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ด้านนโยบาย 

 การสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาเอกได้ไปน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ โดยให้ทุนสนับสนุน

เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย จ าแนกตามกลุ่มสาขา 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 จัดต้ังส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดพิมพ์ต าราและเอกสารวิชาการ

ส าหรับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะการจัดพิมพ์ต าราส าหรับอาจารย์นั้นเป็นภาระท่ีหนัก 

โดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ๆ ท่ียังไม่มีทุนทรัพย์พอท่ีจะด าเนินการจัดพิมพ์ด้วยตนเอง 

 การจัดให้มีเวทีประชุมระดับนานาชาติ ตลอดปีการศึกษาร่วมกับกลุ่มวิชาต่างๆ ท้ัง 3 กลุ่มสาขา 

ในมหาวิทยาลัย 

 การจัดท าวารสารทางวิชาการ จ าแนกตามกลุ่มสาขาเพื่อให้เข้าฐาน Scopus (จุดเน้นหลักๆ) 

1.) บัณฑิตวิทยาลัยจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยการวิจัยอย่างไร 

จัดให้มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อท่ีจะ Concentrate งานทางด้านการสนับสนุนงานวิจัย

ให้กับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการสนับสนุนให้ท า จะท าในหลาย

ลักษณะ โดยมีประเด็นดังนี้ 

ประเด็นสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

1. ให้มีการวิเคราะห์แผนวิจัยของประเทศ และหัวข้อหรือ Theme การวิจัยของหน่วยงานให้ทุนการวิจัย

ส่งเสริมให้ท าวิจัย จะให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯได้ท าการวิเคราะห์จัดล าดับหัวข้อ หรือประเด็นท่ีนิสิต

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ควรท าวิจัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนางานวิจัยของประเทศ 

นิสิตควรจะท าหัวข้อในเรื่องใด เพราะถ้านิสิตได้รับรู้ประเด็น หัวข้อวิจัยและแผนวิจัยแล้วจะช่วยให้

นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับนโยบายวิจัยของ

ประเทศ และการให้ทุนของหน่วยงานวิจัยต่างๆ 

2. จะมีการส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ ผลิตงานวิจัยโดยจัดให้มีการเขียนโครงร่าง เพื่อขอแหล่งทุนวิจัย

จากภายนอก โดยการจัดโครงการเขียนโครงร่างเพื่อขอแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก พร้อมท้ังอบรม

อาจารย์ให้เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 



 

3. จัดให้มีวารสาร ส าหรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ และของนิสิต ซึ่งวารสารจะพัฒนาให้วารสาร  

เข้าฐาน Scopus ฐาน TCI  และให้เป็นแบบ e-Journal เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ประเด็นสุดท้ายเก่ียวกับเร่ืองสนับสนุนทุนวิจัย 

สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อ

สนับสนุนให้นิสิตปริญญาเอก ได้ไปน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิ จัยในเวทีทางวิชาการ 

ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเวทีวิจัยท่ีได้มาตรฐาน จะให้ทุนค่อนข้างเพียงพอส าหรับนิสิตท่ีจะไป

น าเสนอผลงานวิจัย จะท าให้นิสิตมีแรงจูงใจในการท าวิจัยให้ได้มาตรฐานสู่เวทีนานาชาติ และช่วยให้

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีงานวิจัยของนิสิตท่ีได้ตีพิมพ์ และได้ไปน าเสนอท่ีต่างประเทศค่อนข้างมาก 

2.) เก่ียวกับการก ากับมาตรฐาน 

 การควบคุมคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการ แบ่ง 3 ส่วน คือ 

2.1 ด้านคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 

 จะมีการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งช้ี เพื่อจะเป็นการประเมิน หรือตรวจสอบว่าคณาจารย์ในระดับ

บัณฑิตศึกษาของสาขาต่างๆ ในโปรแกรมวิชาต่างๆ ได้มาตรฐานเป็นไปตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดมากน้อยแค่

ไหน 

2.2 ด้านนิสิตบัณฑิตศึกษา 

 มีนโยบายก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีก ากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกโปรแกรม และทุกสาขาวิชา 

เพื่อตรวจสอบว่าคุณภาพและมาตรฐานของนิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาออกไปจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น

อย่างไร 

2.3 ด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 ประสานงานกับคณะ/วิทยาลัยต่างๆอย่าง ใกล้ชิดในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

หลักสูตรท่ีเป็นระดับนานาชาติหรือหลักสูตรท่ีได้ลงนามการตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  

ในอาเซียนหรือประเทศอื่นๆจะช่วยท าให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการควบคุมกระบวนการตรวจสอบการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

จะมีการจัดท ารายงานส่งกลับไปยังคณะต่างๆ ท่ีมีโปรแกรมบัณฑิตศึกษาเป็นรายงานให้เห็นสถานภาพปัจจุบัน

ของการควบคุมวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ในคณะนั้นๆ ว่าจ านวนนิสิตท่ีรับผิดชอบให้ค าปรึกษาจ านวนกี่คน



และนิสิตอยู่ในช้ันปีท่ีเท่าไหร่หรือกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนข้อมูลดังกล่าว

นอกจากด าเนินการส่งไปคณะ แล้วยังจะรายงานไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการให้ข้อมูล  

และได้เตือนไปยังคณะต่างๆ ในการเร่งก ากับ ติดตาม การควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษา

ได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

3.) นโยบายด้านการด าเนินการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 จุดเน้นหลักๆ คือ ต้องการส่งเสริมให้คณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา หรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

นเรศวร ได้มีแหล่งผลิตเอกสารต าราทางวิชาการท่ีได้มาตรฐาน ซึ่งคณาจารย์สามารถน าไปใช้เพื่อเป็นส่วน

หนึ่งในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพราะฉะนั้นลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

นเรศวรให้บริการคือ คณาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะเราทราบดีว่า คณาจารย์รุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีทุนในการ

ผลิตต าราทางวิชาการท่ีได้มาตรฐานเพราะต้องใช้ทุนค่อนข้างสูง บัณฑิตวิทยาลัยโดยส านักพิมพ์จะเข้ามา

ให้การช่วยเหลือในเรื่องนี้  

4.) นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 เมื่อได้ก าหนดนโยบายหลักๆ ท่ีได้กล่าวมาจึงจะต้องมีปรับเปล่ียนองค์กร โครงสร้างขององค์กร  

ให้เข้ากับลักษณะงานท่ีท า จะต้องมีการปรับเปล่ียนในแต่ละหน่วยปรับเปล่ียนผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย  

แต่ละหน่วย ให้ตรงกับนโยบาย หรืองานท่ีจะท า 

 มอบการส่ังการการปฏิบัติราชการให้กับรองคณบดีแต่ละฝ่าย และผู้ช่วยคณบดี ได้มีอ านาจในการ 

ส่ังการและปฏิบัติราชการแทนโดยออกค าส่ังมอบหมายไว้ในแต่ละฝ่าย นั่นคือเพื่อท่ีจะท าให้คณบดีมีเวลา

ว่างมากขึ้นในการท่ีจะคิด จะก ากับติดตามงานใหม่ๆ ให้ประสบผลส าเร็จมากกว่ามาดูแลงานประจ า ซึ่งจะ

มอบให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย และผู้ช่วยคณบดี ได้เป็นผู้ส่ังการดูแล เป็นการกระจายความรับผิดชอบ 

ไปสู่รองคณบดี  และผู้ช่วยคณบดี 

 นอกจากจะท าให้คณบดีได้มีเวลาว่างมากขึ้นในการก ากับติดตาม และคิด โครงการใหม่ๆ ส าหรับ

พัฒนาในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วยังเป็นการฝึกให้กับรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีได้ท างานบริหาร  

เป็นการฝึกผู้น าให้เกิดข้ึนในองค์กร 

 อาศัยหลักการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเปิดโอกาสให้เลขาคณะ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าท่ีประจ าบัณฑิต

วิทยาลัย มีการจัดประชุมทุกเดือน ประชุมหลายกลุ่มให้แต่ละบุคคลในองค์กรมีส่วนตัดสินใจ มีส่วนร่วม

รับผิดชอบ มีส่วนร่วมการท างาน ดังนั้นตัวคณบดีเองจะไม่ใช้การบริหารแบบเบ็ดเสร็จหรือส่ังการ  

แต่จะอาศัยการมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือ ระหว่างทีมงานตลอด 



 ใช้หลักการบริหารแบบอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร นั่นคือมองว่าบุคคลในองค์กรเป็นเพื่อนร่วมงาน 

เพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อบุคคลในองค์ก็จะท าแบบเพื่อนร่วมงานมากกว่าแบบผู้บังคับบัญชาท่ีใช้อ านาจ

ส่ังการแบบเบ็ดเสร็จ นั่นคือเป็นส่ิงหลักๆ ท่ีจะท าในช่วง 4 ปี จากท่ีได้เข้ามารับต าแหน่ง  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ท่ีท าให้มหาวิทยาลัยนเรศวรก้าวสู่มหาวิทยาลัยช้ันน า  

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2560 ให้ได้ และบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ก็ต้องเป็น 1 ใน 10 ของบัณฑิตศึกษาท่ัวประเทศเช่นเดียวกัน 

 

 


