานประเพณี

สงกรานต เชน กิจกรรม

รดนํ้าดําหัวคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัย 

2. โครงการวันอนุรักษมรดก

ไทย เชน กิจกรรมสาธิต

ภูมิปญญาทองถิ่น 

กิจกรรมซุมอาหารชาติ

พันธ 

3. นิทรรศการพิพิธภัณฑผา  

4. กิจกรรมพัฒนาเสนทาง

การเรียนรู 

5. การจัดตลาดวัฒนธรรม 

6. โครงการพฒันาศักยภาพ

ผลิตภัณฑหัตถกรรมใน

เขตภาคเหนือตอนลาง

เปนสินคาตนแบบ 

1. กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

2. คณะมนุษยศาสตร 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1. การเปนตนแบบและ

สืบสานวัฒนธรรมไทย

(ตอ) 

 7. โครงการศึกษา คนควา 

พัฒนาระบบสารสนเทศ

และเผยแพรองคความรู 

ดานศิลปวัฒนธรรม 

8. โครงการจัดตั้งวงดุริยางค

ซิมโฟนี่นเรศวร 

9. โครงการอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

 สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

2. การเปน Green and 

Clean University 

สถานท่ีและโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป ของมหาวิทยาลัยนเรศวร       

เพ่ือถายทอดแผนยุทธศาสตร มาตรการและแนวทางสูการ

เปน Green and Clean University โดยกําหนดแผนงาน

หลัก-รอง โครงการและกําหนดเจาภาพหลักท่ีรับผิดชอบไว

อยางชัดเจน  

2. จัดทําผังแมบทการใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย โดยจัดแบง    

ผังการใชพ้ืนท่ีออกเปน 4 โซน ไดแก 

   2.1 พ้ืนท่ีการเรียนการสอน       

   2.2 พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ืออนุรักษและนันทนาการ 

   2.3 พ้ืนท่ีพักอาศัย 

   2.4 พ้ืนท่ีรับน้ํา 

1. กิจกรรม Green Office  

2. โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ภายในมหาวิทยาลัย  

เชน โครงการปลูกตนไม 

เนื่องในวันสําคัญตางๆ 

3. การพัฒนาและปรับปรุง

ดานภูมิทัศนภายใน

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

1. กองอาคารสถานท่ี 

2. กองกิจการนิสิต 

3. ทุกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12  
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

2. การเปน Green and 

Clean University 

(ตอ) 

พลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. สงเสริมการประหยัดและอนุรักษพลังงานภายใน

มหาวิทยาลัย แตละหนวยงานจัดทําแผนการดูแลบํารุงรักษา 

ซอมแซมอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคใหสามารถใชงาน

ไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ปรับปรุงอาคารสถานท่ีเดิมท่ีมีและออกแบบกอสราง

โครงการกอสรางในอนาคต โดยเลือกใชวัสดุท่ีเปนมิตร 

และไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงใชเทคโนโลยี 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการชวยลดพลังงาน ตามเกณฑมาตรฐาน

ของ TREES (Thai’s Rating of Energy and 

Environmental Sustainability) หรือเกณฑมาตรฐาน

อาคารสีเขียวในประเทศไทย 

1. โครงการเปลี่ยนทดแทน

อุปกรณไฟฟา เพ่ือการใช

พลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. โครงการติดตั้งอุปกรณ 

เพ่ือประหยัดพลังงาน 

3. โครงการอาคารสีเขียว 

 

 

 

 

1. กองอาคารสถานท่ี 

2. ทุกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12  
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

2. การเปน Green and 

Clean University 

(ตอ) 

การจัดการของเสีย 

1. รวบรวมขยะรีไซเคิลจากแหลงกําเนิดสูศูนยคัดแยกขยะได 

ไมนอยกวารอยละ 10 

2. มีการควบคุมคุณภาพน้ําเสียท่ีผานการบําบัด 

ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

3. สามารถนําอินทรียวัตถุมาแปรรูป เพ่ือใชประโยชน      

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. การสรางจิตสํานึกและ

แรงจูงใจ เพื่อลดปริมาณ

ขยะของเสีย 

2. การลดปริมาณการใช

กระดาษ 

3. การจัดต้ังศูนยคัดแยกขยะ 

และติดต้ังถังคัดแยกขยะ

จากแหลงกําเนิดขยะ 

4. โครงการผลิตปุยอินทรีย 

1. กองอาคารสถานท่ี 

2. ทุกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12  

การบริหารจัดการน้ํา 

1. ลดปริมาณในน้ําประปา 

2. ใชสุขภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ํา 

 

1. การติดต้ังมาตรวัดนํ้าและ

จัดเก็บคานํ้าหอพัก 

2. โครงการคลองสวยนํ้าใส 

3. การเปล่ียนสุขภัณฑท่ีมี

ประสิทธิภาพในการ

ประหยัดนํ้า  

4. การปรับปรุงและวางระบบ

นํ้าท่ีผานกระบวนการ

บําบัดมาใชเพื่อการเกษตร 

กองอาคารสถานท่ี สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12  
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

2. การเปน Green and 

Clean University 

(ตอ) 

การขนสง 

สงเสริม รณรงคใหนิสิตและบุคลากรใชบริการรถไฟฟา 

และใชจักรยาน เพ่ือการสัญจรในมหาวิทยาลัยกิจกรรมและ

โครงการท่ีสอดคลอง 

1. สรางแรงจูงใจใหนิสิต 

ใชรถไฟฟาและ

รถจักรยาน 

2. โครงการขับข่ีปลอดภัย

สรางวินัยจราจร 

1. กองอาคารสถานท่ี 

2. กองกิจการนิสิต 

3. ทุกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12  

การศึกษา พัฒนา 

1. จัดตั้งศูนยศึกษาพันธุพืช เพ่ือเก็บรวบรวมสายพันธุพืชชนิด

ตาง ๆ ข้ึนภายในมหาวิทยาลัย เชน ไผ กลวย สมุนไพร เปน

ตน 

2. สนับสนุนการดําเนินการขององคกรนิสิตท่ีเก่ียวของกับความ

ยั่งยืน เชน ชมรมอาสาพัฒนา ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ 

ชมรมอนุรักษดานตาง ๆ เปนตน 

1. โครงการศูนยศึกษา 

พันธุพืช 

2. โครงการดานตาง ๆ  

โดยชมรมนิสิตท่ี

สอดคลองกับการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

1. กองอาคารสถานท่ี 

2. กองกิจการนิสิต 

3. ทุกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12  
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พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1. ทิศทางการพัฒนา 

 

การทบทวนนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยไปสู 

การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยเนนการสรางความ

เขาใจความพรอมในเรื่องรายละเอียดของกฎ ระเบียบตางๆ        

การยอมรับ และความม่ันคงของบุคลากรและองคกร 

 

 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือทบทวนระเบียบท่ี

เก่ียวของ  กฎหมายลูก  

เปรียบเทียบขอดีขอเสีย  

และผลประโยชนตางๆ 

2. การจัดเวทีเพ่ือสรางความ

เขาใจ 

3. การบริหารจัดการ     

ดานการเงิน งบประมาณ 

1. กองแผนงาน 

2. กองกฎหมาย 

3. กองคลัง 

4. กองการบริหาร 

งานบคุคล 

5. กองกลาง 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

บริหารจัดการ 

2. ระเบียบ ขอบังคับ 

และกฎเกณฑ 

 

1. พัฒนาวิธีการทํางานท่ีลดความเสี่ยง ท่ีเก่ียวกับขอตกลง

สัญญาตาง ๆ  

2. ทบทวน ปรับปรุง ใหระเบียบ ขอบังคับมีความยืดหยุน    

มากข้ึน และยกเลิกระเบียบท่ีไมสอดคลองกับสถานการณ 

1. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ  

2. การลดความเสี่ยงท่ี

เก่ียวกับขอตกลงและ

สัญญาตาง ๆ 

กองกฎหมาย 

 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

บริหารจัดการ 
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

3. การพัฒนาบุคลากร 

 

1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) เพ่ือพัฒนาบุคลากร   

ใหมี competency และ skill  

2. ปรับหลักคิดและวิธีการทํางาน 

3. ปรับระบบการประเมินบุคลากร 

 

 

1. การจัดทําหลักสูตรกลาง

ของมหาวิทยาลัยตาม  

core competency 

2. การจัดทําหลักสูตร 

โดยแยกตาม Skill  

3. การพัฒนาชุมชน 

นักปฏิบัติงาน CoPs  

โดยเชื่อมโยงกับแผน IDP 

4. การจัดทําคํารับรอง  

(Public service 

agreement) ในการ

ประเมินบุคลากร 

5. การกําหนด KPI และ

เครื่องมือการประเมิน 

1. กองการ

บริหารงานบุคคล 

2. ทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

บริหารจัดการ 
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ประเด็นพิจารณา 

จากการประชุมทบทวน 

เชิงนโยบาย (Retreat) 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

สอดคลองกับ

นโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

4. การส่ือสารภายใน

องคกร 

 

1. ควรมีการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย

ใหมีความทันสมัย  

2. ควรมีการฝกอบบรมผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ  

3. สรางเครือขายการประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

1. การปรับระบบ 

การประชาสัมพันธ 

2. การ training 

ผูปฏิบัติงาน 

ดานประชาสัมพันธ 

3. การสรางเครือขาย

ประชาสัมพันธ 

กองกลาง สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 ดานการ

บริหารจัดการ 

 

 


