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เรื่องการปรับโครงสร้าง/จัดตั้งหน่วยงานใหม ่
 

 

ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

141 (2/2552) 4.4  การปรับโครงสร้างและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่      1.  ให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างในส่วนที่ขอเปลี่ยนชื่อ
และขอย้ายสังกัดดังนี้ 
          1.1  การเปลี่ยนชื่อ ประกอบด้วย 
               (1)  งานติดตามและประเมินผล  กองแผนงาน  เป็น  
งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล  กองแผนงาน 
               (2)  งานประชุมและพิธีการ กองกลาง เป็น งานพิธีการ
และปฏิคม กองกลาง 
               (3)  งานวินัยและพัฒนานิสิต   กองกิจการินสิต เป็น 
งานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต 
               (4)  งานกีฬา กองกิจการนิสิต เป็น งานส่งเสริมสุขภาพ
และกีฬา กองกิจการนิสิต 
               (5)  งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน และงาน
บริการและสวัสดิการนิสิต เป็น งานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต 
               (6)  งานทุนการศึกษา เป็น  งานสวัสดิการนิสิต  
กองกิจการนิสิต   
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

(ต่อ) 
 
               (7)  ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็น  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
          1.2  การย้ายสังกัด ประกอบด้วย 
               (1)   งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน 
ไปสังกัดกองอาคารสถานที่  
               (2)  หน่วยกฎหมาย จากส านักงานอธิการบดี    
ไปสังกัดกองกลาง 
               (3)  หน่วยเลขานุการผู้บริหาร  ส านักงานอธิการบดี  
ไปเป็นงานเลขานุการผู้บริหาร  สังกัดกองกลาง 
     2.  ให้จัดท ารายละเอียดโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เสนอ 
ที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป ดังนี้ 
          2.1  โครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
          2.2  โครงการจัดตั้งส านักงานสภาอาจารย์ 
          2.3  โครงการจัดตั้งหน่วยพัฒนากิจการต่างประเทศ  
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

(ต่อ) 
 
          2.4  โครงการจัดตั้งงานศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ 
          2.5  โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ 
          2.6  โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
          2.7  โครงการจัดตั้งส านักศิลปวัฒนธรรม  (เรื่องสืบ
เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา) 
 

142 (3/2552) 4.7  การพิจารณารับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัด
สุพรรณบุรี  เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เห็นชอบการรับวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

142 (3/2552) 4.9  โครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าส านักงานอธิการบดี  โดยให้ปรับโครงการ
สร้างแบ่งส่วนงานภายในและภารกิจตามความเห็นของที่ประชุม 
แล้วน าเสนอให้ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

142 (3/2552) 4.10  โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

     ให้แต่งตั้งคณะท างานโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 
1)  ร้อยตรี ดร.ประพาส ลิมปะพันธุ์        เป็นที่ปรึกษา  
2)  ดร.สมนึก  พิมลเสถียร       เป็นประธาน 
3)  นายนคร  ศิลปอาชา         เป็นคณะท างาน 
4)  นายสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์    เป็นคณะท างาน 
5)  ดร.ส าราญ  ทองแพง            เป็นคณะท างานและ 
                                                     เลขานุการ 
     ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยหรือประธานคณะท างานเสนอรายชื่อ 
ผู้เหมาะสมเป็นคณะท างานเพ่ิมเติมอีกก็ได้ 
 

142 (3/2552) 4.11  โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ 
 

     ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย
นเรศวร  โดยให้มีการแบ่งส่วนงานภายในเป็น 6 งาน ดังนี้ 
     1.  งานธุรการ 
     2.  งานภูมิทัศน์ 
     3.  งานยานพาหนะ 
     4.  งานรักษาความปลอดภัย 
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

(ต่อ) 
 
     5.  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 
     6.  งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
 

142 (3/2552) 4.13  มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ขอยืนยันการเป็นมหาวิทยาลัย
อิสระ 
 

รับทราบ 

143 (4/2552) 3.2  การแบ่งส่วนงานในส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
 

     1.  เห็นชอบการแบ่งส่วนงานในส านักงานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร์เพ่ิมขึ้น 1 งาน คือ  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
      2.  เห็นชอบให้เพิ่มงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์   
ในส านักงานเลขานุการ  ของทุกหน่วยงานระดับคณะ 
ที่มีนิสิต 
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

143 (4/2552) 3.3  โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร      1.  ให้ความเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ เป็นโครงการจัดตั้งสถาบัน
อารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน 
     2.  ให้ปรับปรุงภารกิจความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับชื่อที่
เปลี่ยนใหม่ แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

143 (4/2552) 3.4  โครงการจัดตั้งส านักงานสภาอาจารย์ เห็นชอบการจัดตั้งส านักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรมี
ฐานะเทียบเท่างาน  สังกัดส านักงานอธิการบดี  โดยให้แก้ไขชื่อ
ภาษาอังกฤษเป็น OFFICE OF THE FACULTY  SENATE  
NARESUAN  UNIVERSITY   และให้จัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 

144 (5/2552) 3.1  โครงการจัดตั้งสถาบันอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน 
 

    1.  เห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อจะได้จัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
     2.  ให้จัดท าแผนการด าเนินงานและปรับปรุงโครงการจัดตั้ง
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วน าเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบก่อนรายงานข้อมูลให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบตามข้ันตอนต่อไป 
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

144 (5/2552) 3.2  การปรับโครงสร้างกองกิจการนิสิต      1.  เห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายในสังกัดกองกิจการนิสิต  
ส านักงานอธิการบดี  โดยการเพ่ิมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  จ านวน  
1 งาน 
     2.  ขอให้จัดท าผังโครงสร้างองค์กรในภาพรวมทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
ในครั้งต่อไปด้วย 
 

144 (5/2552) 3.3 การปรับปรุงโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบภารกิจความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย  โดยให้ปรับปรุง ดังนี้ 
     1.  ให้เพ่ิมคณะกรรมการระดับสูงอาจเรียกชื่อคณะกรรมการ
อ านวยการในโครงสร้างองค์กรจ านวน 1 ชุด 
     2.  ให้เปลี่ยนชื่องานพัฒนานิสิตและทุนการศึกษา เป็น  
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

144 (5/2552) 3.4  การปรับโครงสร้างกองกลาง ให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายใน สังกัดกองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี  โดยการเพ่ิมงานมวลชนสัมพันธ์ จ านวน  
1 งาน 
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

144 (5/2552) 3.5  โครงการจัดตั้งกองบริหารการวิจัย ขอถอนเรื่องเพ่ือน าเสนอในครั้งต่อไป 
 

144 (5/2552) 3.6  โครงการจัดตั้งกองพัฒนากิจการต่างประเทศ 
 

ขอถอนเรื่องเพ่ือน าเสนอครั้งต่อไป 

144 (5/2552) 4.1  โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการ ขอถอนเรื่องเพ่ือน าเสนอในครั้งต่อไป 
 

144 (5/2552) 4.2  โครงการจัดตั้งกองประกันคุณภาพการศึกษา ขอถอนเรื่องเพ่ือน าเสนอในครั้งต่อไป 
 

145 (6/2552) 3.1  การเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้าง
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

     1.  ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน  จ านวน  
11  หน่วยงาน ดังนี้ 
          (1)  งานสารบรรณ  กองกลาง  เปลี่ยนชื่อเป็น   งานธุรการ 
          (2)  งานการพัฒนาและฝึกอบรม  กองการบริหารงาน
บุคคล  เปลี่ยนชื่อเป็น งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม 
          (3)  งานส่งเสริมสุขภาพและกีฬา กองกิจการนิสิต    
เปลี่ยนชื่อเป็น  งานส่งเสริมสุขภาพกีฬา  และดนตรี  และงาน
สวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เปลี่ยนชื่อเป็น   งานทุนการศึกษา
และสวัสดิการนิสิต 
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

(ต่อ) 
 
          (4)   งานพัฒนาวิชาการ  กองบริการการศึกษา เปลี่ยนชื่อ
เป็น  งานพัฒนาหลักสูตรและงานส่งเสริมวิชาการ  
กองบริการการศึกษา  เปลี่ยนชื่อเป็น   งานสนับสนุนวิชาการ 
          (5)  งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  กองแผนงาน  
เปลี่ยนชื่อเป็น  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 
           (6)  งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย  ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์   เปลี่ยนชื่อเป็น   
งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
          (7)  ฝ่ายกฎหมาย  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อ
เป็น  กองกฎหมาย 
          (8)  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เปลี่ยนชื่อเป็น สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และเปลี่ยนชื่องาน จ านวน 3 งาน ดังนี้ 
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

(ต่อ) 
 
              1)  งานบริการกลาง   เปลี่ยนชื่อเป็น  งานธุรการ 
     2)  งานบริการวิชาการ  เปลี่ยนชื่อเป็น  งานฝึกอบรม
สารสนเทศ 
               3)  งานวิจัยและติดตามประเมินผล  เปลี่ยนชื่อเป็น  
งานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
          (9)  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร  เปลี่ยนชื่อ
เป็น  สถานบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร 
          (10)  ศูนย์วิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพ
ทางการแพทย์  เปลี่ยนชื่อเป็น  สถานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลย ี
และวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์ 
          (11)  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคเหนือตอนล่าง  เปลี่ยนชื่อเป็น  สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง 
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

(ต่อ) 
 
     2.  ให้ความเห็นชอบการยุบเลิกหน่วยงาน  จ านวน 3 
หน่วยงาน ดังนี้ 
          (1)  ศูนย์ปฏิบัติการดนตรี 
          (2)  ฝ่ายบริหารและจัดประชุม ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
          (3)  ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
     3.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนสถานภาพส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  จาก  หน่วยงานเทียบเท่าส านักงานอธิการบดี  เป็น  
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง   โดยมีการแบ่งส่วนงานภายใน   
ดังนี้ 
          (1)  งานธุรการ  
          (2)  งานจัดประชุมและประสานงาน 
          (3)  งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
          (4)  งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
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(ต่อ) 
 
     4.  ให้ความเห็นชอบให้ย้ายสังกัดหน่วยงาน  จ านวน 3 
หน่วยงาน ดังนี้ 
          (1)  งานวิเคราะห์ต้นทุน  ย้ายสังกัดจาก  ฝ่ายพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ไปสังกัด  กองแผนงาน  
ส านักงานอธิการบดี 
          (2)  กองกฎหมาย   ย้ายสังกัดจาก  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  ไปสังกัด   ส านักงานอธิการบดี 
          (3)  งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ย้ายสังกัดจาก  ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ไปสังกัด  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
     5.  ให้ความเห็นชอบในหลักการโดยให้น าเสนอในรายละเอียด
ของโครงการเพ่ือประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง จ านวน  6 
หน่วยงาน ดังนี้ 
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(ต่อ) 
 
          (1)  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัย
นเรศวร (หน่วยงานจัดตั้งใหม่)  โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในดังนี้ 
               1)  ส านักงานเลขานุการ  
               2)  ฝ่ายวชิาการ 
               3)  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          (2)  โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการ (หน่วยงานที่จัดตั้ง
ใหม)่ โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในดังนี้ 
               1)  งานธุรการ 
               2)  งานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
               3)  งานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               4)  งานบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 
               5)  งานบริหารธรุกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 
          (3)  โครงการจัดตั้งกองประกันคุณภาพการศึกษา (ยกฐานะ
จากงานเดิม)  โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในดังนี้ 
               1)  งานธุรการ 
               2)  งานพัฒนาระบบคุณภาพ  
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(ต่อ) 
 
               3)  งานส่งเสริมและสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพ 
          (4)  โครงการจัดตั้งกองพัฒนากิจการต่างประเทศ (ยก
ฐานะจากงานเดิม)  โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในดังนี้ 
               1)  งานธุรการ 
               2)  งานทุนและเจรจาธุรกิจ 
               3)  งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
          (5)  โครงการจัดตั้งกองบริหารการวิจัย  (เปลี่ยนสถานภาพ
จากหน่วยงานเทียบเท่าคณะเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง)  
โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในดังนี้ 
               1)  งานธุรการ 
               2)  งานประสานและส่งเสริมโครงการวิจัย 
                3)  งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
          (6)  โครงการจัดตั้งงานบริการสวัสดิการหอพักบุคลากร  
และงานบ ารุงรักษาสถานบริการนันทนาการ และกีฬา  สังกัดกอง
อาคารสถานที่  (จัดตั้งหน่วยงานใหม่)  
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(ต่อ) 
 
     6.  เห็นชอบให้ ดร.สมนึก   พิมลเสถียร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประสานงานกับอธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดของโครงการจัดตั้งตามข้อ 5 แล้วสรุปเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

146 (7/2552) 3.1  การน าเสนอข้อสรุปการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 7 หน่วยงาน 
 

     1.  ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งงานบริการสวัสดิการหอพัก
บุคลากร  และงานบ ารุงรักษาสถานบริการนันทนาการและกีฬา   
ของกองอาคารสถานที่ ตามที่เสนอ 
     2.  ให้ความเห็นชอบแนวทางการวิเคราะห์โครงการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่  ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ  และมอบให้
คณะกรรมการฯ รับไปด าเนินการต่อให้เสร็จโดยเร็ว 
 

146 (7/2552) 4.2  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์วิทยบริการวิชาการ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อศูนย์บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์  
เป็น สถานศิลปะสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง ตามท่ี
เสนอ 
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146 (7/2552) 4.3  โครงการจัดตั้งส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

     1. เห็นชอบโครงการจัดตั้งส านักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีฐานะเทียบเท่ากอง แบ่งงานภายในเป็น     
5 งาน ดังนี้ 
 1) งานธุรการ 
 2) งานตรวจสอบเพ่ือพัฒนาการบริหารด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 3) งานตรวจสอบเพ่ือพัฒนาการบริหารด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 4) งานตรวจสอบเพ่ือพัฒนาการบริหารด้านสังคมศาสตร์ 
 5) งานตรวจสอบเพ่ือพัฒนาการบริหารด้านบริหารทั่วไป 
     2. มอบกองกฎหมายจัดท าประกาศเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

147 (8/2552) 3.6  การน าเสนอข้อสรุปการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 5 หน่วยงาน 
-  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
-  โครงการจัดตั้งกองพัฒนากิจการต่างประเทศ 
-  โครงการจัดตั้งกองประกันคุณภาพการศึกษา 
-  โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการ 

ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงาน และการแบ่งส่วนงานภายใน
รวม 5 หน่วยงาน ดังนี้ 
1.  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง  
     1.1  ให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายในดังนี้ 
 (1)  ส านักงานเลขานุการ 
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ครั้งที ่ เรื่อง มติ 

-  โครงการจัดตั้งกองบริหารการวิจัย 
 

(ต่อ) 
 
       1)  งานธุรการ 
       2)  งานการเงินและพัสดุ 
       3)  งานบุคคลและสวัสดิการ 
       4)  งานลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด 
          (2)  ฝ่ายวิชาการ 
       1)  งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
        2)  งานฝึกอบรมและสัมมนาและประชุมวิชาการ 
        3)  งานติดตามและประเมินผล 
          (3)  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1)  งานวิเคราะห์และออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      2)  งานผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      3)  งานควบคุมระบบการจัดการเรียนการสอน 
     1.2  ขอให้จัดท าแผนการด าเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยตาม
กรอบแนวทางที่ ดร.สมนึก  พิมลเสถียร  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมอีก
ครั้งหนึ่ง 
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(ต่อ) 
 
2.  กองพัฒนากิจการต่างประเทศ  เห็นชอบการแบ่งส่วนงาน
ภายในดังนี้ 
 1)  งานธุรการ 
 2)  งานทุนและเจรจาธุรกิจ 
 3)  งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3.  กองบริการวิชาการ  เห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายในดังนี้ 
 1)  งานธุรการ    
          2)  งานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 3)  งานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพ 
 4)  งานบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 
 5)  งานบริหารธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 
4.  กองบริหารการวิจัย 
     4.1  เห็นชอบให้ยุบเลิกสถาบันการบริหารการวิจัย  เป็นกอง
บริหารการวิจัย 
     4.2  เห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายใน กองบริหารการวิจัย  
ดังนี้ 
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(ต่อ) 
 
          1)  งานธุรการ 
          2)  งานประสานและส่งเสริมโครงการวิจัย 
          3)  งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
5.  กองประกันคุณภาพการศึกษา  เห็นชอบการแบ่งส่วนงาน
ภายใน ดังนี้ 
     1)  งานธุรการ 
     2)  งานพัฒนาระบบคุณภาพ 
     3)  งานส่งเสริมสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ  
 

147 (8/2552) 4.2  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา (Naresuan 
University Language Center) 
 

ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
โดยให้แบ่งส่วนงานภายในดังนี้ 
     1)  งานธุรการ 
     2)  งานทดสอบและประเมินผล 
     3)  งานฝึกอบรม 
     4)  งานบริการสื่อสารสนเทศทางด้านภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
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148 (9/2552) 4.2  การเสนอขอปรับปรุงโครงการสร้างหน่วยงาน ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.  เห็นชอบให้ย้ายสังกัดหน่วยงาน จ านวน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 
     1)  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ไปสังกัด ส านักงานอธิการบดี 
     2)  ส านักงานตรวจสอบภายใน ไปสังกัด ส านักงานอธิการบดี 
2.  เห็นชอบให้เปลี่ยนสถานภาพ จ านวน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 
     1)  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง  เปลี่ยนสถานภาพจาก
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
และยกเลิกการแบ่งส่วนราชการเดิม โดยใช้ชื่อ “สถานการศึกษา
ต่อเนื่อง” แบ่งงานภายในเป็น 3 งานดังนี้ 
          1.  งานธุรการ 
 2.  งานบริการการศึกษาต่อเนื่อง 
          3.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2)  สถาบันอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน เปลี่ยนสถานภาพ
จากหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
และยกเลิกการเบ่งส่วนราชการเดิม โดยใช้ชื่อ “สถานอารยธรรม
ศึกษาโขง – สาละวิน” แบ่งงานภายใน เป็น 4 งาน ดังนี้ 
 1. งานธุรการ 
 2. งานวิจัยและสารสนเทศ 
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(ต่อ) 
 
 3. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 4. งานพิพิธภัณฑ์ 
 ทั้งนี้ให้ทั้ง  2  หน่วยงาน ทดลองการด าเนินงานเทียบเท่า
กองเป็นระยะเวลา 3 ปี  และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุก
ปี หลังจากนั้นให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสถานภาพ
ของหน่วยงานใหม่  
3.  มอบอธิการบดีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยในการบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

 

 


