ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
------------------ดวยมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดวางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการทั้งดานบุคลากร วิชาการและงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพและกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการ ใหผูบริหารสามารถบริหารงานใหคลองตัว มีเปาหมายที่ชัดเจนโดยมุงเนนความเปนเลิศ
ทางดานธุรกิจบริการในสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพและสังคม เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาดแรงงานและเตรียมความพรอมกับฐานะการเปน
มหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคตตอไป นั้น
เพื่อใหการบริหารงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๔๐(๑/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๗ วรรค ๑ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ข อ ๗ ใหค ณะกรรมการอํานวยการประกอบด ว ย ผู ทรงคุ ณ วุฒิ คนหนึ่ง ที่
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ อธิการบดี เปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งอีกไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และ
ใหรองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมายเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ”

ขอ ๔ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมี
ปญหาไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้กําหนด ใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒
………………………….
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนที่คณะ
สาธารณสุขศาสตรไดกอตั้งขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ ครุภัณฑ
ดานการเรียนการสอน และการกอสรางอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๐ (๑/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุน
คณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะสาธารณสุขศาสตร
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนคณะสาธารณสุขศาสตร
“บุคลากร” หมายความวา คณาจารย เจาหนาที่ และนิสิตใน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร
ขอ ๔ ใหนําเงินที่ไดรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณและครุภัณฑดาน
การเรียนการสอน และการกอสรางอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร จัดตั้งเปนกองทุนโดยใชชื่อวา
กองทุนคณะสาธารณสุขศาสตร
กรณีมีผูบริจาคเงินเขากองทุนนี้ ใหนาํ เงินสมทบเขากองทุนนี้ดว ย
ขอ ๕ วัตถุประสงคของกองทุน มีดังนี้
๕.๑ สนับสนุนดานการเรียนการสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร โดย
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และครุภณ
ั ฑดานการเรียนการสอนของคณะ

๕.๒ สนับสนุนดานการเงินเพื่อการกอสรางอาคารคณะ
สาธารณสุขศาสตร
๕.๓ สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
๕.๔ สนับสนุนดานการเงินเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของคณะ
๕.๕ สนับสนุนดานการเงินในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑใน
การบริหารจัดการของคณะ
ขอ ๖ ใหคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูจดั หา
ผลประโยชนจากกองทุน
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย คณบดี เปนประธาน
และกรรมการที่คณบดีแตงตั้งอีกไมเกินสีค่ น และใหคณบดีแตงตั้งบุคลากรในคณะคนหนึ่งเปน
เลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการ
ดํารงตําแหนงของคณบดี และใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๗.๑ กําหนดนโยบายในการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน
๗.๒ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการใชจายเงินของกองทุน
๗.๓ กําหนดคาใชจายอืน่ ใดตามที่เห็นสมควร
๗.๔ ใหความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
๗.๖ ควบคุมติดตามผลการดําเนินงานของกองทุน และจัดทํารายงาน
สถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนใหคณะกรรมการประจําคณะทราบ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๘ การเก็บรักษาเงินของกองทุน ใหนาํ ฝากธนาคารพาณิชย หรือธนาคาร
ที่เปนรัฐวิสาหกิจ และการรับเงิน การจายเงิน หรือการนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชนตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติการใชจา ยเงินของกองทุน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออก
ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารกองทุนได ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจาก
ระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------------------โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ........
เมื่อวันที่ .........
.......... จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือขอตกลงอืน่ ใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ให
ใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

“กองทุน”
หมายความวา กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“นักเรียน”
หมายความวา นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือถือวาไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุน

๒
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคนทุกระดับ
การศึกษา ซึ่งไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสติ
หรือถือวาไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุน
“บุคลากร”
หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา ลูกจาง
ชั่วคราว ลูกจางรายวัน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งไดชาํ ระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขา
กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสติ หรือถือวาไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
นักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
“รายป”
หมายความวา แตละปการศึกษานับแตวนั เปดภาค
การศึกษาของปการศึกษานัน้ จนถึงวันเปดภาคการศึกษาของปการศึกษาตอไป
“อุบัติเหตุ”
หมายความวา เหตุการณที่เกิดขึน้ อยางฉับพลันจากปจจัย
ภายนอกของรางกายและทําใหเกิดผลที่นักเรียนและนิสติ มิไดเจตนาหรือมุงหวังใหเกิด
ขอ ๕ ใหมีกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เปนคาใชจายชวยเหลือนักเรียน นิสิตและบุคลากรผูป ระสบภัยอัน
เนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ
(๒) เปนคาใชจายชวยเหลือนักเรียน นิสิตและบุคลากรกรณีเสียชีวิตอัน
เนื่องมาจาก
ฆาตกรรมและโรคภัย
(๓) เปนคาใชจายในกิจการซึ่งเปนสวัสดิการของนักเรียน นิสิตและบุคลากร

ขอ ๖ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียม ในสวนที่กําหนดเปนเงินสมทบเขากองทุน
(๒) เงินทีไ่ ดรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบกองทุน
(๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบใหกองทุน
(๔) ดอกผลของกองทุน
(๕) รายไดอื่น
ขอ ๗ ใหนักเรียน นิสติ และบุคลากรชําระเงินสมทบเขากองทุนเปนรายป ตามอัตราที่
กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดี
มอบหมายเปนประธาน ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ผูอาํ นวยการกองกิจการนิสิต
ผูอํานวยการกองคลัง ผูอาํ นวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหนางานธุรการ
กองกิจการนิสิต หัวหนางานบริการและสวัสดิการกองกิจการนิสิต หัวหนาหนวยกฎหมาย
นายกองคการนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ
คณะกรรมการอาจเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ เปนที่
ปรึกษาของคณะกรรมการตามจํานวนที่เหมาะสมได

๓
ขอ ๙ ภายใตกรอบวัตถุประสงคขอ ๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่บริหารและ
ดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราการจายเงินชวยเหลือ
นักเรียน นิสิต และบุคลากรผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การเสียชีวติ อันเนื่องจากการ
ฆาตกรรมและโรคภัย ตลอดจนรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
(๒) ไตสวน พิจารณา กําหนดและสั่งจายเงินชวยเหลือ หรือใหไดรับสวัสดิการ
อื่นตามระเบียบ
(๓) พิจารณาบริหารเงินและทรัพยสินของกองทุนใหเกิดดอกผล
(๔) พิจารณาการจัดสวัสดิการอื่นๆ แกนักเรียน นิสิต และบุคลากร เสนอตอ
มหาวิทยาลัย
(๕) เสนอแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการตอมหาวิทยาลัยตามความจําเปน
(๖) ประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอมหาวิทยาลัย

(๗) หนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ เงินและทรัพยสินของกองทุนใหใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุน และของผู
มอบให
ขอ ๑๑ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของอธิการบดี
ขอ ๑๒ การจัดหาผลประโยชนของกองทุน ใหคณะกรรมการเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติกอนดําเนินการ
ขอ ๑๓ หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราการจายเงินชวยเหลือนักเรียน นิสิตและ
บุคลากรผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ หรือเสียชีวิตอันเนื่องจากการฆาตกรรมและโรคภัย
ตลอดจนรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของ และการจัดสวัสดิการอื่น ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ หามกอหนี้ผูกพันกองทุน หรือใชกองทุนไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ใด ๆ
ซึ่งจะเปนผลใหตองผูกพันชําระหนีจ้ ากกองทุน เวนแตเปนหลักประกันเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการบริหารกองทุนนั้นเอง แตจะตองไมเปนอุปสรรคตอการนํากองทุนมาใชตาม
วัตถุประสงค
ขอ ๑๕ ภายในหกเดือนนับแตวนั สิ้นปการศึกษา ใหคณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลัก
บัญชีสากลแสดงงบดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวใหมหาวิทยาลัยนําเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๖ ใหกองกิจการนิสิต เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ปฏิบัติหนาที่
ทางดานธุรการและตามที่คณะกรรมการขอใหดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๗ การเลิกกองทุนตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนดเงื่อนไขการชําระบัญชีกองทุนตามสมควร แลวประกาศใหทราบ
ทั่วกัน

๔

ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศได การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือไมเปนไปตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมี
อํานาจวินิจฉัย สั่งการตามที่เห็นสมควร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.๒๕๕๑

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๒
..............................
อนุสนธิ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
เนื่องจากระเบียบฉบับดังกลาวไมไดระบุหนาที่กรรมการไวอยางชัดเจน ฉะนัน้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๐ (๑/๒๕๕๒)
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๑ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ใหคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังนี้
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหการตรวจสอบและการประเมินผลเปนไป
ตามมาตรฐานตลอดจนใหคําปรึกษากับผูต รวจสอบภายในเกี่ยวกับปญหาและประสบการณในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และประเมินผล
๒. ใหคําปรึกษาและพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและประเมินผล
และการจัดทําแผนการตรวจสอบและการประเมินผล
๓. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
รวมกับผูตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
๔. สอบทานรายงานการเงินของหนวยงานใหตรงตอความเปนจริง
ถูกตองและเชื่อถือได

๕. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน และ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดความแนใจวาขอเสนอแนะที่เปนประโยชนของผูตรวจสอบภายในไดรับการ
นําไปปฏิบัติโดยผูมีหนาที่เกี่ยวของ
๖. ใหคําปรึกษากับผูบ ริหารของมหาวิทยาลัยในเรื่องตางๆ ดังนี้
(๖.๑) การประเมินความเสี่ยงและการดําเนินงานเพื่อปองกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผูบริหารและปองปรามการ
ทุจริตรั่วไหลในขัน้ ตอนการดําเนินงาน/โครงการของสวนราชการ
(๖.๒) การกําหนดมาตรการในการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอกฎหมายของทางราชการ
(๖.๓) ขอบกพรองที่สําคัญที่ตรวจสอบพบระหวางป
(๖.๔) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดที่เกิดขึน้ ในระหวางการ
ตรวจสอบและการประเมินผล
(๖.๕) การปฏิบัติตามขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนของผู
ตรวจสอบภายใน
(๖.๖) เรื่องอื่นๆ ที่สนับสนุนและเปนประโยชนตอการตรวจสอบ
และประเมินผล
๗. ปฏิบัตงิ านอืน่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การตรวจสอบ ระบบการควบคุม และระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลัย
๘. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในบางเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานตอสภามหาวิทยาลัยทุกสามเดือน
ใหคณะกรรมการมีวาระ ๒ ป”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
พ.ศ. ๒๕๕๒
……………………
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๐
(๑/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๒ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแยงระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา
“คณะ”
หมายความวา คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีสถานะเทียบเทากับคณะ
“บุคลากร”
หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง และนิสิต
ของมหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงบุคคลที่มหาวิทยาลัยเชิญหรือมอบหมายใหมา
ปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวย
“ทรัพยสินทางปญญา” หมายความวา ผลงานอันเกิดจากความคิด
สรางสรรคที่ทําใหเกิดสิทธิขึ้นตามกฎหมายหรือสิทธิในความเปนเจาของที่เกี่ยวของกับ เครื่องหมาย
การคา สิทธิบัตรการประดิษฐ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับ
ทางการคา สิทธิอื่นใดๆ เพื่อใหขอมูลใดๆ ถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ รวมถึง สิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวของกับงานสรางสรรค

“งานสรางสรรค” หมายความวา งานที่เกิดจากความคิด สรางสรรค
ศึกษา วิจัย คนควา ประดิษฐ คิดคน และออกแบบ ไมวาผูสรางสรรคจะพัฒนางานขึ้นมาใหมหรือ
พัฒนาตอยอดขึ้นก็ตาม
“ผูสรางสรรค” หมายความวา บุคลากรที่ทําหรือกอใหเกิดงาน
สรางสรรคอยางหนึ่งอยางใดในดานทรัพยสินทางปญญาและใหรวมถึงผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ใหดําเนินการดังกลาวดวย
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการทรัพยสินทาง
ปญญา” ประกอบดวยอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธาน กรรมการจํานวนหา
คน ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคนที่อธิการบดีแตงตั้ง และให
หัวหนาหนวยทรัพยสินทางปญญาเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งใหมีวาระอยูในตําแหนงสองป
ขอ ๖ คณะกรรมการใหมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๖.๑ กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญา
๖.๒ ใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงานของหนวยทรัพยสินทางปญญา
๖.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติในเรื่องที่อยูในอํานาจของ
คณะกรรมการ
๖.๔ เสนออธิการบดีใหความเห็นชอบการจัดสรรสิทธิประโยชน
๖.๕ แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่มอบหมาย
ขอ ๗ ใหมีหนวยทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอยูในกํากับสํานักงานอธิการบดี
มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๗.๑ เปนหนวยงานกลางประสานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทางดานทรัพยสินทางปญญา
๗.๒ ตรวจสอบคําขอรับความคุมครองของบุคลากรและพิจารณาเสนอ
มหาวิทยาลัย
๗.๓ ปฏิบัติงานทางดานธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา
๗.๔ ประเมินและใหความเปนไปไดเชิงพาณิชยของผลงานอันเกิดจาก
การสรางสรรคเพื่อขอรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
๗.๕ ปฏิบัติงานดานอื่นๆใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการ

ขอ ๘ ทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากงานสรางสรรคของผูสรางสรรคที่เปน
ผลผลิตจากงานวิจัยหรืออยูในความควบคุม การจางใหดําเนินการ หรือทําตามคําสั่งหรือจากการ
ใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ไมวาจะใชเงินงบประมาณ หรือไดรับเงินจากแหลงทุนอืน่ ใหเปน
ของมหาวิทยาลัย เวนแตทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการรวมวิจัยกับบุคคลอื่น หรือกับ
หนวยงานภายนอกใหเปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญารวมกัน เวนแตจะตกลงกันเปนอยาง
อื่น
ในกรณีงานสรางสรรคเกิดจากบุคคล หรือหนวยงานภายนอกใหทุนสนับสนุนให
ความเปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนไปตามทีค่ ูสัญญาไดตกลงกัน
ขอ ๙ ตามขอ ๘ หามมิใหผูสรางสรรคที่ไดคิดคน สรางสรรค พัฒนา งาน
สรางสรรคที่กอใหเกิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามระเบียบนี้ เปดเผยขอมูลตอสาธารณชน
ไมวาดวยวิธีการใดๆ
ตามความในวรรคกอนผูสรางสรรคตองเปดเผยและใหขอมูลแกมหาวิทยาลัย
ทันทีที่งานสรางสรรคเสร็จเรียบรอย และใหสงรายละเอียดทรัพยสินทางปญญาที่สมบูรณใหแก
มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาตอไป
ขอ ๑๐ ผูสรางสรรคที่ประสงคจะเสนองานสรางสรรคแกมหาวิทยาลัยเพื่อยื่น
ขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ใหยื่นคําขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอหนวย
ทรัพยสินทางปญญาหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ไมวากรณีใดๆการยืน่ ขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ผูสรางสรรค
จะตองใหความตกลงเปนลายลักษณอักษรโอนสิทธิขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหกับ
มหาวิทยาลัยแตผูเดียวและใหสิทธิเปนของมหาวิทยาลัยตลอดไป
ขอ ๑๑ การขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเปนหนาที่ของผู
สรางสรรคที่จะตองใหขอมูลที่เปนจริงเกีย่ วกับงานสรางสรรค รวมทั้งใหความชวยเหลือ และ
สนับสนุนใหดาํ เนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา นัน้ ๆ
ในกรณีมีผูสรางสรรคหลายคนใหระบุผลงานการมีสวนรวมของแตละคนอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ ใหหนวยทรัพยสินทางปญญาตรวจสอบความถูกตองโดยวิธีลับ
ขอ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบใหยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาในงานสรางสรรคแลวใหขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในนามของมหาวิทยาลัย
โดยใหหนวยทรัพยสินทางปญญาหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการขอรับความคุมครองดังกลาว
กรณีมหาวิทยาลัยไมประสงคจะยืน่ ขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
แตผูสรางสรรคประสงคที่จะขอรับความคุมครองสามารถยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาในนามผูสรางสรรคได แตผูสรางสรรคจะนําชื่อ หรือตราของมหาวิทยาลัยไปใชอางอิงมิได
เวนแตไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรกอน

ขอ ๑๓ ผูสรางสรรคสามารถรองขอใหมหาวิทยาลัยโอนสิทธิความเปนเจาของ
ทรัพยสินทางปญญาใหแกตนไดในกรณีที่ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยวา มหาวิทยาลัยไมประสงคที่
จะยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
กรณีมหาวิทยาลัยยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทย
แลวแตไมประสงคจะยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในตางประเทศ ไมเปนการตัด
สิทธิผูสรางสรรคที่จะยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในตางประเทศ โดยใหยื่นคําขอ
แสดงความประสงคตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอหนวยทรัพยสินทางปญญาหรือหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายกอน
ขอ ๑๔ คาใชจายในการดําเนินการขอรับความคุมครองหรือรักษาสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาตามระเบียบนี้ใหมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ขอ ๑๕ การจัดสรรสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจออกประกาศ
มหาวิทยาลัยได ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปน
ผูพิจารณาเสนอความเห็นตออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ ใหคําวินิจฉัยชี้ขาดของ
อธิการบดีถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

