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ด้านการผลิตบัณฑิต.  

หลักสูตร
นิสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560

• 224 หลักสูตร

• 22,201 คน. 

• 4,290 คน. 
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ผลการด าเนินงานโดดเด่นด้านการผลิตบัณฑิต

ช่ือรางวลั : รางวลัการประกวดหนงัสัน้พลเมืองไทย 
หน่วยงานเจ้าของรางวลั : สถาบนัพระปกเกล้า 

ช่ือรางวลั : รางวลัเยาวชนดีเด่น 
หน่วยงานเจ้าของรางวลั : สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์



ผลการด าเนินงานโดดเด่นด้านการผลิตบัณฑิต

ช่ือรางวลั : รางวลัชนะเลิศ และรางวลัเขียนบทยอดเย่ียม 
หน่วยงานเจ้าของรางวลั : บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 
ร่วมกบั บริษัท สาระดี จ ากดั 

ช่ือรางวลั : รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2
หน่วยงานเจ้าของรางวลั : การแข่งขนัสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ ระดบัอดุมศกึษา 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 



ช่ือรางวลั : รางวลันกัส่ือสารวิทยาศาสตร์ยอดเย่ียม และรางวลันิสิตท่ีมีผลงานสร้างช่ือเสียงทางด้านวิชาการและวิจยั 
หน่วยงานเจ้าของรางวลั : องค์การพพิธิภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ช่ือผลงาน : โครงการทตูเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 
(Young Thai Science Ambassadors 2017/YTSA 2017) 



ช่ือรางวลั : รางวลัชนะเลิศ 
หน่วยงานเจ้าของรางวลั : งาน Houston Technology Center- Asia Innovation Award จาก SCG Bangkok Business Challenge @Sasin 2018 
(Deep Tech Innovation) 



ด้านการวิจัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงาน                  
ด้านการวิจัยทั้งสิ้นจ านวน 250 โครงการ

รวมงบประมาณ 293,688,502 บาท

งบประมาณแผ่นดิน    54,637,400  บาท

เงินรายได้             1,020,000 บาท

แหล่งทุนภายนอก    238,031,102 บาท



ด้านการวิจัย
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ผลการด าเนินงานโดดเด่นด้านการวิจัย

ชื่อผลงาน : Shunji Murai Award 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
ได้รับรางวัลจาก : งานประชุมวิชาการรีโมทเซนซิ่งแห่ง
ทวีปเอเซีย ครั้งท่ี 39

ชื่อผลงาน : NILA (Naturally In LINE: Agile) 

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน LINE HACK 2018 

โดย : ทีม And yet it compiles 

ช่ือผลงาน : การใช้โฟมท่ีปรับเสถียรด้วยอนภุาคแม่เหล็กนา
โนร่วมกบัการเหน่ียวน าความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ในการ
เร่งฟืน้ฟพืูน้ท่ีปนเปือ้นสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกดัไอดิน 
ได้รับรางวลั 2018 TRF-OHEC-Scopus Young 

Researcher Award ในสาขา Engineering 

& Multidisciplinary Technology 



ผลการด าเนินงานโดดเด่นด้านการวิจัย

ช่ือผลงาน : อปุกรณ์ nuVision และ nuVision

Armband 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ช่ือผลงาน : ระบบควบคมุฉากรับภาพแบบอตัโนมตัิของ
รถเข็นเอกซเรย์แบบปรับนอน-นัง่ ส าหรับผู้ ป่วยสงูอาย ุ
ได้รับรางวลั IDEA สร้างสรรค์ 

รางวลัจาก : งาน Shanghai 

international Contemporary 

Art Exchange Exhibition and 

Workshop 2017) 



ผลการด าเนินงานโดดเด่นด้านการวิจัย

ช่ือผลงาน : รางวลั TEQ Award ประจ าปี 2561 โดย
ได้รับเกียรติบตัรพนกังานเลีย้งสตัว์ทดลองดีเด่น 

ช่ือผลงาน : โล่เกียรติยศ “นกัวิจยั
ดีเด่นด้านการควบคมุยาสบู” 

ช่ือผลงาน : รางวลัระดบัดีเย่ียม จาก
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
หวัข้อ "ภมูิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการ
พฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร" 



ด้านการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผลการด าเนินงาน

ด้านการบริการวิชาการ มีจ านวนทั้งสิ้น 422       โครงการ

จ านวนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 794,455,412 บาท

แยกเป็นการบริการวิชาการในด้านต่างๆ โดยจ าแนกเป็น

โครงการเชิงสาธารณะ มีจ านวน 72 โครงการ

จ านวนเงิน 538,246,200 บาท

โครงการเชิงพาณิชย์ มีจ านวน 350 โครงการ

จ านวนเงิน 256,209,212 บาท



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีผลการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

อนุสิทธิบัตร 9 ผลงาน
สิทธิบัตร 1 ผลงาน 
ลิขสิทธิ์ 6 ผลงาน



ผลการด าเนินงานโดดเด่นด้านการบริการวิชาการ

“หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร” 

บริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยรับผิดชอบพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง
ได้แก่ พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ พิจิตร ตาก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย  อุทัยธานี แพร่ เลย และน่าน



• โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและสขุภาวะผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนลา่ง



•สหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลยันเรศวร
“สหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร” มีหลักการด าเนินงาน 3 ข้อได้แก่ สร้างสรรค์ (CREATIVITY) คือ 

แหล่งรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของสมาชิก รวมถึงสินค้าคุณภาพ และบริการที่จ าเป็น การแบ่งปัน
(SHARING) คือ จัดหาสินค้าดี ราคาถูก ให้แก่สมาชิกได้ตามความต้องการและทุกสินปีมีการแบ่งจัดสรรเงินปันผลกับคืนสู่สมาชิก และ
ความมั่นคง (SUSTAINABILITY) คือ กระจายผลผลิตของสมาชิกออกสู่ตลาดภายนอก เพื่อแสดงศักยภาพ สร้างโอกาส และสร้างการ
ยอมรับของสังคม



ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพือ่ด าเนนิงานด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

จ านวนทั้งสิ้น 159 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 16,933,264 บาท



ผลการด าเนินงานโดดเด่นด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม

• LIVE MUSEUM มหาวิทยาลัย

• ฝึกอบรม / สอน ดนตรีและนาฏศิลป์

• จิตอาสาให้สังคมของนิสิตและชมรม

• วงดนตรีมหาวิทยาลัย

• ออกแบบเครื่องแบบนิสิต



ด้านเชิงคุณภาพและการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการจัดสรรงบประมาณ
• เงินแผ่นดิน จ านวน 2,834.27 ล้านบาท 

• เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ จ านวน 2,107.09 ล้านบาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,941.36 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินนอกงบประมาณแผน่ดิน ประเภทเงินรายได้ เป็น 57.35 : 42.65



ด้านการบริหารงานบุคคล

สายวิชาการ
•1,457 คน

สายสนับสนุน
• 3,234 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 4,691 คน



ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ (เฉพาะบุคลากรประจ า)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2562 : กองการบริหารงานบุคคล

ศาสตราจารย์ 4 คน
ร้อยละ 
0.30

รองศาสตราจารย์ 136 คน
ร้อยละ 
10.02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 492 คน
ร้อยละ 

36.28

อาจารย์ 724 คน
ร้อยละ 

53.40



ผลงานโดดเด่นด้านบริหารจัดการ

•การพัฒนาบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จ านวน 68 อัตรา (ศ.,รศ.,ผศ.)

•การจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนและพัฒนาให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้น

• เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย

•จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามพันธกิจงานในลักษณะพหุสาขา

•ยึดหลักการจัดสรรและใช้จ่ายด้วยหลักธรรมาภิบาล



ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา



มหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN UNIVERSITY)

• มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับที่ 141 มหาวิทยาลัยโลก 

จาก 719 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และ ติดอันดับ 6 จาก 32 

มหาวิทยาลัยไทย “ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” หรือ “UI 

GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING” 

• ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว จากผลส ารวจ UI Green Metric World University Ranking 2018 



มหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN UNIVERSITY)



กิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
• โครงการ “ปลกูไผใ่ช้สอย” เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลยั



กิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม


