ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนวิจัยดุษฎีบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๓
-----------------------------------------ดวยคณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย
นเรศวรมีนโยบายสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถเผยแพรใหเกิดประโยชน
หรือสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ผสมผสานกับกระบวนการในการสราง
บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนัน้ คณะเกษตรศาสตรฯ จึงไดจดั สรรงบประมาณรายไดของ
คณะเกษตรศาสตรฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อสรางนักวิจยั ระดับดุษฏีบณ
ั ฑิตที่มี
ทักษะในการทํางานวิจัยอยางมีระบบ และสามารถนําความรูและประสบการณไปทํางานวิจัยใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนใหอาจารยและนิสติ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพและเพิ่ม
จํานวนผลงานวิจยั ที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงออกประกาศหลักเกณฑการใหทุนวิจัยดุษฎี
บัณฑิต คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหทุนวิจัยดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๓
เปนตนไป
ขอ ๓ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา มีดังนี้
๓.๑ อาจารยที่ปรึกษาตองมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน
๓.๒ อาจารยที่ปรึกษามีหัวขอวิทยานิพนธที่ตอบสนองกับทิศทางการ
พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
๓.๓ อาจารยที่ปรึกษามีประสบการณในการผลิตผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพใน
วารสารที่มีคา Impact Factor อยางนอย ๑ เรื่อง (ตองไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ)
ขอ ๔ หนาที่อาจารยที่ปรึกษา มีดังนี้
๔.๑ ควบคุมวิทยานิพนธของนิสติ ผูวจิ ัยในหัวขอที่รับผิดชอบ
๔.๒ จัดใหมีการเสนอความกาวหนาของวิทยานิพนธเปนระยะ ๆ
๔.๓ จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนามุมมองและทักษะดานการวิจัยใหกับ
นิสิตผูว ิจัย เชน เชิญผูเ ชี่ยวชาญมาบรรยายเพื่อใหนิสิตผูว จิ ัยมีมุมมองปญหาวิจยั ไดดียิ่งขึ้น
เปนตน

๔.๔ เรงรัดใหการทําวิทยานิพนธเสร็จสิน้ ในเวลา ๓ ป (๓๖ เดือน)
สําหรับนิสิตที่มีวุฒิปริญญาโท (แบบ ๑.๑ และ ๒.๑) และ ๔ ป (๔๘ เดือน) สําหรับนิสติ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี (แบบ ๑.๒ และ ๒.๒) นับจากวันทําสัญญารับทุน
ขอ ๕ คุณสมบัติของนิสิตผูรับทุน มีดังนี้
๕.๑ มีสัญชาติไทย และอายุไมเกิน ๔๐ ปบริบูรณ
๕.๒ ไมเคยไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาเอก
๕.๓ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (GPA) ไมนอยกวา ๓.๒๕ หรือ
ระดับปริญญาโท (GPA) ไมนอยกวา ๓.๕๐ ในสาขาเดียวกันหรือสาขาใกลเคียงกับที่มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร
๕.๔ ไดรับการตอบรับเขาศึกษาในแผน ก. หลักสูตรภาคปกติในเวลา
ราชการ ในฐานะนิสิตสามัญเรียนเต็มเวลาและจัดทําวิทยานิพนธ
๕.๕ สําหรับผูสมัครที่เปนอาจารยประจําในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หากมีอายุเกินกวาที่กําหนดไว แตมีระยะเวลาปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษาเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานชดใชระยะเวลาที่ไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา หรือมีคาคะแนนสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด สามารถสมัครรับทุนได
ขอ ๖ หนาทีน่ ิสิตผูรับทุน มีดังนี้
๖.๑ ศึกษา คนควา และวิจัยตามโครงรางวิทยานิพนธที่เสนอขอรับทุนและ
ไดรับการอนุมัติ
๖.๒ เขียนและสอบปองกันวิทยานิพนธใหสําเร็จภายในระยะเวลา ๓ ป
(๓๖ เดือน) สําหรับนิสิตที่มีวุฒิปริญญาโท (แบบ ๑.๑ และ ๒.๑) และ ๔ ป (๔๘ เดือน)
สําหรับนิสิตที่มีวุฒิปริญญาตรี (แบบ ๑.๒ และ ๒.๒) นับแตวนั ทําสัญญารับทุน
๖.๓ เขารวมการประชุมเสนอรายงานความกาวหนาทุกระยะ ๖ เดือน ซึ่งจัด
โดยอาจารยที่ปรึกษา
๖.๔ เมื่อสิ้นสุดโครงการ นิสิตผูรับทุนจะตองมีบทความวิจัยที่เปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธหรือจากผลสรุปขอคนพบในวิทยานิพนธ และจะตองเผยแพรบทความนี้ใน
วารสารระดับนานาชาติอยางนอย ๒ บทความ โดยตองเปนบทความที่มีในฐานขอมูล ISI หรือ
Scopus อยางนอย ๑ บทความ โดยตองระบุในบทความวา เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
จากเงินทุนอุดหนุนการวิจยั งบประมาณเงินรายได คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใตโครงการทุนวิจยั ดุษฎีบัณฑิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓

๖.๕ ในระหวางระยะเวลาที่ไดรับทุน นิสิตตองชวยปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เกี่ยวของกับวิชาการในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยู เชน เปนผูบรรยายทบทวน (ในระดับปริญญา
ตรี) ชวยเตรียมและควบคุมการปฏิบตั ิการ (ในระดับปริญญาตรี) ชวยตรวจงานของนิสิต
(ในระดับปริญญาตรี) ที่มีขอเฉลยที่ชัดเจนและไมตองใชการวินิจฉัยของผูตรวจ และ/หรือ
งานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของกับการเรียนการสอนของภาควิชาที่เปนประโยชนทางวิชาการตอตัวนิสติ
โดยตรงที่ไดรับมอบหมายเปนเวลาประมาณ ๑๐ ชัว่ โมง/สัปดาห
ขอ ๗ การดําเนินงานและแผนการเงินของผูรับทุน
ผูรับทุน (อาจารยที่ปรึกษาและนิสติ ผูรับทุน) ตองจัดทําแผนการดําเนินงาน
และแผนการใชจายเงินตลอดทั้งโครงการใหกับคณะเกษตรศาสตรฯ ภายใน ๑๕ วันหลังจากวันทํา
สัญญารับทุน เพื่อคณะจะพิจารณาประกอบการจายเงินทุน
ขอ ๘ งบประมาณในการสนับสนุน
รายการ
รายละเอียด
๑. คาใชจายประจําเดือนสําหรับนิสติ ผูรับทุน - ๕,๐๐๐ บาท/เดือนสําหรับนิสิตผูรับทุน ๑ คน
๒. คาธรรมเนียมการศึกษา
- ตามทีจ่ ายจริง
๓. คาใชจายในการทําวิจยั * และการจัด
- ตามที่จายจริง แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/นิสิต
ประชุมเสนอความกาวหนา และการจัด
ผูรับทุน ๑ คน**
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอม
หรือเสริมความรูใหกับนิสิตผูรับทุน
๔. วงเงินสํารองอาจารยที่ปรึกษาเมื่อนิสติ จบ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท/นิสิตผูรับทุน ๑ คน**
และมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ในฐาน ISI หรือ Scopus จํานวนอยางนอย
๑ บทความ
* ไดแกคาวัสดุสิ้นเปลือง คาหนังสือ และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย ซึ่งตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ไมรวมคาจัดซื้อครุภณ
ั ฑ
** วงเงินเทากับคาใชจายในการทําวิจัย (๓) และวงเงินสํารองอาจารยที่ปรึกษา (๔) จะถูกโอนเขา
สะสมในระบบ Researcher Personal Account (RPA) ของอาจารยที่ปรึกษา กฎเกณฑในการ
เบิกจายเงินใน RPA ใหเปนไปตามประกาศของคณะเกษตรศาสตรฯ
ขอ ๙ แนวทางการปฏิบัตดิ านการเงิน
นิสิตผูรับทุนเบิกเงินคาใชจายประจําเดือน และคาเลาเรียนจากกองคลัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา โดยทางคณะฯ จะแบงจายเงิน
สนับสนุนแกอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตผูรับทุนออกเงิน ๖ งวด ดังนี้

งวด
ที่
๑

๒

๓

ระยะเวลาเบิกจาย
ภายใน ๑ เดือนหลังลงนา
สัญญารับทุนถูกตองแลว

๑) หลัง ๖ เดือนแรกของ
การรับทุนสําหรับวุฒิปริญญา
โท และ ๘ เดือนแรกของ
การรับทุนสําหรับวุฒิปริญญา
ตรี
๒) หลังจากนิสิตนําเสนอ
รายงานความกาวหนาครั้งที่
๑ แลว
๑) หลัง ๖ เดือนที่สอง
(๑ ป) ของการรับทุนสําหรับ
วุฒิปริญญาโท และ ๘ เดือน
ที่สอง (๑ ป ๔ เดือน) ของ
การรับทุนสําหรับวุฒิปริญญา
ตรี
๒) หลังจากนิสิตนําเสนอ
รายงานความกาวหนาครั้งที่
๒ แลว

เงินทุน

เอกสารประกอบการ
ขอเบิกจาย
๑) เงินเดือนของนิสิตผูรับทุน
๑) สัญญารับทุนที่มีอาจารยที่
สําหรับวุฒิปริญญาโท ๕,๐๐๐ บาท/ ปรึกษาเปนผูลงนามเปน “ผูรับ
เดือน จํานวน ๖ เดือน และวุฒิ
ทุน” และนิสิตเปนผูลงนาม
ปริญญาตรี ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
“ผูรับทุนรวม”
จํานวน ๘ เดือน
๒) แผนการดําเนินงานวิจัยและ
๒) วงเงินสนับสนุนการทําวิจัย
แผนการใชเงินตลอด
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ในระบบ
โครงการวิจัย
RPA)
๑) เงินเดือนของนิสิตผูรับทุน
๑) รายงานความกาวหนาและ
สําหรับวุฒิปริญญาโท ๕,๐๐๐ บาท/
รายงานการเงินระยะที่ ๑
เดือน จํานวน ๖ เดือน และวุฒิ
ปริญญาตรี ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
จํานวน ๘ เดือน
๒) วงเงินสนับสนุนการทําวิจัย
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ในระบบ
RPA)
๑) เงินเดือนของนิสิตผูรับทุน
๑) รายงานความกาวหนาและ
สําหรับวุฒิปริญญาโท ๕,๐๐๐ บาท/
รายงานการเงินระยะที่ ๒
เดือน จํานวน ๖ เดือน และวุฒิ
ปริญญาตรี ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
จํานวน ๘ เดือน
๒) วงเงินสนับสนุนการทําวิจัย
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ในระบบ
RPA)

งวด
ระยะเวลาเบิกจาย
ที่
๔ ๑) หลัง ๖ เดือนที่สาม (๑ ป
๖ เดือน) ของการรับทุน
สําหรับวุฒิปริญญาโทและ ๘
เดือนที่สาม (๒ ป) ของการ
รับทุนสําหรับวุฒิปริญญาตรี
๒) หลังจากนิสิตนําเสนอ
รายงานความกาวหนา
ครั้งที่ ๓ แลว
๕ ๑) หลัง ๖ เดือนที่สี่ (๒ ป)
ของ การรับทุนสําหรับวุฒิ
ปริญญาโท และ ๘ เดือนที่สี่
(๒ ป ๘ เดือน) ของการ
รับ
ทุนสําหรับวุฒิปริญญาตรี
๒) หลังจากนิสิตนําเสนอ
รายงานความกาวหนาครั้งที่
๔ แลว
๖ ๑) หลัง ๖ เดือนที่หา (๒ ป
๖ เดือน) ของการรับทุน
สําหรับวุฒิปริญญาโท และ
๘ เดือนที่หา (๓ ป ๔
เดือน) ของการรับทุนสําหรับ
วุฒิปริญญาตรี
๒) หลังจากนิสิตนําเสนอ
รายงานความกาวหนาครั้งที่
๕ แลว

เงินทุน
๑) เงินเดือนของนิสิตผูรับทุน
สําหรับวุฒิปริญญาโท ๕,๐๐๐ บาท/
เดือน จํานวน ๖ เดือน และวุฒิ
ปริญญาตรี ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
จํานวน ๘ เดือน
๒) วงเงินสนับสนุนการทําวิจัย
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ในระบบ
RPA)
๑) เงินเดือนของนิสิตผูรับทุน
สําหรับวุฒิปริญญาโท ๕,๐๐๐ บาท/
เดือน จํานวน ๖ เดือน และวุฒิ
ปริญญาตรี ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
จํานวน ๘ เดือน
๒) วงเงินสนับสนุนการทําวิจัย
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ในระบบ
RPA)
๑) เงินเดือนของนิสิตผูรับทุน
สําหรับวุฒิปริญญาโท ๕,๐๐๐ บาท/
เดือน จํานวน ๖ เดือน และวุฒิ
ปริญญาตรี ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
จํานวน ๘ เดือน

เอกสารประกอบการขอ
เบิกจาย
๑) รายงานความกาวหนาและ
รายงานการเงินระยะที่ ๓

๑) รายงานความกาวหนาและ
รายงานการเงินระยะที่ ๔
๒) เอกสารที่แสดงหลักฐาน
การไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติอยางนอย๑ บทความ

๑) รายงานความกาวหนาและ
รายงานการเงินระยะที่ ๕

งวด
ระยะเวลาเบิกจาย
เงินทุน
ที่
๗ ๑) ภายใน ๑ เดือนหลังปด ๑) วงเงินสํารองอาจารยที่ปรึกษา
โครงการ
๑๐๐,๐๐๐ บาท (ในระบบ RPA)
๒) หลังจากนิสิตสอบ
ปองกันวิทยานิพนธเรียบรอย
แลว

เอกสารประกอบการขอเบิกจาย
๑) เอกสารขอปดโครงการ
ครบถวนทุกรายการ
๒) รูปเลมวิทยานิพนธที่ผา น
การอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
เรียบรอยแลว ๑ ฉบับ พรอม
แผนบันทึกขอมูล ๑ แผน
๓) เอกสารที่แสดงหลักฐาน
การไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
ผลงานในวารสารที่มีใน
ฐานขอมูล ISI หรือ Scopus
อยางนอย ๑ บทความ

ขอ ๑๐ หลักฐานประกอบการสมัคร
นิสิตเปนผูยนื่ ใบสมัครขอรับทุน โดยยื่นเอกสารประกอบดวย
๑๐.๑ โครงรางงานวิจัยสําหรับนิสิตที่ขอรับทุนที่จัดเตรียมโดยอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
๑๐.๒ ใบสมัครขอรับทุน พรอมหลักฐานทางการศึกษาและอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
๑๐.๓ หนังสือรับรองตามแบบฟอรมของคณะเกษตรศาสตรฯ
ขอ ๑๑ การพิจารณาทุน
การพิจารณาคัดเลือกผูรับทุน ดําเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนของ
คณะเกษตรศาสตรฯ พิจารณาคัดเลือกผูรับทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย โดยใชผลการประเมิน
จากคณะกรรมการเปนขอมูลการพิจารณา การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ หรือที่มิไดระบุไวใน
ประกาศนี้ ใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตรฯ พิจารณาเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การทดสอบความรูภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
------------------------------

เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มีความรู ความสามารถ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และการนําภาษาอังกฤษไปใช
ตลอดจนเปนการยกระดับมาตรฐานการศึกษา และสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตัง้ แตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ฉบับลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และใหใช
ประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๕ ใหสถานพัฒนาวิชาการดานภาษาจัดใหมีการทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตอยางนอยปละหนึง่ ครั้ง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ แบบทดสอบที่ใชทดสอบความรูภาษาอังกฤษเปนแบบทดสอบมาตรฐาน
ที่เปรียบเทียบคากับแบบทดสอบมาตรฐานอืน่ เชน TOEFL, IELTS, CU-TEP
ขอ ๗ ใหนิสิตทุกคนเขารับการทดสอบความรูภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดย
สถานพัฒนาวิชาการดานภาษา และใหสถานพัฒนาวิชาการดานภาษาสงผลการทดสอบไปยัง
กองบริการการศึกษา เพื่อเปนขอมูลยืนยันการผานการเขารับการทดสอบ
การเขารับการทดสอบของนิสิตตามความในวรรคกอน ใหถือตามกําหนดดังนี้
๗.๑ นิสิตหลักสูตร ๔ ป และ ๕ ป ใหเขารับการทดสอบในชั้นปที่ ๓
ภาคเรียนตน
๗.๒ นิสิตหลักสูตร ๖ ป ใหเขารับการทดสอบในชัน้ ปที่ ๕ ภาคเรียนตน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตรวจรางกาย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
.....................................
อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนแพทยชวย
ปฏิบัติงานตรวจรางกาย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒
บัดนี้ เห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตรวจรางกาย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน
ในปจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานตรวจรางกาย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตรา
คาตอบแทนผูปฏิบัติการงานตรวจรางกาย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนแพทย
ชวยปฏิบัติงานตรวจรางกาย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๒
ขอ ๔ อัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตรวจรางกาย ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร กําหนดมีดังตอไปนี้
(๑) แพทยและนักจิตวิทยาชวยปฏิบัติงานตรวจรางกายนักเรียนเพื่อเขา
ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี เปนเงินจํานวน ๒๕ บาท (ยี่สิบหาบาทถวน)
ตอผูรับบริการหนึ่งราย
(๒) แพทยชวยปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประจําป เปนเงินจํานวน ๔๐
บาท (สี่สิบบาทถวน) ตอผูรับบริการหนึ่งราย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน
---------------------------------

อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม
เหมาะสมกับกาลปจจุบนั ฉบับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ตามที่ มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรงบประมาณรายไดป
๒๕๕๓ โดยในสวนกองทุนสงเสริมการศึกษา ซึ่งเดิมคณะจัดสรรเงินรายไดคาลงทะเบียนรอยละ
๕ เพื่อจายใหกับนิสิต นัน้ ในปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหงดจัดสรรใหกับนิสิตใหม (รหัส ๕๓)
สวนที่มีภาระผูกพันสําหรับนิสิตป ๒-๔ ใหอยูในความรับผิดชอบของสวนกลาง จนกวานิสิตจะ
จบการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการจัดสรรเงินรายได และเพื่อใหการบริหาร
การเบิกจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตในสวนปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงใหยกเลิกประกาศฉบับดังกลาว และใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศ
บางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะมนุษยศาสตร ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๔๗
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการ และกําหนดคุณสมบัติของนิสิตที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
คณะวิศวกรรมศาสตร ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะแพทยศาสตร ฉบับลงวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๔๘
๓.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตรการแพทย
ฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘
๓.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ฉบับลงวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๔๘

๓.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะศึกษาศาสตร ฉบับลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๔๘
๓.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะเภสัชศาสตร ฉบับลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๔๘
๓.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะวิทยาศาสตร ฉบับลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๔๘
๓.๙ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับลงวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
๓.๑๐ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะนิตศิ าสตร ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๘
๓.๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิต คณะสหเวชศาสตร ฉบับลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
๓.๑๒ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๔๘
๓.๑๓ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิต จากเงินรายไดของคณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙
๓.๑๔ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร ฉบับลงวันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐
๓.๑๕ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิต จากเงินรายไดของคณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑
๓.๑๖ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการจาย
เงินกองทุนสวัสดิการ และคุณสมบัตขิ องนิสิตที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

๓.๑๗ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
ฉบับลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒
๓.๑๘ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
เงินรายไดของคณะ สําหรับทุนการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๐
๓.๑๙ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติและวิธจี ายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร (แกไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒
บรรดา กฎ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใช
ประกาศนี้แทน
ขอ ๔ การดําเนินการตามประกาศนี้ ไมกระทบตอนิสิตที่ไดรับการพิจารณาให
ไดรับทุนการศึกษาแลวสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
--------------------------------เพื่อเปนการพัฒนาความเขมแข็งและขีดความสามารถในการวิจัยของอาจารยและ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหมีศักยภาพสูงขึ้น และสงเสริมสนับสนุนใหเกิดนักวิจยั ใหมและ
ใหอาจารยและนักวิจัยทํางานวิจัยอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง และใหเปนไปตามนโยบายและแผน
กลยุทธมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรใหมีชื่อเสียง
ดานการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๑๑ และขอ ๑๕ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ และมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/ ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
จึงกําหนด หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ คุณสมบัติของผูขอรับทุน ตองเปนขาราชการหรือพนักงานสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๔ ผูมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอรับทุนวิจัยตองเปนหัวหนาโครงการและตอง
ปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ เขียนขอเสนอโครงการวิจยั ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดครบ
ทุกขอพรอมทั้งตัวบงชี้ผลสําเร็จของโครงการ แผนการดําเนินการ และแผนการใชเงิน
๔.๒ เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยผานความเห็นชอบของหัวหนา
ภาควิชา และคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย
๔.๓ ลงทะเบียนการสงขอเสนอโครงการ โดยกรอกขอมูลในระบบ Proposal
Bank ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๕ หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน
๕.๑ คุณลักษณะหลักของโครงการวิจัย มีดังนี้
๕.๑.๑ สอดคลองกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(๑) สุขภาพ โภชนาการและพันธุวิศวกรรม (Health,
Nutrition, Biomedical Engineering)

(๒) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture &
Engineering; Food, Fuel, Feeds, Fibers, Fertility )
(๓) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและพลังงาน (Natural Sciences,
Energy & Engineering)
(๔) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (Natural Resources, Environment &
Engineering)
(๕) อาหารเสริม ยา และเครื่องสําอาง (Drugs, Nutraceuticals,
Cosmetics)
(๖) การทองเที่ยวและการบริการดานสุขภาพ (Tourism &
Hospitality)
(๗) การสงขนสงและโลจิสติกส (Transportation &
Engineering)
(๘) เศรษฐศาสตรและการพาณิชย (Economics & Trades)
(๙) กฎหมาย (Policies, Laws & Regulations)
(๑๐) สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT: Information
Communication Technologies)
(๑๑) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร มนุษยวิทยาและสังคมวิทยา
(Cultures,History, Humanities and Social Anthropology)
(๑๒) การศึกษาและการพัฒนาการสื่อสาร (Education and
Community Development)
๕.๑.๒ ผลการวิจยั สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการเรียน
การสอน หรือใชประโยชนในเชิงพาณิชย และ/หรือ ขยายผลไปยังชุมชน หรือสถาบันการ
อุดมศึกษาอื่นๆ ในเครือขาย
๕.๑.๓ เปนองคความรูใหม
๕.๒ คุณลักษณะประกอบของโครงการวิจัย มีดังนี้
๕.๒.๑ เปนโครงการวิจัยที่พรอมดําเนินการไดโดยไมจําเปนตองจัดหา
ครุภัณฑเพิ่มเติม
๕.๒.๒ เปนโครงการวิจยั ที่พัฒนามาจากความเชี่ยวชาญ / ความสนใจ
ของนักวิจัย หรือพัฒนามาจากความตองการชุมชนทองถิน่ หรือเชิงพาณิชย
๕.๒.๓ เปนโครงการวิจัยที่มีเอกสารอางอิงตามความเหมาะสม

ขอ ๖ วงเงินงบประมาณทีข่ อรับการสนับสนุนไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาทตอโครงการ
โดยครอบคลุมคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ
ขอ ๗ รายการเบิกจายแบงสัดสวนการเบิกจายทุนสนับสนุนออกเปน ๓ งวด คือ
งวดที่ ๑ รอยละ ๔๐ : งวดที่ ๒ รอยละ ๔๐ : งวดที่ ๓ รอยละ ๒๐
ขอ ๘ ขัน้ ตอนการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
๘.๑ ผูสนใจที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑใหยนื่ ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
ไปที่กองบริหารการวิจัย จํานวน ๔ ชุด
๘.๒ กองบริหารการวิจัยจัดสงขอเสนอโครงการใหคณะกรรมการวิจัย
มหาวิทยาลัยเพื่อประมวลผลการพิจารณาโครงการ
๘.๓ กองบริหารการวิจัยแจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยใหกับ
นักวิจัยรับทราบ
๘.๔ กองบริหารการวิจัยดําเนินการจัดทําสัญญากับขอเสนอโครงการที่
ไดรับการพิจารณาอนุมัตติ ามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๙ ขัน้ ตอนการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการวิจัย
๙.๑ คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ
๙.๒ โครงการวิจัยที่มีนักวิจัยใหมเปนผูด ําเนินการจะไดรับการพิจารณา
กอนเปนลําดับแรก
ขอ ๑๐ เอกสารการเสนอขอรับทุนสนับสนุน กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
๑๐.๑ แบบ มน.วจ.๑ จํานวน ๔ ชุด
๑๐.๒ แบบเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย/สัตว (ถามี)
๑๐.๓ แบบสรุปจํานวนขอเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการ
สนับสนุน (สําหรับผูประสานงานวิจัยคณะ)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนการอานโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย
-----------------------------เพื่อกําหนดอัตราคาตอบแทนในการอานพิจารณาดานจริยธรรมในโครงการวิจัย
ที่เกี่ยวของกับมนุษยเปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย พ.ศ.๒๕๔๙ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ จึงกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ ในการอานพิจารณา
โครงการวิจัยที่เกีย่ วของกับมนุษย ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนการอานโครงการวิจัย ทีเ่ กี่ยวของกับมนุษย ”
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหกรรมการ อนุกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ ไดรับคาตอบแทนการอาน
โครงการวิจัยที่เกีย่ วของกับมนุษยในอัตรา ๑๕๐ บาท/คน/โครงการ
ประกาศ ณ วันที่

๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนการอานโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับสัตว
-----------------------------เพื่อกําหนดอัตราคาตอบแทนในการอานพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวใน
โครงการวิจัยที่เกีย่ วของกับสัตวเปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๐ แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๙ แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยคณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ จึงกําหนด อัตราคาตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ ในการอาน
พิจารณาโครงการวิจัยที่เกีย่ วของกับสัตว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนการอานโครงการวิจัยที่เกีย่ วของกับสัตว ”
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหกรรมการ อนุกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ ไดรับคาตอบแทนการอาน
โครงการวิจัยที่เกีย่ วของกับสัตวในอัตรา ๑๕๐ บาท/คน/โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง นโยบายการใชงานฐานขอมูลที่ใหบริการในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร NU Net
...........................................
เพื่อใหการใชงานฐานขอมูลที่มีใหบริการในระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
เปนไปตามเงื่อนไขสัญญาการบอกรับฐานขอมูล และเปนมาตรการปองกันมิใหผูใชงานกระทํา
ดวยประการใดๆ อันจะเปนการละเมิดการใชงานฐานขอมูล ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
มหาวิทยาลัยและผูใชงานสวนรวม
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา“ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการ
ใชงานฐานขอมูลที่ใหบริการในระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net”
บรรดา กฎ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใช
ประกาศนี้แทน
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ฐานขอมูล” หมายความวา ฐานขอมูลและวารสารทางวิชาการ
อิเล็กทรอนิกสที่บอกรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่บอกรับโดย
มหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการแกนิสิตและบุคลากรในระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการคนควาวิจัย
“ผูใชงาน” หมายความวา บุคลากร และนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
นเรศวร หรือบุคคลภายนอก ที่ไดรับอนุญาตใหเขาใชงานฐานขอมูลโดยผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร NU Net
ขอ ๔ ผูใชงานสามารถสืบคนและดาวนโหลดขอมูลจากฐานขอมูลที่มีใหบริการ
ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net ได
ขอ ๕ หามมิใหผูใชงานใชโปรแกรมสําเร็จรูปดาวนโหลดขอมูลจากฐานขอมูล
หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลจากฐานขอมูล อันมิใชวิธีการดาวนโหลดขอมูลเพื่อ
ใชงานโดยปกติ

ขอ ๖ กรณีมีการตรวจพบการกระทําผิดตามประกาศนี้ ใหสถานบริการ
เทคโนโลยีฯ ดําเนินการระงับสิทธิ์การใชงานของ Username ที่กระทําผิดชั่วคราวและรายงาน
ใหมหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๗ ผูใชงานที่ฝาฝนขอ ๕ จะถูกระงับสิทธิ์การเขาใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร NU Net เปนเวลาอยางนอย ๓ เดือน ทั้งนี้ระยะเวลาในการระงับสิทธิ์ใหอยู
ในดุลยพินจิ ของอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๘ ผูใชงานตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการฝาฝนขอกําหนด
ในประกาศนี้กรณีผูฝาฝนเปนบุคลากร หรือนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหถือวาการ
กระทําดังกลาวถือเปนความผิดวินัยดวย
ขอ ๙ ผูใชงานตองดูแลและควบคุมการใชงาน ผูใชงาน(Username) ของตนเอง
หากมีการตรวจพบวา ผูใชงาน(Username) ของผูใชงานคนใดกระทําผิดตามประกาศนี้ ให
สันนิษฐานไวกอนวาผูใชงานเจาของ Username ดังกลาวเปนผูกระทําผิด เวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดเปนผูใชงาน (Username) นั้นในระหวางมีการกระทําความผิด
ขอ ๑๐ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิไดกําหนดไวใน
ประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
.....................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการ
และอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘
ใหครอบคลุมรายการและอัตราการเบิกจายในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๔ และขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายได พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/ ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงกําหนดรายการและอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตรา
การเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษาที่ ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ คาเครื่องแตงกาย (เสื้อกาวน) นิสิตแพทยสําหรับฝกภาคปฏิบัติ
ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง แตไมเกินปละ ๔๐๐ บาท ตอคน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
------------เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒปิ ระจํามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๕ และขอ ๒๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายได
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศกําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประจํามหาวิทยาลัย”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย หรือผูไดรับการแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒขิ องสวนงาน
ขอ ๔ ใหผูทรงคุณวุฒิมีสิทธิไดรับคาตอบแทน โดยเบิกจายจากเงินรายไดของ
ตนสังกัด และใหจายไดไมเกินรายละ ๖๐,๐๐๐ บาท/เดือน
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่ประกาศนี้ไมไดกําหนดไว ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและ
ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดประเภทเงินรายไดและสวนงานที่ตองนําเงินรายไดจายเขา
กองทุนคงยอดเงินตน
----------เพื่อใหเปนการสอดคลองกับนโยบายการจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
และเพื่อใหการนําเงินรายไดจายเขากองทุนยอดเงินคงตนเปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนัน้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
และความในขอ ๖ และขอ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่
๒๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดประเภท
เงินรายไดและสวนงานที่ตองนําเงินรายไดจายเขากองทุนคงยอดเงินตน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนคงยอดเงินตน
“สวนงาน”
หมายความวา สํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่ไดรับการจัดตั้งใหเปนสวนราชการโดยพระราชกฤษฎีกา และคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก
ศูนย และหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่ไดรับการจัดตั้งใหเปนสวนงาน
ภายในโดยมติของสภามหาวิทยาลัย
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานภายในของสวนงาน และให
หมายความรวมถึงหนวยงานที่ไมสังกัดสวนงานใด
ขอ ๔ ประเภทเงินรายไดและสวนงานที่ตองนําเงินรายไดจายเขากองทุน
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๕ การนําสงเงินรายไดประเภทเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
๕.๑ เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่สวนงานไดรับจากการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคปกติ และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษาที่เปนหลักสูตร
แผน ก ใหจดั สรรดังนี้
(๑) จายเขากองทุนจํานวนรอยละสาม
(๒) สวนที่เหลือจาก (๑) ใหนํามาจัดสรรใหแกสวนงาน
เจาของหลักสูตรจํานวนรอยละสี่สิบ ใหสวนกลางจํานวนรอยละหกสิบ

๕.๒ เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่สวนงานไดรับจากการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษาที่เปนหลักสูตร
แผน ข ใหจัดสรรดังนี้
(๑) กรณีสวนงานเจาของหลักสูตรดําเนินการจัดการศึกษาเอง
ใหจัดสรรเงินโดยจายเขากองทุนจํานวนรอยละสาม ใหสวนงานเจาของหลักสูตรจํานวนรอยละ
เจ็ดสิบ และใหสวนกลางจํานวนรอยละยี่สิบเจ็ด
(๒) กรณีสถานการศึกษาตอเนื่องดําเนินการจัดการศึกษาเอง
ใหจัดสรรเงินโดยจายเขากองทุนจํานวนรอยละสาม และใหสวนกลางจํานวนรอยละเกาสิบเจ็ด
๕.๓ เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยไดรับจากการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และของศูนยวิทยบริการกรุงเทพฯ
ใหจัดสรรเงินโดยจายเขากองทุนจํานวนรอยละสาม ใหสวนกลางจํานวนรอยละสิบ สวนที่เหลือ
ใหโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวรหรือศูนยวิทยบริการกรุงเทพฯ แลวแตกรณี
ขอ ๖ เงินรายไดประเภทเงินผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุ และเงิน
ผลประโยชนหรือเงินรายไดอนื่ ๆ ที่สวนงานหรือหนวยงานไดรับในแตละปงบประมาณ ใหจา ย
เขากองทุนจํานวนรอยละสาม
ขอ ๗ เงินรายไดจากการบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไดรับ เฉพาะกรณีที่หลังจากปดบัญชีสิ้นปงบประมาณแลวมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเงินโดยจายเขา
กองทุนจํานวนรอยละสาม สวนที่เหลือใหโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้หรือที่ประกาศนี้ไมไดกําหนดไว ใหอธิการบดีมีอํานาจวินจิ ฉัยชี้ขาดและ
ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยพิเศษแหลงฝกงาน
ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร
----------------------------เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนอาจารยพิเศษแหลง
ฝกงาน ระดับ ปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกอบกับความในขอ ๕ และขอ ๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย อัตราคาตอบแทน
อาจารยแหลงฝกบุคคล แหลงฝกทําหนาที่ผูประสานงาน และแหลงฝกภาคปฏิบัติ ของนิสิต
ฝกภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยพเิ ศษ
แหลงฝกงานระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร ไวดงั นี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนอาจารยพเิ ศษแหลงฝกงาน ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“แหลงฝกงาน”
หมายความวา โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน หรือ แหลงฝกงานอื่นที่คณะเห็นควร
ใหเปนแหลงฝกภาคปฏิบัติสําหรับนิสิต
“หนวยงาน”
หมายความวา กลุมงาน / แผนก / หนวย/
ภาควิชา/สาขาวิชา /หอง ในแหลงฝกงาน
“อาจารยแหลงฝก”
หมายความวา แพทย พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักรังสีเทคนิค นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
นักปฏิบัติการหัวใจและปอดเทียม นักกายภาพบําบัด หรือ บุคคลซึ่งเปนผูชํานาญเฉพาะทางที่
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน หรือ
แหลงฝกงานอื่นที่คณะเห็นสมควรใหเปนแหลงฝกภาคปฏิบัติสําหรับนิสิต และไดรับการแตงตั้ง
เปนอาจารยพิเศษจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ใหกําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยพิเศษแหลงฝกงาน /หนวยงาน ดังนี้
๔.๑ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย อัตราไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
ตอหนวยงาน
๔.๒ สาขาวิชารังสีเทคนิค
อัตราไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
ตอหนวยงาน

๔.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก อัตราไมเกิน ๕๐ บาท/
นิสิต ๑ คน/วัน
๔.๔ สาขาวิชากายภาพบําบัด อัตราไมเกิน ๕๐ บาท/นิสิต ๑ คน/วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร. สุจนิ ต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนผูสอน ผูชวยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
------------------------------

เพื่อใหการบริหารการเบิกจายคาตอบแทนผูสอน ผูชวยสอน รายวิชาศึกษา
ทั่วไป ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความใน
ขอ ๒๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไวดงั นี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนผูสอน ผูชวยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใชระบบเชื่อมโยงภาพและเสียง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ ฉบับลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
บรรดา กฎ ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใช
ประกาศนี้แทน
ขอ ๔ เงินรายไดประเภทคาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ใหจัดสรรดังนี้
(๑) จายเขากองทุนจํานวนรอยละสาม
(๒) สวนที่เหลือจาก (๑) ใหนํามาจัดสรร ดังนี้
(ก) ใหสวนกลางจํานวนรอยละหกสิบ
(ข) ใหเปนคาสอนจํานวนรอยละสี่สิบ
ขอ ๕ การเบิกจายคาตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
(๑) ใหอาจารยผูสอนไดรับคาตอบแทนการสอนเปนรายภาคการศึกษา
จากเงินจํานวนรอยละหกสิบของเงินคาสอนในขอ ๔ (๒) (ข) ในอัตรา ๒๓.๒๘ บาท ตอจํานวน

นิสิตผูเ รียนตอหนวยกิต โดยใหผจู ัดการรายวิชาเปนผูจดั สรรเงินคาตอบแทนใหแกอาจารยผูสอน
แตละคนตามสัดสวนหนาที่และความรับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ
(๒) ใหผูชวยสอนไดรับคาตอบแทนเปนรายภาคการศึกษา จากเงิน
จํานวนรอยละสี่สิบของเงินคาสอนในขอ ๔ (๒) (ข) ในอัตรา ๑๕.๕๒ บาท ตอจํานวนนิสิต
ผูเรียนตอหนวยกิต โดยเฉลี่ยตามจํานวนผูชวยสอนทั้งหมดของรายวิชานั้นๆ
ขอ ๖ รายวิชาใดที่มีความจําเปนตองเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู ความ
ชํานาญหรือความเชี่ยวชาญพิเศษมาทําการสอน ใหบุคคลภายนอกดังกลาวมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนการสอนเสมือนวาเปนอาจารยผูสอนตามขอ ๕ (๑) และใหมีสิทธิไดรับคาพาหนะ
คาที่พัก ตามอัตราการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยอนุโลม โดยเบิกจายจากเงินรายไดตามขอ ๔ (๒) (ก)
ขอ ๗ การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปใหถือเปนภาระงานบริการวิชาการ
โดยอาจารยผูสอนหรือผูชวยสอนสามารถนําจํานวนชั่วโมงที่ทําการสอนมาคํานวณเปนภาระงาน
บริการวิชาการได
ขอ ๘ การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปใหนํามาเปนคุณสมบัติในการเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการไดเชนเดียวกับการสอนทั่วไป
ขอ ๙ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้หรือที่ประกาศนี้ไมไดกําหนดไว ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและ
ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

อัตราการคิดคาตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
คําอธิบาย
๑. รายวิชาศึกษาทั่วไปที่นิสิตทุกคนตองลงทะเบียน ๓๐ หนวยกิต
๒. จํานวนผูเรียน / ภาคการศึกษา
๔,๖๘๐ คน
(ตามจํานวนนิสิตที่สามารถพักอาศัยในหอพัก ๑๕ หลัง)
๓. อัตราคาธรรมเนียมรายวิชาศึกษาทั่วไป
๑๐๐ บาท / ๑ หนวยกิต
รายรับทั้งหมดจากรายวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต × จํานวนผูเรียน/ภาค ๔,๖๘๐ คน = ๑๔๐,๔๐๐ บาท
อั ต ราค า ธรรมเนี ย มรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปหน ว ยกิ ต ละ ๑๐๐ บาท(๑๔๐,๔๐๐×๑๐๐) =
๑๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท
รายรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต ๑๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท
หัก ๓%( ๑๔,๐๔๐,๐๐๐ ×๓/๑๐๐)
๔๒๑,๒๐๐
บาท
คงเหลือ
๑๓,๖๑๘,๘๐๐ บาท
รายรับคงเหลือหลังจากหัก ๓% เขากองทุนคงยอดเงินตน ๑๓,๖๑๘,๘๐๐ บาท แบงเปน
๒ สวน คือ
๖๐% เพื่อเปนคาเทคโนโลยี และ ๔๐% เปนคาจัดการเรียนการสอน
รายรับคงเหลือ ๑๓,๖๑๘,๘๐๐ × ๔๐%
= ๕,๔๔๗,๕๒๐ บาท
เฉลี่ยดวยจํานวนผูเรียน/ภาค (๕,๔๔๗,๕๒๐/๔,๖๘๐) =
๑,๑๖๔ บาท
คาจัดการเรียนการสอน / ผูเรียน / ๓๐ หนวยกิต
=
๑,๑๖๔ บาท
ฉะนั้น คาจัดการเรียนการสอน / ผูเรียน / ๑ หนวยกิต = (๑,๑๔๖/๓๐) = ๓๘.๘๐ บาท
คาจัดการเรียนการสอน/ผูเรียน/๑หนวยกิต ๓๘.๘๐ บาท แบงเปน คาตอบแทนผูสอน
๖๐% และคาตอบแทนผูชวยสอน ๔๐%
๑) คาตอบแทนผูสอน ๓๘.๘๐ × ๖๐% = ๒๓.๒๘ บาท /ผูเรียน/๑ หนวยกิต
๒) คาตอบแทนผูชวยสอน ๓๘.๘๐ × ๔๐% = ๑๕.๕๒ บาท /ผูเรียน/ ๑ หนวยกิต

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อวารสารที่มีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ (Peer Review)
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๕)
................................................
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อวารสารที่มีการกลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ (Peer Review) ฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดกําหนดรายชื่อวารสารที่มีการ
กลั่นกรอง โดยคณะกรรมการ (Peer Review) เพื่อใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไดนําผลงาน
วิทยานิพนธลงตีพิมพเผยแพรอันเปนสวนหนึง่ ของการสําเร็จการศึกษา นัน้
ฉะนัน้ เพื่อใหการศึกษาของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพตามหลักเกณฑและมาตรฐานการอุดมศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๒๕ และขอ ๓๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงใหออก
ประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อวารสาร
ที่มีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ (Peer Review) (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๕)”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มรายชื่อวารสารที่มีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ (Peer
Review) เพื่อใหนิสิตไดนําผลงานวิทยานิพนธลงตีพิมพเผยแพร ดังนี้
๓.๑ วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย
๓.๒ วารสารราชภัฎเพชรบุรี
๓.๓ วารสารพัฒนบริหารศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๓.๔ วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชินูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
๓.๕ วารสารภูมิศาสตร ของสมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย
๓.๖ วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกล และสารสนเทศ
ภูมิศาสตรแหงประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อ DATA BASE หนังสือ/วารสารภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)
....................................................
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อ DATA BASE หนังสือ/
วารสารภาษาอังกฤษ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ นั้น
เพื่อใหการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย มีคุณภาพตามหลักเกณฑและมาตรฐานการอุดมศึกษา ฉะนัน้ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
และความในขอ ๒๕ และขอ ๓๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อ DATA
BASE หนังสือ/วารสารภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มรายชื่อ DATA BASE หนังสือ/วารสารภาษาอังกฤษ เพื่อใหนิสิต
ไดนําผลงานวิทยานิพนธลงตีพิมพเผยแพร ดังนี้
๓.๑ An International Journal of Agricultural Technology
๓.๒ Journal of dairy science
๓.๓ Journal of animal science
๓.๔ Poultry Science
๓.๕ Kasetsart Journal (Natural Science)
๓.๖ Plant Disease
๓.๗ Phytopathology
๓.๘ International Journal of Food Science and Technology
๓.๙ Australian Journal of Experimental Agriculture
๓.๑๐ Annals of the Association of American Geographers
๓.๑๑ Economic Geography
๓.๑๒ Geographical Research
๓.๑๓ Biotechnology and Bioengineering
๓.๑๔ Maejo International Journal of Science and Technology

๓.๑๕
๓.๑๖
๓.๑๗
๓.๑๘

Journal of Statistical Software
Thai Journal of Genetics
Information Systems Management
Information, Communication and Society

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการและอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
--------------เพื่อใหการกําหนดอัตราคาบริการและการเบิกจายคาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานคลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๔ และขอ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การจายเงินคาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
อัตราคาบริการและอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราการคาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๑๕
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการของ
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๑๗ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๒
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“บุคลากร” หมายความวา บุคลากรของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๕ อัตราคาบริการของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวรใหจัดเก็บดังนี้
๕.๑ คาบริการทางการแพทยสําหรับผูปวยนอกที่มารับบริการคลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการ ครั้งละ ๒๐๐ บาท
๕.๒ คาบริการหัตถการกรณีมีการทําหัตถการใหเปนไปตามบัญชีแนบ
ทายประกาศนี้

๕.๓ คาบริการทางการแพทยสําหรับผูปวยในของคลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการ วันละ ๔๐๐ บาท
๕.๔ คาบริการ กรณีมีการผาตัดพิเศษของคลินิกพิเศษนอกเวลา
ราชการ ใหคิดคาบริการตามอัตราที่กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศนี้ รวมกับคาตอบแทน
วิสัญญีแพทย คาตอบแทนวิสัญญีพยาบาล คาตอบแทนพยาบาลหองผาตัด และคาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานพยาบาลหองผาตัดและวิสัญญี ตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศนี้ และคาธรรมเนียม
การใชบริการหองผาตัดพิเศษนอกเวลาราชการ
ครั้งละ ๔๐๐ บาท
ขอ ๖ คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ใหเบิกจายใน
อัตราดังนี้
๖.๑ แพทย ตามจํานวนผูปว ยนอกทีต่ รวจ รายละ ๑๕๐ บาท
กรณีมีการทําหัตถการใหแพทยไดรับคาตอบแทนหัตถการ ตามอัตราที่
กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศนี้
๖.๒ อายุรแพทยและกุมารแพทย กรณีตรวจผูป วยใน ครั้งละ ๓๐๐ บาท
๖.๓ วิสัญญีแพทย
คนละ ๓๐๐ บาท / ครั้ง
๖.๔ วิสัญญีพยาบาล คนละ ๙๐ บาท / ครั้ง
๖.๕ รังสีแพทย
ตามอัตราที่กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศนี้
๖.๖ เภสัชกร
คนละ ๔๐๐ บาท
๖.๗ พยาบาล
คนละ ๔๐๐ บาท
๖.๘ เจาหนาที่เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คนละ ๓๐๐ บาท
๖.๙ พยาบาลหองผาตัด ชั่วโมงแรก ๓๐๐ บาท ทุก ๑๕ นาทีถัดไป
คิดชวงละ ๕๐ บาท
๖.๑๐ ผูป ฏิบัติงานพยาบาลหองผาตัดและวิสัญญี ชั่วโมงแรก ๒๐๐ บาท
ทุก ๑๕ นาที ถัดไป คิดชวงละ ๒๕ บาท
๖.๑๑ ผูป ฏิบัติงานเภสัชกรรม
คนละ ๑๕๐ บาท
๖.๑๒ ผูปฏิบตั ิงานเวชระเบียน
คนละ ๒๕๐ บาท
๖.๑๓ ผูปฏิบตั ิงานการเงิน
คนละ ๒๕๐ บาท
๖.๑๔ ผูปฏิบัตงิ านรังสีเทคนิค
คนละ ๒๕๐ บาท
๖.๑๕ นักเทคนิคการแพทย
คนละ ๒๕๐ บาท
๖.๑๖ ผูชว ยเหลือคนไข
คนละ ๒๐๐ บาท
๖.๑๗ เวรเปล
คนละ ๑๕๐ บาท
๖.๑๘ พนักงานทําความสะอาด
คนละ ๑๕๐ บาท
๖.๑๙ ผูจดั การคลินิก
วันละ ๓๕๐ บาท

ขอ ๗ คาบริการที่จัดเก็บตามขอ ๕.๑ ใหหักออก ๕๐ บาท เพื่อนําสงเปนเงิน
รายไดของโรงพยาบาล
ขอ ๘ ใหแพทยที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการตามขอ ๖.๑ ๖.๒
๖.๓ และ ๖.๕ไดรับคาตอบแทนในอัตรารอยละ ๙๐ ของอัตราที่กําหนดไว และใหนําสวนที่เหลือ
รอยละ ๑๐ นําสงเปนรายไดของโรงพยาบาล
ขอ ๙ เมื่อสิ้นปงบประมาณหลังจากปดบัญชีแลว หากคลินิกพิเศษนอกเวลา
ราชการมีกําไรสุทธิ ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลเสนอรายชื่อบุคลากรนอกเหนือจากขอ ๖ ที่สมควร
ไดรับคาตอบแทนพิเศษจากการปฏิบตั ิงานใหกับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เพื่อใหคณบดี
พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนพิเศษจากเงินรายไดทเี่ ปนกําไรสุทธิดังกลาว
ขอ ๑๐ กรณีมีปญหาจากการปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ หรือที่ประกาศนี้ไมได
กําหนด ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑอัตราคาบํารุงหอพักนิสิตแพทย
คณะแพทยศาสตร (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
---------------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องอัตราคาบํารุงหอพักนิสิตแพทย
คณะแพทยศาสตร ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นัน้
เพื่อใหการดําเนินการหอพักนิสิตแพทย คณะแพทยศาสตรเปนไปดวยความ
เรียบรอย สอดคลองกับสภาวการณปจ จุบัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความใน
ขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการพักอาศัยในหอพักนิสิตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงปรับปรุงประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑอัตราคาบํารุงหอพักนิสิตแพทย
คณะแพทยศาสตร โดยกําหนดหลักเกณฑการชําระอัตราคาบํารุงหอพักนิสิต คณะแพทยศาสตร
เพิ่มเติมดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑอัตราคาบํารุงหอพักนิสิตแพทย คณะแพทยศาสตร (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑ และขอ ๒ แหงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาบํารุงหอพักนิสิตแพทย คณะแพทยศาสตร ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
และใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑. นิสิตแพทยระดับชั้นปที่ ๒-๓ ที่ประสงคจะพักในหอพักนิสติ
แพทย ตองชําระคาธรรมเนียมหอพัก เปนเงินจํานวน ๔,๐๐๐ บาท/คน ตอภาคการศึกษา
ขอ ๒.นิสิตแพทยระดับชั้นปที่ ๔-๖ ที่ประสงคจะพักในหอพักนิสิต
แพทย ตองชําระคาธรรมเนียมหอพัก เปนเงินจํานวน ๓,๐๐๐ บาท/คน ตอภาคการศึกษา
โดยนิสิตแพทย ผูพักอาศัย ตองชําระคาบํารุงหอพักภาคเรียนตนภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน และภาคปลายการศึกษาใหชําระภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคมของภาคการศึกษา”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคา
บํารุงหอพักนิสิตแพทย คณะแพทยศาสตร ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และใชขอความ
ตอไปนีแ้ ทน

“ขอ ๕. ผูพักอาศัยตองชําระคาไฟฟาตามจริงจากการไฟฟาของ
แตละหอง ในอัตราหนวยละ ๕ บาท โดยชําระภายใน ๗ วัน นับแตวนั ที่ไดรับใบแจงยอดคา
ไฟฟา”
ขอ ๕ กรณีผูพักอาศัยไมชําระคาบํารุง หรือคาสาธารณูปโภคตามที่กําหนด
๕.๑ ผูพักอาศัยตองชําระคาปรับเปนรายวัน วันละ ๕๐ บาท จนกวาจะ
ชําระคาบํารุงหอพักและคาไฟฟา คาน้าํ ประปาครบถวน
๕.๒ กรณีผูพักอาศัยไมมีเหตุอนั สมควร ในการคางชําระคาบํารุงหอพัก
คาไฟฟา คาน้าํ ประปาและคาปรับ คณะกรรมการหอพักจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการพักอาศัยทันที
กรณีผูพักอาศัยเปนนิสิตคณะแพทย จะไมสามารถลงทะเบียนไดใน
ภาคเรียนตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจนิ ต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑแนวปฏิบัติการจัดทําโครงการบริการทางวิชาการและการ
บริหารเงินรายไดจากคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ
---------------------เพื่อใหการจัดทําโครงการบริการทางวิชาการและการบริหารเงินรายไดจาก
คาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการของสวนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนไปดวยความ
เรียบรอย ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๓ และขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การ
ใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกําหนดหลักเกณฑแนว
ปฏิบัติการจัดทําโครงการบริการทางวิชาการและการบริหารเงินรายไดจากคาตอบแทนการ
ใหบริการทางวิชาการไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑแนว
ปฏิบัติการจัดทําโครงการบริการทางวิชาการและการบริหารเงินรายไดจากคาตอบแทนการ
ใหบริการทางวิชาการ”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการบริหารเงินรายได
จากคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการบริหารเงิน
รายไดจากคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
ประกาศ คําสั่ง กฎ หรือขอตกลงอื่นใด ที่เกีย่ วของกับการบริหารเงินรายไดจาก
คาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการของสวนงาน หนวยงานภายในสวนงาน หรือหนวยงานที่
ไมไดสังกัดสวนงาน ที่กําหนดใหนํารายไดจากการใหบริการทางวิชาการสมทบเปนเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย และใหใชประกาศฉบับนี้
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“สวนงาน” หมายความวา คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกา และหมายความรวมถึง คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และหนวยงานอื่น
ที่จัดตั้งโดยอํานาจของสภามหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

“หนวยงานผูจัดทําการบริการทางวิชาการ” หมายความวา สวนงาน
ที่ไดรับอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัย ใหทําหนาที่บริหารโครงการตามสัญญาจาง ระหวางมหาวิทยาลัย
กับ ผูวาจาง ใหทํางานบริการทางวิชาการหรือจัดทําโครงการฝกอบรม สัมมนา จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และ/หรือ โครงการบริการทางวิชาการที่เปนลักษณะการใหบริการ
เกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงโครงการซึ่งไมไดจัดทําเปนโครงการที่ปรึกษา
“งานบริการทางวิชาการ” หมายความวา การคนควา การสํารวจ
การวิเคราะห การทดสอบ การตรวจสอบ การตรวจซอม การวางแผน การจัดการ การออกแบบ
การประดิษฐ การศึกษา การจัดฝกอบรมสัมมนา การใหบริการอุปกรณ การใหบริการเกี่ยวกับ
สุขภาพ ตลอดจนการใหคําปรึกษาทางวิชาการ ทางเทคนิคและวิชาชีพ ที่ครอบคลุม กลุมสาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาสังคมศาสตร
“รายได” หมายความวา รายไดจากคาตอบแทนการใหบริการทาง
วิชาการที่เปนรายได นอกเหนือจากเงินงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายไดที่ไดรับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การใหบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยหรือสวนงานตองพิจารณา
จากหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ตองมีบุคลากรผูชํานาญในงานนั้น หรือเปนสวนงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบการใหบริการทางวิชาการโดยตรง
(๒ ) เปนงานที่มีแผนดําเนินการ สอดคลอง สงเสริม และไมเปน
อุปสรรคตองานประจํา
(๓) เปนงานที่รับคาบริการซึ่งกอใหเกิดรายได หรือเปนงานที่ไดรับ
อนุมัติจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๖ กําหนดใหกองบริการวิชาการเปนผูลงทะเบียนในระบบฐานขอมูล
สําหรับงานบริการทางวิชาการทุกประเภทของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ ๗ การบริการทางวิชาการที่มีสัญญาจาง หรือที่เปนโครงการที่ปรึกษา
(๑) ใหหัวหนาโครงการบริการทางวิชาการ ยืน่ ขอเสนอโครงการผาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และเสนอมายังกองบริการวิชาการ เพื่อลงทะเบียนในระบบฐานขอมูล
และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ
(๒) การทําสัญญาจางบริการวิชาการ หรือมอบอํานาจลงนามสัญญาจาง
บริการวิชาการ ใหหัวหนาโครงการบริการทางวิชาการ จัดทําบันทึกขอความโดยระบุชื่อหัวหนา
โครงการ ชื่อโครงการ ชื่อผูวาจาง จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจากผูว าจาง และจํานวน
งบประมาณที่โครงการจะจัดสรรเงินรายไดเขามหาวิทยาลัย พรอมแนบเอกสารประกอบการทํา
สัญญาทุกฉบับ เสนอมายังกองบริการวิชาการ ผานกองกฎหมายเพื่อตรวจสอบเอกสารการจัดทํา
สัญญา

(๓ ) กรณีที่สัญญาจาง หรือโครงการบริการทางวิชาการที่มีการจัดทํา
สัญญาจาง หรือระบุวาเปนโครงการที่ปรึกษา ใหกองบริการวิชาการตกลงกับผูวาจาง หรือ
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการบริการทางวิชาการ เปนรายกรณี เพื่อจัดสรรเงินรายไดเขากองทุน
บริการวิชาการ
(๔) หนวยงานผูจัดทําบริการทางวิชาการ จะตองแจงวาผูวาจางใหจาย
คาจาง โดยโอนเงินผานบัญชีของมหาวิทยาลัยนเรศวร ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่
บัญชี ๘๕๗-๐-๐๙๘๔๖-๔ (ในฐานะบัญชีเงินรับฝาก) เวนแตผูวาจางจะกําหนดระเบียบและ
ขั้นตอนในการเบิกจายไวเปนอยางอื่นใหปฏิบัติตามนั้น
(๕) เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยจะหักเงินไวเปนหลักประกันสัญญารอยละ ๕ ของมูลคางานแตละงวด เวนแตมี
หลักฐานวาผูวาจางไดหักเงินไวเปนหลักประกันสัญญาแลว และเมื่อพนจากภาระผูกพันตามสัญญา
หนวยงานผูจัดทําบริการทางวิชาการมีสิทธิขอรับคืนหลักประกันสัญญาที่มหาวิทยาลัยหักไวได
(๖) การขอเบิกเงิน ใหหัวหนาโครงการบริการทางวิชาการ จัดทําบันทึก
ขอความขอเบิกเงิน โครงการบริการทางวิชาการตออธิการบดี เสนอผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นมายังกองบริการวิชาการ เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป
(๗) หลังจากหักเงินหลักประกันสัญญา ใหสิทธิหนวยงานผูรับผิดชอบ
การบริการทางวิชาการเบิกเงินรายได เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการบริการทางวิชาการตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนด และใหหนวยงานผูรับผิดชอบการบริการทางวิชาการ เก็บหลักฐาน
การดําเนินการตางๆ เพื่อตรวจสอบ
ขอ ๘ โครงการบริการทางวิชาการที่เปนลักษณะการฝกอบรม สัมมนา ตาม
แผนปฏิบตั ิการประจําป ใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ เบิกจายเงินตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนด โดยสงหลักฐานมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเบิกจายโดยไมตองหักเงินประกันผลงาน และ
ไมตองจัดสรรเงินรายไดเขามหาวิทยาลัย
ขอ ๙ งานบริการทางวิชาการที่อยูตามสวนงานตางๆ กรณีที่ไมไดจัดทําเปน
สัญญาจางตามขอ ๗ ใหสวนงานนําสงเงินรายไดจากการบริการทางวิชาการนั้น เปนเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย ในอัตรารอยละ ๑๐ ของกําไรสุทธิ หลังปดบัญชี เมื่อสิ้นปงบประมาณ หรือรอย
ละ ๑๐ ของกําไรสุทธิ เมื่อสิ้นสุดโครงการบริการทางวิชาการแลวแตกรณี
ขอ ๑๐ การจัดสรรเงินรายไดจากสัญญาหรืองานบริการวิชาการ ที่เกิดขึ้นกอน
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการบริหาร
เงินรายไดจากคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๑ กรณีมีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยนั้นใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ความผิดที่ปรากฏแจงชัดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ.๒๕๔๗
----------------------เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยวินัยนิสิต
พ.ศ.๒๕๔๗ กรณีขอเท็จจริงที่ปรากฏแจงชัดโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ฉะนัน้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๔ และขอ ๑๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสิต
พ.ศ.๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงกําหนดความผิดที่ปรากฏแจงชัด ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ความผิดที่ปรากฏ
แจงชัดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ.๒๕๔๗”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ นิสติ กระทําผิดวินัยรายแรงในกรณีกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ขอ ๔ นิสติ ผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอ
คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย หรือผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร. สุจนิ ต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการทางทะเบียนของนิสิตชั้นปที่ ๑
----------------------เพื่อใหการดําเนินการทางทะเบียนราษฏรของนิสิตชัน้ ปที่ ๑ ที่พักอยูในหอพัก
ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงกําหนดแนวปฏิบตั ิการดําเนินการทาง
ทะเบียนของนิสติ ชั้นปที่ ๑ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ดําเนินการทางทะเบียนของนิสิตชั้นปที่ ๑”
ขอ ๒ ใหนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรภาคปกติ ชั้นปที่ ๑ ทุกคน ดําเนินการแจงยาย
เขาบานเลขที่ (หอพักนิสติ ) ที่มหาวิทยาลัยจัดให ตัง้ แตเลขที่ ๙๙/๖ -๒๐ หมูที่ ๙ ตําบลทาโพธิ์
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ยกเวน นิสิตที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ขอ ๓ การดําเนินการแจงยายทะเบียนบาน
๓.๑ ใหนิสิตตรวจสอบบานเลขทีข่ องมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต
http://www.acad.nu.ac.th
๓.๒ นิสิตติดตอสํานักทะเบียนทองถิน่ ที่นิสิตมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
(ภูมิลําเนาเดิม) เพื่อดําเนินการแจงยายเขาบานเลขทีข่ องมหาวิทยาลัยตามขอ ๓.๑
๓.๓ เมื่อไดรับใบแจงยายที่อยูจากสํานักทะเบียนทองถิน่ (ใบ ทร ๖) ใหนํา
ใบ ทร ๖ จํานวนสองแผน มอบใหมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๔ กรณีนิสิตกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใหดาํ เนินการเขาระบบ eStudent Loan ใหเรียบรอยกอนแจงยายทะเบียนบาน
๓.๕ นิสิตที่ไมดําเนินการแจงยายในเวลาที่กําหนด ใหนิสติ แจงยายเขาบานเลขที่
ของมหาวิทยาลัย ภายในสามสิบวันหลังจากเปดภาคการศึกษา และใหนําใบ ทร ๖ ไปสงที่
ศูนยแนะแนวและใหคําปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต อาคาร
อเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท ๐-๕๕๙๖-๑๒๑๑
๓.๖ ใหงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนาที่รวบรวม
เอกสารทั้งหมดสงใหสํานักทะเบียนอําเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อแจงยายนิสติ เขาบานพักของ
มหาวิทยาลัย

๓.๗ กรณีนิสิตที่สงใบ ทร ๖ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให
นิสิตนําใบ ทร ๖ ไปดําเนินการแจงยายดวยตนเอง ที่สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองพิษณุโลก
ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ขอ ๔ การขอคัดสําเนาทะเบียนบาน ใหนิสติ ที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานมหาวิทยาลัย
นเรศวร ดําเนินการ ดังนี้
นิสิตที่ประสงคขอคัดสําเนาทะเบียนบานเพื่อดําเนินการทางทะเบียนอื่นๆ ใหติดตอ
ขอคัดสําเนาทะเบียนบาน ณ ที่วาการอําเภอเมืองพิษณุโลก ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ขอ ๕ การแจงยายออกจากทะเบียนบานของมหาวิทยาลัย
เมื่อสิ้นปการศึกษา ใหนิสิตชัน้ ปที่ ๑ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ นทะเบียนบาน
มหาวิทยาลัยดําเนินการแจงยายออกจากมหาวิทยาลัย โดยใหนิสิตแจงยายปลายทาง ณ สํานักงาน
ทะเบียนทีน่ ิสิตมีความประสงคจะแจงยายภูมิลําเนา
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๙

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร. สุจนิ ต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนตางๆ ในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เขาเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
-------------------------อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนตางๆ ในการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไดกําหนดอัตราคาตอบแทนตางๆ ในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เขาเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นัน้
เนื่องจากประกาศดังกลาวมีความคลาดเคลื่อนบางประการ ฉะนั้น เพื่อใหการ
เบิกจายคาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๔ ขอ ๖ และขอ ๒๘ แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่
๑๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตรา
คาตอบแทนตางๆ ในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนตางๆ
ในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
บรรดาประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใช
ประกาศนี้แทน
ขอ ๔ อัตราคาตอบแทนตางๆ ในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหเบิกจายดังนี้

๔.๑ คาตอบแทนในการดําเนินการรับสมัคร
อัตราคาตอบแทน (บาท)
วันทําการ วันหยุด
๑. ประธานกรรมการ
๔๐๐
๗๐๐
๒. รองประธานกรรมการ
๓๐๐
๖๐๐
๓. กรรมการ
๒๐๐
๔๐๐
๔. เจาหนาที่
๑๕๐
๓๐๐
๕. ยาม นักการภารโรง พนักงานขับรถ
๑๒๐
๒๔๐
ตําแหนง

๔.๒ คาตอบแทนในการดําเนินการสอบ
๑) คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงาน
อัตราคาตอบแทน (บาท)
วันทําการ วันหยุด
๑. ประธานกรรมการ
๔๐๐
๗๐๐
๒. รองประธานกรรมการ
๓๐๐
๖๐๐
๓. กรรมการ
๒๐๐
๔๐๐
๔. เจาหนาที่
๑๕๐
๓๐๐
๕. ยาม นักการภารโรง พนักงานขับรถ
๑๒๐
๒๔๐
ตําแหนง

๒) คาตอบแทนการสอบขอเขียน
อัตราคาตอบแทน (บาท)
วันทําการ วันหยุด
๑. ประธานกรรมการ
๔๐๐
๗๕๐
๒. รองประธานกรรมการ
๓๐๐
๖๕๐
๓. กรรมการ
๒๐๐
๖๐๐
๔. เจาหนาที่
๑๕๐
๔๐๐
๕. ยาม นักการภารโรง พนักงานขับรถ
๑๒๐
๒๔๐
ตําแหนง

๓) คาตอบแทนการสอบสัมภาษณ
อัตราคาตอบแทน (บาท)
วันทําการ วันหยุด
๔๐๐
๑,๐๐๐
๑. ประธานกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ
๓๐๐
๗๐๐
๒. รองประธานกรรมการ
๒๐๐
๕๐๐
๓. กรรมการดําเนินงานและกรรมการสอบสัมภาษณ
๑๕๐
๔๐๐
๔. เจาหนาที่
๑๒๐
๒๔๐
๕. ยาม นักการภารโรง พนักงานขับรถ
ตําแหนง

๔.๓ คาอาหารและเครื่องดื่ม
๑) คาอาหาร ใหจายในอัตราและหลักเกณฑ ดังนี้
อัตราคาอาหาร อาหารกลางวัน คนละ ๕๐ บาท
อาหารเย็น
คนละ ๕๐ บาท
อนึ่ง ใหเบิกจายเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่กําหนดในกรณี
ที่ปฏิบัติงานที่มีความจําเปนรีบดวนติดตอกันทั้งกลางวันและกลางคืนและตองการความตอเนื่อง
๒) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง ใหจายในอัตราและหลักเกณฑ
ดังนี้
คาเครื่องดื่มสําหรับผูปฏิบัติงานในการสอบ ณ สนามสอบ
ใหจายในอัตราเหมาจาย คนละ ๒๐ บาท
หมายเหตุ
๑. คาตอบแทนการเขารวมประชุมของกรรมการออกขอสอบ กรรมการคุมสอบ
ใหจายคาตอบแทนกรรมการที่เขารวมประชุมชี้แจงการออกขอสอบและการดําเนินการสอบ
คนละ ๑๐๐ บาท/ครั้ง
๒. คาตอบแทนการออกขอสอบและตรวจขอสอบเหมาจายตอรายวิชา ๒,๐๐๐
บาท
๓. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เขาเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ใหจายในอัตราดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) รองประธานกรรมการ
ครั้งละ ๗๕๐ บาท
(๓) กรรมการ
ครั้งละ ๕๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง เกณฑการจัดสรรคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรภายใน
มหาวิทยาลัย
----------------------------

เพื่อใหการจัดสรรคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรใหกับสวนงานและ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สําหรับใชในการปฏิบัติงาน และ/หรือ จัดการศึกษา เปนไปดวย
ความเรียบรอย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๒๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑการจัดสรร
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
สวนงาน หมายความวา สํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่ไดรับ
การจัดตั้งใหเปนสวนราชการโดยพระราชกฤษฎีกา และคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่ไดรับการจัดตัง้ ใหเปนสวนงานภายในโดย
มติของสภามหาวิทยาลัย
หนวยงาน หมายความวา หนวยงานในสังกัดสวนงาน และให
รวมถึงหนวยงานที่ไมสังกัดสวนงานใดในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๔ การจัดสรรคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรใหกับสวนงานหรือ
หนวยงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๕ การจัดสรรคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร
๕.๑ กรณีบุคลากรสายวิชาการที่ยังไมมีเครื่องคอมพิวเตอรประจําตัวใช
มีสิทธิไดรับจัดสรรคนละหนึ่งเครื่อง
๕.๒ กรณีบุคลากรสายสนับสนุนที่ยังไมมีเครื่องคอมพิวเตอรประจําตัว
ใชใหพิจารณาจัดสรรตามความจําเปนและความเหมาะสมกับภาระงานของแตละบุคคล

ขอ ๖ การจัดสรรคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนของเดิม
โดยการซื้อ
๖.๑ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือ อุปกรณคอมพิวเตอรของ
สวนงานหรือหนวยงานใดทีไ่ ดมาโดยการซื้อ เกิดความชํารุดเสียหายและมิอาจซอมแซมไดหรือไม
คุมคาตอการซอมแซม สวนงานหรือหนวยงานนัน้ มีสิทธิยื่นเรื่องเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
จัดสรรของใหมทดแทน
๖.๒ กรณีเครื่องคอมพิวเตอรของสวนงานหรือหนวยงานใดมีอายุการใช
งานเกินกวาสี่ป และไมสามารถใชงานไดเปนปกติหรือหยอนประสิทธิภาพอันดีตอการปฏิบัตงิ าน
ตามภารกิจของสวนงานหรือหนวยงานนัน้ สวนงานหรือหนวยงานดังกลาวมีสิทธิยื่นเรื่องเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรของใหมทดแทน
๖.๓ กรณีสวนงานหรือหนวยงานใดมีความความจําเปนตองใชเครื่อง
คอมพิวเตอร และ/หรือ อุปกรณคอมพิวเตอรเพิ่มเติมเพือ่ รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สวนงานหรือหนวยงานนั้น สวนงานหรือหนวยงานดังกลาวมีสิทธิยื่นเรื่องเสนอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาจัดสรรให
ขอ ๗ การจัดสรรคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนของเดิม
โดยการเชา
๗.๑ กรณีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรของสวนงานหรือ
หนวยงานใดที่ไดมาโดยการเชา และสัญญาเชาไดสนิ้ สุดลงหรือกําลังจะสิ้นสุดลง สวนงานหรือ
หนวยงานนั้นมีสิทธิยื่นเรื่องเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรของใหมทดแทน
๗.๒ กรณีสวนงานหรือหนวยงานใดมีความความจําเปนตองใชเครื่อง
คอมพิวเตอร และ/หรือ อุปกรณคอมพิวเตอรเพิ่มเติมเพือ่ รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สวนงานหรือหนวยงานนั้น และหากไดรับการจัดสรรโดยการเชาจะคุมคากวาการซื้อ สวนงาน
หรือหนวยงานดังกลาวมีสิทธิยื่นเรื่องเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรให
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้หรือที่ประกาศนี้ไมไดกําหนดไว ใหอธิการบดีมีอํานาจวินจิ ฉัยชีข้ าดและ
ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และอัตราเงินเพิ่มสําหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
------------------------------------

เพื่อใหเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร
ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันดี
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๔ และขอ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการ
จายเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงใหออก
ประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และอัตราเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
คณบดี หมายความวา คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร
พยาบาล หมายความวา พยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันทําการ หมายความรวมถึงกรณีเปนเวร หรือ ผลัด ดวย
ขอ ๔ พยาบาลที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตามประกาศนี้ จะตองมีคุณสมบัติ
๔.๑ เปนพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดฝายการพยาบาล และ/หรือ
พยาบาลวิชาชีพในสังกัดอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานใหบริการดานสุขภาพผสมผสานแบบองครวมหรือ
ดานใดดานหนึ่ง ไดแก งานรักษาพยาบาล งานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมปองกันโรค (รวมงาน
คุมครองผูบริโภค) งานฟนฟูสภาพ และ
๔.๒ เปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ
โดยไมถูกพักใชหรือเพิกถอนหรือหมดอายุ และ
๔.๓ ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และ
๔.๔ ไดปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑๕ วันทําการในเดือนนั้นๆ

ขอ ๕ ใหคณะแพทยศาสตรรวบรวมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตามประกาศ
นี้เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติจายจากเงินรายไดคณะแพทยศาสตรในแตละเดือน
ขอ ๖ ใหพยาบาลที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตามประกาศนี้ไดรับเงินเพิ่มในอัตราไม
เกิน ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน
ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้หรือที่ประกาศนี้ไมไดกําหนดไว ใหอธิการบดีมีอํานาจวินจิ ฉัยชีข้ าดและ
ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและอัตราเงินเพิ่มสําหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม ) ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๒
...........................
อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและ
อัตราเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม ) ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑
ดวยมีการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการเพิ่ม
สวนงานที่มีฐานะเทียบเทากอง คือ สํานักงานตรวจสอบภายใน และ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหการหลักเกณฑการจายเงินเพิ่มครอบคลุมถึงหัวหนางาน ในสวนงานที่จัดตั้งขึน้ ใหม และ
ไมอยูภายใตหนวยงานระดับคณะหรือสํานักงานอธิการบดี ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงปรับปรุง
การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและอัตราเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
ดังนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ คุณสมบัติและอัตราเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม ) ฉบับที่ ๔
พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใชขอความดังตอไปนีแ้ ทน
“ขอ ๔ บุคลากรที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม ตองเปนขาราชการ พนักงานและ
ลูกจางของมหาวิทยาลัย ที่ดํารงตําแหนงเปนหัวหนางาน ในงานหรือหนวยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ
หมายความรวมถึงหนวยงานอื่นที่จดั ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ที่ไมสังกัดสํานักงานอธิการบดี คณะ
สถาบัน สํานักและศูนยดวย เชน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และ สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงผูรักษาการในตําแหนงดังกลาวดวย”
ขอ ๒ ความอืน่ ใดนอกเหนือจากที่กําหนดนี้ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและอัตราเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(เพิ่มเติม ) ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑
ขอ ๓ กรณีมีปญหาการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ คุณสมบัติและอัตราเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔
พ.ศ.๒๕๕๑ และ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๒ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ จิ ฉัยและคําวินจิ ฉัยนัน้ ใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลรานคาและซุม
...........................................................
อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมดูแล
รานคาและซุม ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
เพื่อใหการควบคุมดูแลรานคาและซุม ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวย
ความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๒๗ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การประกอบกิจการรานคาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
จึงกําหนดแนวปฏิบตั ิในการควบคุมดูแลรานคาและซุมดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการควบคุมดูแลรานคาและซุม”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ควบคุมดูแลรานคาและซุม ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
บรรดา ประกาศ คําสั่ง หรือ มติ อื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใช
ประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
สวนงาน
หมายความวา คณะ สถาบัน สํานัก ที่จัดตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึง คณะ สถาบัน สํานัก ที่จัดตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัย
ดวย
สวนงานภายใน
หมายความวา หนวยงานภายใน คณะ สถาบัน
สํานักงาน ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึง หนวยงานภายใน คณะ สถาบัน
สํานัก ที่จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่มีรานคาและซุมตั้งอยู เชน โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๕ ใหกองบริการวิชาการมีหนาที่ควบคุมดูแลรานคาและซุมที่ไมไดตั้งอยู
ในสวนงานและสวนงานภายใน ทั้งนี้ ในการควบคุมดูแลใหมีองคการนิสิตและสภานิสิตมีสวน
รวมดวย

ขอ ๖ ใหสวนงานและสวนงานภายใน ควบคุมดูแลรานคาและซุมที่ตั้งอยูในสวน
งานนั้นๆ โดยใหกําชับในเรื่องความสะอาด กลิ่น การลางจาน การกําจัดขยะ การจัดโตะนั่งตองจัด
ใหเรียบรอยและใชประโยชนอยางอื่นไดดว ย เชน อานหนังสือ ทํากิจกรรม เปนตน การตั้งรานคา
หรือซุมใหตั้งอยูในจุดที่เหมาะสม และตองไมใหรบกวนการเรียนการสอนบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้
ในการควบคุมดูแลใหสโมสรนิสิตสวนงานนัน้ ๆ มีสวนรวม ดวย
ขอ ๗ ใหรานคาและซุมทําสัญญาที่กองกฎหมายโดยเสนอผานกองบริการ
วิชาการโดยผูประกอบการตองปฏิบัตติ ามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และ
จําหนายตามราคาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘ การเพิ่มหรือลดจํานวนรานคาหรือซุม ถาในสวนงานใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย แลวแตกรณี สวนที่ตั้งอยูนอกสวนงาน ใหอยู
ในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เมื่อมีการเพิ่มจํานวนรานคาและซุมให
คณะแจงผานกองบริการวิชาการ เพื่อรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๙ คาเชารานคาและซุมที่ตั้งอยูในพื้นที่สวนงานหรือสวนงานภายในใหเปน
รายไดของสวนงานหรือสวนงานภายใน สวนที่ตั้งอยูนอกสวนงานหรือสวนงานภายใน ใหเปน
รายไดของมหาวิทยาลัย (สวนกลาง)โดยใหกองบริการวิชาการเปนผูดูแลและนําสงเขากองทุน
สินทรัพยถาวร
ขอ ๑๐ การจําหนายอาหารในซุม ตองใสกลองบรรจุสําเร็จใหเรียบรอย และ
หามประกอบอาหารโดยการยางหรือเผาหรือปง ที่สงกลิ่นหรือควันรบกวน
ขอ ๑๑ หามผูประกอบการตอหรือแตงเติมรานคาหรือซุม เพื่อการจําหนาย
สินคา หรืออาหารหรือเพื่อพักพิง เวนแตไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ กรณีปญ
 หาจากการปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ หรือนอกเหนือจาก
ประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดี เปนผูว ินจิ ฉัยและคําวินิจฉัยนี้ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา
ผูบรรยาย หรือผูคุมสอบโครงการบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ ของศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร
...........................................
เพื่อใหการบริหารการจายเงินคาตอบแทนอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา
ผูบรรยาย หรือผูคุมสอบ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของศูนยวิทยบริการ
กรุงเทพมหานคร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ จึงกําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูบรรยาย หรือผูคุมสอบ
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
อัตราคาตอบแทนอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูบรรยาย หรือผูคุมสอบโครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร”
ขอ ๒. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒
ขอ ๓. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูสอน ของศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒
บรรดา ประกาศ กฎ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งกําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือ
ซึ่งขัด หรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔. คาตอบแทนผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๑ อัตราคาตอบแทนผูสอนหลักสูตรนานาชาติ
๔.๑.๑ ผูสอนที่เดินทางมาจากตางประเทศ ใหเปนไปตาม
ขอตกลงของแตละหลักสูตร
๔.๑.๒ ผูสอนในประเทศ
๔.๑.๒.๑ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชั่วโมงละ ๒,๕๐๐ บาท
๔.๑.๒.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท
๔.๑.๒.๓ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชัว่ โมงละ ๑,๒๐๐ บาท
วิชาภาษาอังกฤษ(ไมนบั หนวยกิต)

๔.๒ อัตราคาตอบแทนผูสอนหลักสูตรภาษาไทย
๔.๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๔.๒.๑.๑ ชั่วโมงบรรยายไมเกินชั่วโมงละ ๑,๘๐๐ บาท
๔.๒.๑.๒ ชั่วโมงปฏิบัติไมเกินชัว่ โมงละ ๙๐๐ บาท
๔.๒.๑.๓ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชัว่ โมงละ ๑,๒๐๐ บาท
วิชาภาษาอังกฤษ (ไมนับหนวยกิต)
๔.๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการทองเที่ยว
๔.๒.๒.๑ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๔.๒.๒.๒ ชัว่ โมงปฏิบัติ ไมเกินชั่วโมงละ ๗๕๐ บาท
๔.๒.๒.๓ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐
บาท วิชาภาษาอังกฤษ(ไมนับหนวยกิต)
๔.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน
ทดแทน
๔.๒.๓.๑ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๔.๒.๓.๒ ชั่วโมงปฏิบตั ิ ไมเกินชั่วโมงละ ๗๕๐ บาท
๔.๒.๓.๓ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
วิชาภาษาอังกฤษ(ไมนบั หนวยกิต)
๔.๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ
๔.๒.๔.๑ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๔.๒.๔.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ ไมเกินชั่วโมงละ ๗๕๐ บาท
๔.๒.๔.๓ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
วิชาภาษาอังกฤษ (ไมนับหนวยกิต)
๔.๒.๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
๔.๒.๕.๑ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๔.๒.๕.๒ ชั่วโมงปฏิบัติ ไมเกินชั่วโมงละ ๗๕๐ บาท
๔.๒.๕.๓ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
วิชาภาษาอังกฤษ (ไมนบั หนวยกิต)
๔.๒.๖ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
๔.๒.๖.๑ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชัว่ โมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๔.๒.๖.๒ ชั่วโมงปฏิบตั ิ ไมเกินชั่วโมงละ ๗๕๐ บาท

๔.๒.๖.๓ ชั่วโมงบรรยาย ไมเกินชัว่ โมงละ ๑,๒๐๐ บาท
วิชาภาษาอังกฤษ (ไมนบั หนวยกิต)
ขอ ๕ อัตราคาตอบแทนผูสอนปรับพืน้ ฐาน ไมเกินชัว่ โมงละ ๑,๐๐๐ บาท
ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๖ อัตราคาตอบแทนผูค ุมสอบกลางภาค ไมเกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
และปลายภาคเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๗ คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิการศึกษา
คนควาดวยตนเอง
๗.๑ คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา
๗.๑.๑ คาตอบแทนใหคําปรึกษาตอ ๑ เรื่อง ๔,๐๐๐ บาท
เบิกเมื่อผลงานการศึกษาคนควาดวยตัวเองเสร็จสมบูรณ
๗.๑.๒ คาตอบแทนเขารวมกิจกรรม ตอครั้ง ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๗.๒ คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
๗.๒.๑ คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิวิพากษผลงานเรื่องละ ๕๐๐บาท
๗.๒.๒ คาตอบแทนเขารวมกิจกรรม ตอครั้ง ครั้งละ ๕๐๐ บาท
ขอ ๘ คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการผูทรงคุณวุฒวิ ิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท
๘.๑ คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา
๘.๑.๑ คาตอบแทนประธานที่ปรึกษา ๑ คน ตอ ๑ เรื่อง
๕,๐๐๐ บาท
๘.๑.๒ คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา ๑ คน ตอ ๑ เรื่อง
๓,๐๐๐ บาท
๘.๒ คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
๘.๒.๑ คาตอบแทนประธานคณะกรรมการ ๑ คน ตอ ๑ เรื่อง
๕๐๐ บาท
๘.๒.๒ คาตอบแทนกรรมการ ๑ คน ตอ ๑ เรื่อง ๕๐๐ บาท
๘.๓ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
๘.๓.๑ คาตอบแทนประธานคณะกรรมการ ๑ คน ตอ ๑ เรื่อง
๑,๐๐๐ บาท
๘.๓.๒ คาตอบแทนกรรมการ ๑ คน ตอ ๑ เรื่อง
๑,๐๐๐ บาท

๘.๓.๓ คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ ๑ คน ตอ ๑ เรื่อง
๑,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่

๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร
----------------------------เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนผูสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนัน้ เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความใน
ขอ ๑๐ และขอ ๑๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จึงกําหนดอัตราคาตอบแทนผูสอน
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
คณะสาธารณสุขศาสตร ดังนี้
๑. คาตอบแทนการสอนชัว่ โมงบรรยาย
ชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๒. คาตอบแทนการสอนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมงละ ๗๕๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน
---------------------------------

โดยที่เปนการสมควรยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรบางฉบับที่ไมเหมาะสม
และไมสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศ
บางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและการเขารวม
โครงการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชา SCU ๑ และ SCU ๒ ณ Southern Cross University
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อใชแทนในรายวิชา Fundamental English และ Developmental English
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร รุน ที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและคุณสมบัติ
การรับทุนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการ รุนที่ ๔ ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้หรือที่ประกาศนี้ไมไดกําหนดไว ใหอธิการบดีมีอํานาจวินจิ ฉัยชีข้ าดและ
ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูสอน โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
----------------------------------เพื่อใหการบริหารงานของโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๑๐ แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๔
ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตรา
คาตอบแทนผูสอน โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตรา
คาตอบแทนผูสอน โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ และ
ใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒.๑ อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย จะไดรับคาสัญจร ครั้งละไมเกิน
๑,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ตองเดินทางไปปฏิบัติหนาทีน่ อกจังหวัดพิษณุโลก”
“ขอ ๒.๒ วิทยากรภายนอก จะไดรับคาสัญจรครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ตองเดินทางไปปฏิบตั ิหนาที่ในจังหวัดที่ไมใชถิ่นพํานัก”
ประกาศ ณ วันที่

๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจนิ ต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เขตภาคเหนือตอนลาง
..........................................
เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนลางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรรวมกัน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไวดังนี้
หมวดที่ ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การบริการ
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนลาง ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ขอตกลง” หมายถึง ขอตกลงวาดวยการบริการระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนลาง พ.ศ. ๒๕๕๒”
“การบริการระหวางหองสมุด” หมายถึง การที่หองสมุดหนึ่งขอยืมทรัพยากร
จากอีกหองสมุดหนึ่ง หรือการขอทําสําเนาทรัพยากรดังกลาวรวมทั้งการขอใชบริการสืบคนและขอ
สําเนาผลการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อประโยชนของหองสมุดผูขอหรือสมาชิกของ
หองสมุดผูขอ
“หองสมุดผูใหบริการ” หมายถึง หองสมุดกลาง หรือที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ของ
สถาบันอุดมศึกษาในเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ
ตอนลาง
“ผูขอ” หมายถึง หองสมุดผูขอยืม หรือขอทําสําเนา หรือขอใชบริการสืบคนและ
สําเนาผลการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

“หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนลาง” หมายถึง หองสมุดกลางใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือที่มีชื่อเรียกอยางอื่นของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนลาง
ซึ่งประกอบไปดวย
๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
“สมาชิกของสถาบันของผูขอยืม” หมายถึง นิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย และบุคลากรของสถาบันผูขอยืม
“ทรัพยากร” หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุสิ่งพิมพไดแก หนังสือ
วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย ฯลฯ และทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไมตีพิมพ ไดแก
สื่อโสตทัศนวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
ขอ ๔ วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔.๒ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง
หมวดที่ ๒
ขอบเขตการบริการระหวางหองสมุด
ขอ ๕ ทรัพยากรที่ใหบริการ
๕.๑ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ ไดแก หนังสือ วารสาร
วิทยานิพนธ งานวิจัย ฯลฯ
๕.๒ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไมตีพิมพ ไดแก สื่อโสตทัศนวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

หมวดที่ ๓
ผูมีสิทธิ์ใชบริการระหวางหองสมุด
ขอ ๖ ผูมีสิทธิ์ใชบริการระหวางหองสมุด ไดแก
๖.๑ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนลาง ๘ สถาบัน
๖.๒ นิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย และบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนลาง ๘ สถาบัน
หมวดที่ ๔
หนาที่ความรับผิดชอบของผูขอและหองสมุดผูใหบริการ
ขอ ๗ หนาที่และความรับผิดชอบของผูขอ
๗.๑ ผูขอตองปฏิบตั ิตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ
นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในขอตกลง
๗.๒ ผูข อตองสงคืนทรัพยากรที่ยืมตามกําหนดเวลาอยางเครงครัด
หองสมุดผูใหบริการอาจงดใหบริการแกผูขอที่ไมปฏิบัตติ ามขอตกลง
๗.๓ ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการขอใชบริการตาง ๆ
ตามที่กําหนดในขอตกลง หองสมุดผูใหบริการอาจงดใหบริการแกผูขอที่ไมปฏิบัติตามขอตกลง
๗.๔ ผูขอใชบริการตองรับผิดชอบในการชํารุดเสียหายหรือสูญหายของ
ทรัพยากรที่ยืมตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ
๗.๕ หองสมุดผูขอใชบริการตองรับผิดชอบติดตามผูขอซึ่งเปนสมาชิก
หองสมุดของตนที่มีหนี้สนิ คางชําระกับหองสมุดผูใหบริการ
๗.๖ หองสมุดผูข อใชบริการตองรับผิดชอบในกรณีที่ผูขอใชบริการไม
ปฏิบัติตามระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ
ขอ ๘ หนาที่และความรับผิดชอบของหองสมุดผูใหบริการ
๘.๑ หองสมุดผูใหบริการตองใหความรวมมือในการใชทรัพยากร
รวมกันเพื่อประโยชนในการสงเสริมการศึกษา คนควา และวิจัย ทั้งนี้โดยไมขดั กับระเบียบของ
หองสมุดผูใหบริการ
๘.๒ หากผูขอไมปฏิบัติตามขอตกลง ฯ หองสมุดผูใหบริการมีหนาที่
ทวงถามหรือแจงใหหองสมุดผูขอทราบ

หมวดที่ ๕
การยืมทรัพยากร และวิธีปฏิบัติ
ขอ ๙ การยืมทรัพยากร และวิธีปฏิบัติ
๙.๑ การใชบริการยืมตองแจงผานหองสมุดของแตละสถาบันเทานั้น
๙.๒ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ใหยืมใหเปนไปตามระเบียบ
ของหองสมุดผูใหบริการ
๙.๓ การยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ
๙.๓.๑ จํานวนที่ใหยืมทั้งหมด ๒๐ รายการตอสถาบันอุดมศึกษา
๙.๓.๒ ระยะเวลาการยืมได ๑๐ วัน/รายการ นับตัง้ แตวันที่แจงไป
๙.๓.๓ การยืมตอ (Renew) ใหยืมไดไมเกิน ๑ ครั้ง โดยตองแจง
ผานหองสมุดผูข อ ทั้งนี้หากมีการจองทรัพยากรสารสนเทศ การยืมตอ จะกระทํามิได และผูข อ
จะตองนําสงทรัพยากรสารสนเทศนัน้ แกหองสมุด หรือที่มีชื่อเรียกเปนอยางอืน่ ใหบริการทันทีที่
ครบกําหนดสง โดยการยืมตอตองทําผานระบบไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส (E – mail) เทานัน้
๙.๔ วิธีปฏิบัติในการบริการระหวางหองสมุด
๙.๔.๑ สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนลางที่มหี องสมุดสาขา
ตองใหหองสมุดกลางเปนผูดําเนินการเทานั้น
๙.๔.๒ การสงคําขอระหวางหองสมุด
(๑) ใหใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด หรือแจง
ขอมูลใหครบถวนตามรายละเอียดในแบบกรอกการยืมระหวางหองสมุด
(๒) ใหระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรที่
ตองการยืมใหครบถวนชัดเจน และตรวจสอบความถูกตองกอนสง
(๓) ใหระบุชื่อ ที่อยูของผูย ื่นคําขอ และชื่อบรรณารักษ
ผูขอใหชัดเจน
(๔) ใหระบุวิธีการจัดสงทรัพยากรที่ตองการยืมใหชัดเจน
(๕) สงคําขอไดทางจดหมาย โทรสาร หรือระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E – mail) ที่เปนลายลักษณอักษร
๙.๔.๓ ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายในการใชบริการ ดังนี้
(๑) คาสงทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ โดยคิดคาสงตอ
ทรัพยากรที่ขอ ๑ รายการ ดังนี้
- การสงทางพัสดุไปรษณีย
จํานวนเอกสาร ๑-๕๐ หนา คิดคาสง ๑๕ บาท
จํานวนเอกสาร ๕๑-๑๐๐ หนา คิดคาสง ๓๐ บาท
จํานวนเอกสาร ๑๐๑ หนาขึน้ ไป คิดคาสง ๕๐ บาท

- การสงทางพัสดุไปรษณียดว นพิเศษ (EMS)
จํานวนเอกสาร ๑-๕๐ หนา คิดคาสง ๕๕ บาท
จํานวนเอกสาร ๕๑-๑๐๐ หนา คิดคาสง ๗๐ บาท
จํานวนเอกสาร ๑๐๑ หนาขึ้นไป คิดคาสง ๘๕ บาท
หมายเหตุ ในกรณีคาใชจายสูงกวาที่กําหนดไวใหเปนไปตามอัตราคาจัดสงตามน้ําหนัก
ของไปรษณีย
๙.๔.๔ การจัดสงทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุดให
บรรจุชั้นในดวยวัสดุกันกระแทกใหเรียบรอยกอนบรรจุลงในกลองหรือหีบหอพัสดุชั้นนอกเพื่อ
ปองกันไมใหทรัพยากรชํารุดเสียหายในการขนสง
๙.๕ การสงคืนทรัพยากรที่ยืมเกินกําหนดเวลาผูขอตองเสียคาปรับตาม
ระเบียบของหองสมุดผูใหบริการ
หมวดที่ ๖
การขอสําเนาเอกสาร และวิธีปฏิบัติ
ขอ ๑๐ การขอสําเนาเอกสาร และวิธีปฏิบัติ
๑๐.๑ วิธีการสงคําขอ
(๑) ใหใชแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด หรือแจง
ขอมูลใหครบถวนตามรายละเอียดในแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด
(๒) ใหระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรที่
ตองการขอสําเนาใหครบถวนชัดเจนและตรวจสอบความถูกตองกอนสง
(๓) ใหระบุชื่อ ที่อยูของผูยนื่ คําขอ และชื่อบรรณารักษผขู อ
ใหชัดเจน
(๔) ใหระบุวิธีการจัดสงทรัพยากรที่ตองการยืมใหชัดเจน
(๕) สงคําขอไดทางจดหมาย โทรสาร หรือระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสที่เปนลายลักษณอักษร
๑๐.๒ ผูขอตองรับผิดชอบคาใชจายในการใชบริการ ดังนี้
๑๐.๒.๑ คาบริการสําเนาเอกสารทั่วไป หนาละ ๑ บาท
๑๐.๒.๒ คาบริการสําเนาบทความจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
หนาละ ๕ บาท (กรณีจัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E – mail ไมคิดคาบริการ)

๑๐.๒.๓ คาสงตอทรัพยากรที่ขอ ๑ รายการ ในอัตรา ดังนี้
(๑) การสงทางพัสดุไปรษณีย
จํานวนเอกสาร ๑-๕๐ หนา
คิดคาสง ๑๕ บาท
จํานวนเอกสาร ๕๑-๑๐๐ หนา คิดคาสง ๓๐ บาท
จํานวนเอกสาร ๑๐๑ หนาขึ้นไป คิดคาสง ๕๐ บาท
(๒) การสงทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ
จํานวนเอกสาร ๑-๕๐ หนา คิดคาสง ๕๕ บาท
จํานวนเอกสาร ๕๑-๑๐๐ หนา คิดคาสง ๗๐ บาท
จํานวนเอกสาร ๑๐๑ หนาขึ้นไป คิดคาสง ๘๕ บาท
(๓) การสงทางโทรสาร
ในเขตรหัสโทรศัพทเดียวกัน หนาละ ๑๐ บาท
ในเขตรหัสโทรศัพทตางกัน
หนาละ ๒๐ บาท
(๔) การสงทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(E – mail) ดวยวิธี Scan เอกสาร หนาละ๕ บาท
(๕) การจัดสง CD-ROM และแผนดิสก คิดตามน้ําหนัก
ของวัสดุตามอัตราคาธรรมเนียมของบริษัทไปรษณียไทย
ประกาศ ณ วันที่

๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การกําหนดรายการและอัตราการเบิกจายเงินรายได
ของศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร
-------------------------------เพื่อใหการบริหารการเบิกจายเงินรายได ของศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับขอ ๔ และขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกําหนด
รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายได ของศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกําหนดรายการและ
อัตราการเบิกจายเงินรายได ของศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๕๒
บรรดา ประกาศ กฎ หรือคําสั่งอืน่ ใด ซึ่งกําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ คาใชจายในการจัดกิจกรรมนิสิต การสัมมนา การฝกอบรม
๔.๑ คาตอบแทนวิทยากรหรือผูบรรยาย
เบิกจายตามจายจริง แตไมเกินชั่วโมงละ ๕,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
๔.๒ คาอาหารวาง เบิกจายตามจายจริง แตมอื้ ละไมเกิน
๒๐๐ บาท/คน
๔.๓ คาอาหารกลางวัน เบิกจายตามจายจริง แตมื้อละไมเกิน
๔๐๐ บาท/คน
๔.๔ คาเชาที่พักนิสติ เบิกจายตามจายจริง แตไมเกินคืนละ
๑,๐๐๐ บาท/คน
๔.๕ คาวงดนตรี เบิกจายตามจายจริง แตไมเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๖ คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่
วันละ ๔๐๐ บาท/คน

๔.๗ คาพาหนะโดยรถเชา เบิกจายตามจายจริง โดยไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร
๔.๘ คาใชจายเบ็ดเตล็ด เบิกจายตามจายจริง โดยไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร
ขอ ๕ คาตอบแทนพิเศษ
๕.๑ คาสัญจร
๕.๑.๑ อาจารย/วิทยากร/กรรมการวิชาการที่เดินทางมาจาก
ตางประเทศ ใหเปนไปตามขอตกลงของแตละหลักสูตรตอโครงการ
๕.๑.๒ อาจารย/วิทยากร/กรรมการวิชาการในประเทศ
(๑) ภายในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลไป-กลับ
๑,๐๐๐ บาท
(๒) ขามจังหวัด
(๒.๑) โดยทางรถยนต กิโลเมตรละ ๗ บาท
(๒.๒) โดยทางรถไฟ เบิกจายตามจายจริงชั้นพิเศษ
(๒.๓) โดยทางเครื่องบินเบิกจายตามจายจริง
ชั้นประหยัด
๕.๒ คาที่พัก
๕.๒.๑ อาจารย/วิทยากร/กรรมการวิชาการที่เดินทางมาจาก
ตางประเทศ ใหเปนไปตามขอตกลงของแตละหลักสูตรตอโครงการ
๕.๒.๒ อาจารย/วิทยากร/กรรมการวิชาการในประเทศ
เบิกจายตามจายจริง แตไมเกินคืนละ ๒,๕๐๐ บาท
ขอ ๖ คาตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
๖.๑ คาออกขอสอบขอเขียน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๖.๒ คาตรวจขอสอบขอเขียน ฉบับละ
๒๕ บาท
๖.๓ คาสอบสัมภาษณ
วันละ
๒,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่

๒๙

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร. สุจนิ ต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได
........................................
เพื่อใหการเบิกจายเบี้ยประชุมกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
หลักเกณฑการจายเบีย้ ประชุมกรรมการจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเบีย้ ประชุมกรรมการจากเงินรายได ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ย
ประชุมกรรมการจากเงินรายได”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ เบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดไวใน
บัญชีแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได
นายก
อุป
กรรมการ กรรมการ
สภา/ นายก/ ภายนอก ภายใน
คณะกรรมการ
ประธาน
รอง
(บาท/ (บาท/
(บาท/ ประธาน คน/ครั้ง) คน/
ครั้ง)
(บาท/
ครั้ง)
ครั้ง)
สภามหาวิทยาลัย
๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๔,๐๐๐
คณะกรรมการพิจารณา
๘,๐๐๐
๖,๐๐๐
ตําแหนงวิชาการ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
๘,๐๐๐
๖,๐๐๐ ๓,๐๐๐
มหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
๕,๐๐๐
๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ทํา
๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐
มหาวิทยาลัย
คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการที่
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐
สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้
คณะกรรมการควบคุมและกํากับ ๓,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
สมทบ
สภาอาจารย
๕๕๐
๕๐๐
๕๐๐
คณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก/
๕๕๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
วิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
๕๕๐
๕๐๐
๕๐๐
(ก.บ.ม.)
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๕๕๐
๕๐๐
๕๐๐
คณะกรรมการ หรือ
๕๕๐
๕๐๐
๕๐๐
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจาก กรรมการตามขอบังคับ
ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย

เลขานุ
การ
(บาท/
ครั้ง)

ผูชวย
เลขานุการ
(บาท/ครั้ง)

๔,๐๐๐
๒,๐๐๐

๔,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒,๐๐๐

๕๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

๕๐๐
๕๐๐

๕๐๐
๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐
๕๐๐

๕๐๐
๕๐๐

หมายเหตุ :
๑. ผูที่สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีมติเชิญเขารวม
ประชุมใหไดรับเบี้ยประชุมดังนี้
๑.๑ บุคคลภายนอก
๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
๑.๒ บุคลากรมหาวิทยาลัย
๑,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
๒. ผูที่คณะกรรมการตามขอบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยมีมติเชิญเขารวมประชุมให
ไดรับเบี้ยประชุมดังนี้
๒.๑ บุคคลภายนอก
๑,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
๒.๒ บุคลากรมหาวิทยาลัย
๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานการบริการเคลื่อนที่
…………………….
อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานการบริการเคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๓
เพื่อเปนขวัญกําลังใจสําหรับผูปฏิบัติงานการบริการเคลื่อนที่ จึงสมควรปรับปรุง
อัตราคาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานการบริการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยในวันหยุดราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๔ และขอ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเบิกจายเงิน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานการบริการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๕๒ จึงกําหนดอัตราคาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานการบริการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยใน
วันหยุดราชการเสียใหม ดังนี้
๑. คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
คนละ ๔๒๐ บาท/วัน
๒. คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต
คนละ ๔๒๐ บาท/วัน
๓. คาตอบแทนนิสิต
คนละ ๑๘๐ บาท/วัน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการใหการสนับสนุนทุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย
ณ ตางประเทศ
…………………………..
ดวยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีเจตนารมณใหการสนับสนุนทุนกับคณาจารย ที่ไป
เสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสนับสนุนใหนักวิจัยไดมี
ประสบการณ อีกทั้งเปนการเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยสูเวทีระดับนานาชาติ
ตามนโยบายดานการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๘ ขอ ๑๑ และขอ ๑๕
แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๙ และ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๒ จึงกําหนดหลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการให
การสนับสนุนทุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศฉบับนี้
“คณาจารย” หมายความวา ขาราชการ และพนักงานสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีหนาที่สอนและวิจัย
“องคกรผูจ ัดประชุม” หมายความวา องคกรวิชาชีพระดับนานาชาติ/
องคกรวิชาชีพของแตละประเทศ /สถาบันวิจัยในแตละประเทศ ที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ/
องคการระหวางประเทศ
ขอ ๔ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจยั ดังนี้
๔.๑ เปนคณาจารยของมหาวิทยาลัยนเรศวร
๔.๒ มีชื่อผูข อรับทุนเปนชื่อแรกของผลงานวิจยั ที่จะไปนําเสนอ (Senior
Author) หรือมีชื่อเปนผูประสานงาน (Corresponding Author)
๔.๓ ผาน Peer Review และไดรับการตีพิมพ ใน Proceeding / Abstract
๔.๔ ไดรับการตอบรับเปนลายลักษณอกั ษร จากองคกรผูจ ัดประชุมให
นําเสนอผลงานวิจัย

๔.๕ ไมเปนผูรับทุนอื่นใด เปนคาเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ
ตางประเทศในผลงานเดียวกันที่ยื่นขอรับทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยนี้
๔.๖ ไมเปนผูอยูระหวางการลาศึกษาตอ
๔.๗ ผลงานวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนนั้นไมเปน สวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อปริญญาของผูรับทุน
ขอ ๕ ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ แบงตามลักษณะการ
ไปนําเสนอผลงานวิจัย ดังนี้
๕.๑ แบบบรรยาย (Oral Presentation )
๕.๒ แบบโปสเตอร (Poster Presentation )
ขอ ๖ การใหทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัย แบงดังนี้
๖.๑ กรณี เปน Oral Presentation แบงเปน
๖.๑.๑ มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึน้
จริงตามอัตราการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ผลงานวิจัยไดรับการตอบรับใหนําเสนอตอองคกร
วิชาชีพระดับนานาชาติ / องคกรวิชาชีพที่มีชื่อเสียงเปนทีย่ อมรับระดับนานาชาติ /สถาบันวิจัย
ในแตละประเทศ ที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ / องคการระหวางประเทศ และ
(๒) ผลงานวิจัยนั้นผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
วิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร และผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
๖.๑.๒ มหาวิทยาลัย และตนสังกัดใหทุนสนับสนุนคนละกึ่งหนึ่ง
ของคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจาย ในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมหาวิทยาลัยจายจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรและ
คณะตนสังกัด จายจากกองทุนพัฒนาวิชาการคณะ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ผลงานวิจัยไดรับการตอบรับใหนําเสนอผลงานวิจัย
ตอองคกรวิชาชีพที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของแตละประเทศ /สถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในแตละ
ประเทศ / องคการระหวางประเทศ
(๒) ผลงานวิจัยนั้น ผานการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

๖.๑.๓ ผลงานวิจัย ทีน่ ําเสนอแบบ Oral Presentation ที่นอกเหนือ
จาก ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๒ ใหคณะ / วิทยาลัย /สถาบันตนสังกัด พิจารณาใหทุนสนับสนุนการไป
นําเสนอผลงานวิจัย ไดตามความเหมาะสม โดยใหจัดทําเปนประกาศของคณะ ในเรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณา คุณสมบัติ และจํานวนทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัย
๖.๒ ผลงานวิจยั ที่ไปนําเสนอแบบ Poster Presentation และหมายความ
รวมถึง การเขารวมประชุมโดยไมมีการนําเสนอผลงาน ใหคณาจารยขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการ
โดยไมถือเปนวันลา ใหคณาจารยเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดดวยตนเอง
ขอ ๗ คาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ ที่เบิกไดตาม
ประกาศฉบับนี้ คือ คาโดยสารเครื่องบิน คาพาหนะเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง
คาลงทะเบียน (ถามี) โดยใหเบิกจายไดตามที่จายจริง ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรากฏอัตรา
ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้
ขอ ๘ ใหผูรับทุน หรือคณาจารย ขออนุมัติเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจยั / เขา
รวมประชุม ไดลวงหนา ๒ วันกอนการประชุม และใหเดินทางกลับภายใน ๒ วันนับจากประชุม
เสร็จ
ขอ ๙ กรณีมีปญ
 หาจากการปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินจิ ฉัยชีข้ าด และคําวินจิ ฉัยนั้นใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

บัญชีแนบทาย
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการใหการสนับสนุน
ทุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
หมวด ๒ การเดินทางไปราชการตางประเทศ
……………

๑) อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
บุคลากร
ขาราชการ ระดับ ๘ ลงมา พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงรองคณบดี ผูชว ย
คณบดี หัวหนาภาควิชา หรือผูอํานวยการกอง
ลงมา และหมายความรวมถึงพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มิไดดํารงตําแหนงบริหารดวย
และไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ
ขาราชการ ระดับ ๙ เปนตนไป หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงคณบดี
ผูอํานวยการ รองอธิการบดีขนึ้ ไป

อัตรา (บาท: วัน)
๒,๑๐๐

๓,๑๐๐

๒) อัตราคาเชาที่พัก
บุคลากร
ประเภท ก.
ไมเกิน ๗,๕๐๐ บาท
ขาราชการ ระดับ ๘ ลงมา พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงรองคณบดี
ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา หรือ
ผูอํานวยการกอง ลงมา และหมายความ
รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิไดดาํ รง
ตําแหนงบริหารดวยและไดรับอนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ขาราชการ ระดับ ๙ เปนตนไป
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนง
คณบดี ผูอํานวยการ รองอธิการบดีขนึ้ ไป

บาท :วัน :คน
ประเภท ข.

ประเภท ค.

ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

ไมเกิน ๓,๑๐๐บาท

ไมเกิน ๗,๐๐๐ บาท

ไมเกิน๔,๕๐๐บาท

หมายเหตุ ๑) ประเทศที่มีสิทธิเบิกคาเชาที่พักเพิ่มขึ้นจาก ประเภท ก. อีกไมเกิน
รอยละสี่สิบ (รอยละ ๔๐ ) ไดแกประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
๑. ญี่ปุน
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
๒) ประเทศที่มีสิทธิเบิกคาเชาที่พักเพิ่มขึ้นจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละ
ยี่สิบหา (รอยละ ๒๕) ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒. ราชอาณาจักรสเปน
๓. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
๔. สหรัฐอเมริกา
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร

ประเภท ก. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง
๑. แคนาดา
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ไตหวัน
๔. เติรกเมนิสถาน
๕. นิวซีแลนด
๖. บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
๗. ปาปวนิวกีนี
๘. มาเลเซีย
๙. ราชรัฐโมนาโก
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก
๑๑. ราชรัฐอันดอรรา
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก
๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑๙. รัฐสุลตานโอมาน
๒๐. โรมาเนีย
๒๑. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
๒๒. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๖. สาธารณรัฐชิลี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก
๒๘. สาธารณรัฐตุรกี
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน

๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐเปรู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด
๓๕. สาธารณรัฐฟนแลนด
๓๖. สาธารณรัฐฟลิปปนส
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต
๕๐. สาธารณรัฐไอซแลนด
๕๑. สาธารณรัฐไอรแลนด
๕๒. สาธารณรัฐฮังการี
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๕๔. ฮองกง
ประเภท ข. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอรเจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน

๗. รัฐกาตาร
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาหเรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน
๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๖. สหภาพพมา
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๙. สาธารณรัฐกานา
๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิววั ร (ไอเวอรี่โคส)
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๗. สาธารณรัฐจิบตู ี
๒๘. สาธารณรัฐชาด
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว
๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน
๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี

๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเภท ค. ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และ
ประเภท ข.
๓) การโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ ตางประเทศ ใหถือปฏิบัตติ าม
หนังสือเวียน กระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๘.๒ว.๗๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง
การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ ตางประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
----------------------------โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และ ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๕ และขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๖
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๒
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี”
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใชกับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาใน ปการศึกษา
๒๕๕๒ เปนตนไป ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“คาธรรมเนียมการศึกษา”
หมายความวา คาลงทะเบียนเรียน
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา
ขอ ๕ คาธรรมเนียมการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาใหเหมาจาย ภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอรศึกษา
๕.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๕.๓ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๕.๔ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

๕.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
- สาขาวิชาการทองเที่ยว
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๕.๖ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
๕.๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการวิจัยสังคม
-สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย
-สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
-สาขาวิชานาฏศิลปไทย
-สาขาวิชาประวัติศาสตร
-สาขาวิชาพัฒนาสังคม
-สาขาวิชาพมาศึกษา
-สาขาวิชาภาษาเกาหลี
-สาขาวิชาภาษาจีน
-สาขาวิชาภาษาญีป่ ุน
-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๕.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คูขนานกับ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรคูขนาน)
๕.๑๐ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ขอ ๖ คาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา เหมาจายภาคเรียน
ปกติภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ยกเวนขอ ๖.๔
ภาคเรียนภาคฤดูรอนภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชือ่ หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
๖.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๖.๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
-สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
-สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป

๖.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการประมง
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขาวิชาคณิตศาสตร
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาชีววิทยา
-สาขาวิชาทรัพยากรศาสตรและการฟนฟูสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาฟสิกส
- สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
- สาขาวิชาภูมิศาสตร
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
- สาขาวิชาสถิติ
๖.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คูขนานกับ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(หลักสูตรคูขนาน)
ขอ ๗ คาธรรมเนียมการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาใหเหมาจาย ภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๗,๒๐๐ บาท ไดแก
หลักสูตรคูขนานระหวาง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร กับหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
ขอ ๘ คาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา เหมาจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายชื่อ
หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
๘.๑ หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
๘.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

๘.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชากายภาพบําบัด
-สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
-สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
-สาขาวิชารังสีเทคนิค
-สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (ทุกแขนงวิชา)
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
๘.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
-สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
๘.๕ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
๘.๖ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ขอ ๙ คาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา เหมาจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อ
หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
๙.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
คูขนานกับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรคูขนาน)
๙.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คูข นานกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรคูขนาน)
๙.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
คูขนานกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรคูขนาน)

ขอ ๑๐ คาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา เหมาจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ รวม
จายปการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท สําหรับการลงทะเบียนเปนรายป ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา
ดังนี้
๑๐.๑ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
๑๐.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
๑๐.๓ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
๑๐.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
ขอ ๑๑ คาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา เหมาจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อ
หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
๑๑.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
๑๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรนานาชาติ)
-สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
๑๑.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ขอ ๑๒ คาธรรมเนียมนิสิตตางชาติ
๑๒.๑ แบบทวิภาค (แบบ ๒ ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภาคเรียนละ
๑๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒ แบบทวิภาค (แบบ ๓ ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภาคเรียนละ
๑๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่กําหนดไวในประกาศนี้ เมื่อนิสติ ชําระแลวจะขอรับคืน
ไมได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวน การชําระซ้ํา การชําระไวเกินกวาจํานวนที่กําหนด หรือ
เปนไปตามหลักเกณฑของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศ ณ วันที่

๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

วิสาขะ ลิ่มวงศ
(ศาสตราจารยพเิ ศษ ทันตแพทยหญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ)
รองอธิการบดีบริหารกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ
------------------------โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และ ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๖ ประกอบกับความ
ในขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๒๐/๒๕๕๒ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคพิเศษ สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไปเปนลักษณะเหมาจาย
ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ”
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใชกับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาใน ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“คาธรรมเนียมการศึกษา”
หมายความวา คาลงทะเบียน
เรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา
ขอ ๕ คาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิต อัตราเหมาจายตลอดหลักสูตร ๑๕๐,๐๐๐ บาท แบงชําระตามภาคเรียน ดังนี้
๕.๑ ภาคเรียนที่ ๑ และ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท
๕.๒ ภาคเรียนถัดไป จนสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๖ คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อัตราเหมาจาย
ตลอดหลักสูตร ๑๘๐,๐๐๐ บาท แบงชําระตามภาคเรียน ดังนี้
๖.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ถึง ภาคเรียนที่ ๔ ภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท
๖.๒ ภาคเรียนถัดไป จนสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ขอ ๗ คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อัตราเหมาจาย
ตลอดหลักสูตร ๒๒๐,๐๐๐ บาท แบงชําระตามภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนละ ๒๗,๕๐๐ บาท
ภาคเรียนฤดูรอน
ภาคเรียนละ ๑๓,๗๕๐ บาท
ขอ ๘ คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง
๒ ป) อัตราเหมาจายตลอดหลักสูตร ๖๐,๐๐๐ บาท แบงชําระตามภาคเรียน ดังนี้
๘.๑ ภาคเรียนที่ ๑ และ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐
บาท
๘.๒ ภาคเรียนถัดไป จนสําเร็จการศึกษาภาคเรียนละ ๕,๐๐๐
บาท
ขอ ๙ คาธรรมเนียมนิสิตตางชาติ
ระบบทวิภาค (๒ ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ระบบทวิภาค (๓ ภาคเรียน/ปการศึกษา)ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่กําหนดไวในประกาศนี้ นิสิตจะขอรับคืนไมได ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวน ชําระซ้ํา หรือ ชําระเงินที่เกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ เปนไปตาม
หลักเกณฑของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
วิสาขะ ลิ่มวงศ
(ศาสตราจารยพเิ ศษ ทันตแพทยหญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ)
รองอธิการบดีบริหารกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
---------------------------------------โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๕ และขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๖
และ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๒
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงกําหนดอัตราคาบํารุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ ง กําหนดอัตราคา
บํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี”
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เขาศึกษาตัง้ แต
ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป ยกเวนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ขอ ๓ การเก็บคาบํารุงการศึกษาสําหรับนิสิตใหจดั เก็บ ดังนี้
ขอ ๔ คาบํารุงหอพักนิสิต
๔.๑ หอพักนิสิต (NU Dorm)
๔.๑.๑ คาหอพักนิสิต ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๕ เดือน
- ประเภทหองพักพัดลม ภาคเรียนละ ๕,๗๕๐ บาท/คน
- ประเภทหองพักปรับอากาศภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท/คน
๔.๑.๒ คาบํารุงหอพักนิสติ ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ ๒ เดือน
- ประเภทหองพักพัดลม ภาคเรียนละ ๒,๓๐๐ บาท/คน
- ประเภทหองพักปรับอากาศภาคเรียนละ ๒,๖๐๐ บาท/คน
๔.๑.๓ คาน้ําประปา
ภาคเรียนละ
๑๐๐ บาท/คน
ภาคเรียนฤดูรอน ๕๐ บาท/คน
๔.๑.๔ คาไฟฟา เรียกเก็บตามจํานวนหนวยที่ใชจริงในแตละเดือน
๔.๑.๕ คาประกันของเสียหาย
๙๐๐ บาท/คน
๔.๒ หอพักนิสิตหญิง หอที่ ๓ – ๘
๔.๒.๑ บํารุงหอพักนิสิต ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐
บาท/คน
๔.๒.๒ บํารุงหอพักนิสิต ภาคฤดูรอน ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐
บาท/คน

๔.๒.๓ บํารุงหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิต วันละ ๕๐ บาท/คน
๔.๒.๔ คาธรรมเนียมการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในหอพัก
หอที่ ๓ - ๘
-ภาคเรียนปกติ
๕๐๐ บาท/เครื่อง/ภาคเรียน
-ภาคเรียนฤดูรอน
๒๕๐ บาท/เครื่อง/ภาคเรียน
ทั้งนี้ คาบํารุงการศึกษาที่กําหนดไวในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชําระแลวจะขอรับคืน
ไมได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวน การชําระซ้ํา การชําระไวเกินกวาจํานวนที่กําหนด หรือ
เปนไปตามหลักเกณฑของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การพักอาศัยในหอพักสําหรับนิสิต
ชั้นปที่ ๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
วิสาขะ ลิ่มวงศ
(ศาสตราจารยพเิ ศษ ทันตแพทยหญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ)
รองอธิการบดีบริหารกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนรองหัวหนาภาควิชาและ
รองประธานสาขาวิชา
----------------------------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนหัวหนา
ภาควิชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗
เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงใหกําหนดอัตราคาตอบแทนรองหัวหนา
ภาควิชาและรองประธานสาขาวิชาไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนรองหัวหนาภาควิชา”
ขอ ๒ ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
รองหัวหนาภาควิชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗
ประกาศ คําสั่ง มติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตามประกาศ
ฉบับนี้
ขอ ๓ กําหนดอัตราคาตอบแทนรองหัวหนาภาควิชาและรองประธานสาขาวิชา
คนละไมเกิน ๗,๐๐๐ บาท ตอเดือน โดยจายจากเงินรายไดคณะที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท
(เพิ่มเติม)
…………………………
อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒
เพื่อใหการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ (สําหรับผูตองการ
เรียนรายวิชาเพิ่มใหครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู) เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความใน
มาตรา ๕ และมาตรา ๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๓๙ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ จึงกําหนด อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)
ดังนี้
ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
กรณีไม
สําเร็จ
รวม
การศึกษา
จาย
และมี
หลักสูตร/สาขาวิชา
ตลอด
ภาค
ภาค
ภาค รายวิชาที่
ภาคตน
ภาคตน
ภาคตน
หลักสู
ปลาย
ปลาย
ปลาย
ตอง
ตร
ลงทะเบียน
เรียนภาค
เรียนละ
๒. การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ (จัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก)
๒.๗ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
- สาขาวิทยาศาสตร ๑๐๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐
ศึกษา
- สําหรับผูตองการ
เรียนรายวิชาเพิ่มให
๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ครบตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนทันตแพทยและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร
----------------------------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
ทันตแพทยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร
ฉบับลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรมคลินิก
นอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๔
และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการรับและจายเงินคาบริการทางทันตกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
อัตราคาตอบแทนทันตแพทยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา
คณะทันตแพทยศาสตร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
ทันตแพทยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร
ฉบับลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“นอกเวลาราชการ”
หมายความวา เวลาตั้งแต ๑๗.๐๐๒๑.๐๐ น. ของวันทําการและชวงเวลาตั้งแต ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ในวันหยุดราชการ
“ทันตแพทยหัวหนาคลินิก” หมายความวา ทันตแพทยที่ปฏิบัติหนาที่
ในการบริหาร ควบคุมการปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลา
“ทันตแพทย”
หมายความวา บุคคลที่ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
“บุคลากร”
หมายความวา บุคคลที่อยูปฏิบัติ
หนาที่ในคลินิกนอกเวลาราชการ เชน เจาหนาที่เวชระเบียน เจาหนาที่การเงิน ชางยูนิตทําฟน
พนักงานขับรถ นักการภารโรง ผูชวยทันตแพทย บุคคลที่คณะทันตแพทยศาสตรมีคําสั่งให
ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาทางดานทันตกรรม นิสิตชั้นปที่ ๕-๖ และหมายความรวมถึงนิสิต
ผูชวยทันตแพทยดวย

“รายรับสุทธิ”
หมายความวา เงินรายรับหลังจากหักมูลคา
ชิ้นงานออกจากคาบริการทางทันตกรรมแลว
ขอ ๕ ใหทันตแพทยที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลาราชการ ไดรับ
คาตอบแทนในอัตรารอยละ ๔๕ ของรายรับสุทธิ
ขอ ๖ ใหทันตแพทยหัวหนาคลินิก ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเวรละ ๗๐๐ บาทตอคน ที่ปฏิบัติตามเวรที่กําหนดไวดังนี้
๖.๑ วันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
๖.๒ วันเสารถึงวันอาทิตย เวรแรก ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
เวรที่สอง ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามวรรคแรก ตองไดรับการ
อนุมัติจากคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย
ขอ ๗ ใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ ไดรับคาตอบแทนใน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราดังตอไปนี้
(๑) กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ใหมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนไมเกินวันละ ๔ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท
(๒) กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ใหมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนไมเกินวันละ ๗ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท
ขอ ๘ ใหนํารายไดรอยละ ๕๕ ของรายรับสุทธิ สงเปนรายไดของคณะ
ทันตแพทยศาสตร
ขอ ๙ กรณีมีปญหาตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และใหถือ
เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจนิ ต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
-------------------------------------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การใชบริการสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติการใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปแลวนั้น
บัดนี้ สมควรมีการปรับปรุงการใหบริการใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันมากขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๕ และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การให
บริการสํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงวางหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใช
บริการหองสมุดไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การใชบริการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การใช
บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ และใชความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ สํานักหอสมุดเปดใหบริการตามวัน เวลา ดังนี้
๕.๑ ระหวางเปดภาคเรียน
๕.๑.๑ วันจันทร - วันศุกร เปดบริการเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง
๒๐.๓๐ น.
๕.๑.๒ วันเสาร – วันอาทิตย เปดบริการเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง
๑๗.๓๐ น.
๕.๒ กอนสอบปลายภาค ๑ เดือน เปดใหบริการ ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน
๕.๓ ระหวางปดภาคการศึกษา
๕.๓.๑ วันจันทร - วันศุกร เปดบริการเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น.
๕.๓.๒ วันเสาร – วันอาทิตย เปดบริการเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง
๑๗.๓๐ น.

๕.๔ ปดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดตามประกาศของ
ทางราชการ
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑.๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การ
ใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ และใชความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑.๕ บุคลากรสายสนับสนุน ยืมได ๗ รายการ ระยะเวลาไมเกิน
๑๔ วัน”
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ และ
สาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร (ภาคประชาชน)
----------------------------------เพื่อใหการบริหารงานและการประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงานในคณะ
มนุษยศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๖ และขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
หลักเกณฑการจายเบีย้ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคา
เบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ และสาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร (ภาค
ประชาชน)”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดี
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะกรรมการ
หมายความวา คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะและ
สาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร (ภาคประชาชน)
ขอ ๔ คณะกรรมการซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ใหไดรับเบี้ยประชุม
ในอัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง/คน
ขอ ๕ คณะกรรมการซึ่งเปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ใหไดรับเบี้ยประชุม
ในอัตราครั้งละ ๕๐๐ บาท/ครั้ง/คน
ขอ ๖ กรณีมีปญหาจากการปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินจิ ฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร. สุจนิ ต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
ในระดับปริญญาตรี
......................................................
อาศัยอํานาจความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๕ และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศกําหนด
อัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใหเบิกจาย
จากเงินคาสมัครสอบดังนี้
๑. คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตําแหนง
๑.๑ กรรมการ
๑.๒ เจาหนาที่ตํารวจ
๑.๓ ยาม/นักการภารโรง/
พนักงานขับรถ

คาตอบแทน (ตอคน)
วันทําการ
วันหยุด
๔๐๐ บาท/วัน
๕๐๐ บาท/วัน
๓๐๐ บาท/วัน
๓๕๐ บาท/วัน
๒๕๐ บาท/วัน

๓๐๐ บาท/วัน

๒. คาอาหาร
ในการปฏิบัติงานที่มีความจําเปนเรงดวนติดตอกันทั้งกลางวัน และ
กลางคืน ซึ่งตองการความตอเนื่อง ใหจายคาอาหารแก กรรมการ ยาม นักการภารโรง และ
พนักงานขับรถ ที่ปฏิบัติงานดังกลาว ไมเกินอัตราที่กําหนด ดังนี้
๒.๑ ชวงเวลากลางวันในวันหยุดราชการ ไมเกิน ๑๐๐ บาท/คน
๒.๒ ชวงเวลากลางคืน
ไมเกิน ๑๐๐ บาท/คน
๓. คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
๓.๑ คาตอบแทนการออกขอสอบและตรวจขอสอบ (เฉพาะโครงการ
พิเศษ)
๓.๑.๑ คาออกขอสอบและตรวจขอสอบวิชาละ ๒,๐๐๐ บาท
๓.๑.๒ คาคุมสอบวิชาละ ๓๐๐ บาท

๓.๒ ค า ตอบแทนการสอบสัมภาษณ ใหกรรมการสอบสัมภาษณไดรับ
คาตอบแทน ๑๐ บาท/ผูเขาสอบ ๑ คน หากกรรมการคนหนึ่งไดรับไมถึง ๕๐๐ บาท ใหไดรับ
๕๐๐ บาท
๓.๓ คาตอบแทนคณะกรรมการประชุมตัดสินผลการสอบคัดเลือก คนละ
๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง
๔. คาตอบแทนโรงเรียน
๔.๑ คาตอบแทนโรงเรียนที่รวมจําหนายระเบียบการ และรับสมัครคัดเลือก
นักเรียนในสังกัดของมหาวิทยาลัย ใหไดรับคาตอบแทน ๑๕ บาท/ผูสมัคร ๑ คน
๔.๒ คาตอบแทนการสงใบสมัคร
โรงเรียนที่มีความจําเปนตองสงใบสมัคร และหลักฐานการสมัครของ
นักเรียนใหมหาวิทยาลัยทางไปรษณียภัณฑ ใหโรงเรียนเบิกจายไดตามความเปนจริงตาม
ใบเสร็จรับเงินของที่ทําการไปรษณียที่จัดสง หากจัดสงทางอื่นๆ ใหโรงเรียนเบิกจายไดไมเกิน
โรงเรียนละ ๓๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตัง้ แตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนตําแหนงประธานสภาอาจารย
----------------------------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนตําแหนง
ประธานสภาอาจารย ฉบับลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ นั้น
เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินประจํา
ตําแหนงประธานสภาอาจารย (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๕
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ จึงใหกําหนดอัตราคาตอบแทนตําแหนงประธานสภาอาจารย ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
อัตราคาตอบแทนตําแหนงประธานสภาอาจารย”
ขอ ๒ ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
ตําแหนงประธานสภาอาจารย ฉบับลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗
ประกาศ คําสั่ง มติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตาม
ประกาศ ฉบับนี้
ขอ ๓ กําหนดอัตราคาตอบแทนตําแหนงประธานสภาอาจารยไมเกิน ๒๐,๐๐๐
บาทตอเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย
สถาบัน สํานัก
----------------------------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนผูชวย
คณบดี ผูชว ยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) ฉบับลงวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ และฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ นั้น
เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบนั ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๘ และขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย ผูชวยคณบดี ผูชว ยผูอาํ นวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๕๒ จึงใหกําหนดอัตราคาตอบแทนผูชว ยคณบดี ผูชว ยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก
ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทน ผูชว ยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก”
ขอ ๒ ใหยกเลิก
๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ฉบับลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) ฉบับลงวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ นั้น
ประกาศ คําสั่ง มติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตาม
ประกาศฉบับนี้
ขอ ๓ กําหนดอัตราคาตอบแทนผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย
สถาบัน สํานัก คนละไมเกิน ๗,๐๐๐ บาท ตอเดือน โดยจายจากเงินรายไดคณะที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการ
สําหรับนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
----------------------เพื่อใหการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตภายในคณะ
ทันตแพทยศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิต
ภายในคณะ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๗ และขอ ๙ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตภายในคณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงใหออก
ประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ คุณสมบัติและวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร
ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตที่คณบดี
แตงตั้ง ประกอบดวย
๕.๑ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต เปนประธานกรรมการ
๕.๒ หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา เปนกรรมการ
๕.๓ ตัวแทนอาจารยหรือคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต
เปนกรรมการ
๕.๔ เจาหนาที่ฝายกิจการนิสิต เปนเลขานุการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดเกณฑการตัดสินความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
-------------------------อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดเกณฑการตัดสินความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับลงวันที่
๕ กันยายน ๒๕๕๒ ไดวางหลักเกณฑการตัดสินความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) และมีผลใชบงั คับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒
เปนตนไป นัน้
เนื่องจากประกาศดังกลาวมีความคลาดเคลื่อนในบางสวน ฉะนั้น เพื่อใหการ
ทดสอบความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
นานาชาติ) ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึน้
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ จึงกําหนดเกณฑการตัดสินความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเปน
สวนหนึ่งของการจบการศึกษา ดังนี้
ขอ ๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดเกณฑ
การตัดสินความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
นานาชาติ)”
ขอ ๒. ประกาศนี้ใหใชบังคับตัง้ แตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดเกณฑการตัดสิน
ความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๒ และใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔. นิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จะตองผานเกณฑการตัดสิน
ความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการจบการศึกษา ดังนี้
๔.๑ มีผลการทดสอบ Paper based TOEFL ไมนอยกวา ๔๕๐ หรือ
๔.๒ สอบ Computer based TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๓๓ หรือ
๔.๓ Internet based TOEFL ไมนอยกวา ๔๕ หรือ
๔.๔ มีผลการทดสอบ IELTS ไมนอยกวา ๔.๐ หรือ

๔.๕ ผลสอบจากขอสอบมาตรฐานที่สอบโดยสถาบันการศึกษาอื่นที่มีการ
แสดงผลคะแนนเทียบเทากับคะแนน TOEFL หรือ IELTS (TOEFL / IELTS Equated Scores)
หรือ
๔.๖ ผลการสอบ Placement Test จากโปรแกรม ELLIS (English
Language Learning and Instructor System) ระดับ ๗
นิสิตสามารถยื่นผลการสอบตามขอ ๔.๑ – ๔.๖ ไดตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นป
ที่ ๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของบุคลากรที่เปนผูเกษียณ
อายุราชการ ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษ
-------------------เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความ
เรียบรอย และสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงเห็นสมควร
กําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของบุคลากรที่จางเปนผูเ กษียณอายุราชการ หรือผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ และทําหนาที่สอน ใหไดรับเงินเพิม่ พิเศษ
ฉะนัน้ เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความใน
ขอ ๔ และขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงกําหนดหลักเกณฑและการจายเงิน
เพิ่มพิเศษ สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จางเปนผูเกษียณอายุราชการ และผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเพื่อทําหนาที่สอน วิจัย โดยบุคคลดังกลาวมิไดดํารงตําแหนงบริหาร ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ และคุณสมบัตขิ องบุคลากรที่เปนผูเกษียณอายุราชการ ผูมีความรูความสามารถพิเศษ
ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษ”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหจายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อเปนคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ แก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปนผูเกษียณอายุราชการ และผูมีความรูความสามารถพิเศษ ที่ทํา
หนาที่สอนและหรือวิจัย และมีตําแหนงวิชาการที่ครองอยูห รือมีอยูกอนวันเกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้หมายความรวมถึงคนที่ออกจากราชการกอนเกษียณอายุราชการดวย ในอัตราดังนี้ ดังนี้
๓.๑ ศาสตราจารย
อัตราคนละ ๑๓,๐๐๐ บาท /เดือน
กรณีเปนศาสตราจารย ระดับ ๑๑ ใหจาย
อัตราคนละ ๑๕,๖๐๐ บาท /เดือน
๓.๒ รองศาสตราจารย
อัตราคนละ ๙,๙๐๐ บาท/เดือน
๓.๓ ผูชวยศาสตราจารย
อัตราคนละ ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
หลักเกณฑการจายและอัตราตามวรรคกอน ใหหมายความรวมถึงผูเกษียณอายุ
ราชการ หรือผูมีความรูความสามารถพิเศษของมหาวิทยาลัย ที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งหรือไดรับแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพเิ ศษ ดวย โดยตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ หรือ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหไดรับ คนละ ๑๓,๐๐๐ บาท /เดือน เวนแตบุคคลดังกลาวเคยได
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ระดับ ๑๑ ก็ใหไดรับ ๑๕,๖๐๐ บาท /เดือน

ขอ ๔ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามประกาศฉบับนี้ ไดรับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อ
เปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงวิชาการอีก ๑ เทาของอัตราที่บุคลากรไดรับใน ขอ ๔
ขอ ๕ การเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษตามประกาศฉบับนี้ใหเบิกจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยสวนกลาง
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ จิ ฉัยชี้ขาดและใหคําวินจิ ฉัยของ
อธิการบดีถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูสอน สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง คณะสังคมศาสตร
------------------------เพื่อเปนการปรับปรุงอัตราคาตอบแทนผูสอน สําหรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง คณะสังคมศาสตร
ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบนั
ฉะนัน้ เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๔
แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทนผูสอน พ.ศ.๒๕๔๒
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑
กันยายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงกําหนดอัตราคาตอบแทนผูสอน ในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง คณะสังคมศาสตร ดังนี้
๑. คาตอบแทนการสอนชัว่ โมงบรรยาย
ชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๒. คาตอบแทนการสอนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชัว่ โมงละ ๗๕๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตร
-----------------------------เพื่อใหการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการจด
สิทธิบัตรเปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๑๑ และขอ ๑๕ แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง ๑๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
จึงกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตร ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตร”
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล
ผูมีสิทธิ์ของรับรางวัลตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๔ ลักษณะงานวิจัยที่ไดรับรางวัล ไดแก
๔.๑ ผลงานวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตร
๔.๒ ผลงานวิจยั ที่ไดรับอนุสิทธิบัตร
ขอ ๕ อัตราเงินรางวัลและเงื่อนไขการใหรางวัล
๕.๑ ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรผลงานละไมเกิน ๕,๐๐๐
บาท
๕.๒ ผลงานวิจยั ที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานละไมเกิน
๓,๐๐๐ บาท
ขอ ๖ การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล
๖.๑ ทําหนังสือขอรับรางวัลโดยสงผานคณะ/หนวยงานตนสังกัดไปยังกอง
บริหารงานวิจยั
๖.๒ แนบเอกสารที่เกี่ยวของใหครบถวนเพื่อใชประกอบการพิจารณาให
รางวัล
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมการสอบโครงรางวิทยานิพนธและ
สอบปองกันวิทยานิพนธหลักสูตรนานาชาติ
---------------------ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๒๖.๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงใหยกเลิกการเก็บ
คาธรรมเนียมการสอบโครงรางวิทยานิพนธและสอบปองกันวิทยานิพนธหลักสูตรนานาชาติ
เฉพาะหลักสูตร MSc Biodiversity Conservation and Ecotourism ซึ่งรวมกับมหาวิทยาลัย
Newcastle ประเทศอังกฤษ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยแบบเหมาจาย คณะมนุษยศาสตร
................................................
เพื่อเปนการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยใหบุคลากรของคณะ
มนุษยศาสตรผลิตผลงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ และสามารถตีพิมพเผยแพรงานวิจยั ในวารสารวิชาการ
ได ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๑๑ และขอ ๑๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ และความในขอ ๖ และขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมติคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
จึงไดกําหนดใหมีทุนอุดหนุนงานวิจยั แบบเหมาจาย ของคณะมนุษยศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดสรรเงิน
ทุนอุดหนุนงานวิจัยแบบเหมาจาย คณะมนุษยศาสตร”
ขอ ๒ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายความวา คณะมนุษยศาสตร
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร
“คณะกรรมการวิจยั ” หมายความวา คณะกรรมการวิจัยคณะ
“บุคลากรประจํา” หมายความวา ขาราชการและพนักงานสายวิชาการ
และขาราชการและพนักงานสายบริการของคณะ
“ทุนอุดหนุนงานวิจัย หมายความวา เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย
“วารสารวิชาการ”
หมายความวา วารสารที่มีการตีพิมพเผยแพรอยาง
ตอเนื่องทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพหรือในรูปดิจติ อล มีการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพ
ทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ (peer review) และเปนวารสารที่สืบคนไดจากฐานขอมูลสากล เชน
Social Scisearch, ISI Web of Knowledge หรือฐานขอมูลศูนยอางอิงดรรชนีวารสารไทย (Thailand
Citation Index – TCI)

ขอ ๔ หลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย
๔.๑ ผูมีสิทธิ์ขอรับทุน ตองเปนบุคลากรประจําของคณะ
๔.๒ ผูมีสิทธิ์ขอรับทุนตองเปนชื่อแรกของผลงาน หรือเปน
corresponding author
ขอ ๕ ประเภททุนอุดหนุนงานวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัย แบบที่ ๑ เปนทุนอุดหนุนสําหรับโครงการวิจัยที่ผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยคณะกอนการดําเนินโครงการ
ทุนอุดหนุนการวิจัย แบบที่ ๒ เปนทุนอุดหนุนสําหรับโครงการวิจัย ที่ผูวจิ ัย
ไมประสงคสงขอเสนอโครงการใหคณะกรรมการวิจัยพิจารณา แตเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
บทความวิจัยนัน้ ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ขอ ๖ ลักษณะผลงานที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
แบบที่ ๑
๖.๑ ขอเสนอโครงการวิจยั ตองประกอบดวยรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการวิจัยกําหนด
แบบที่ ๒
๖.๒ มีรูปแบบของบทความวิจยั ครบถวน คือ ตองประกอบดวย
บทคัดยอ บทนํา วิธีการวิจยั ผลการวิจัย การอภิปรายผล และเอกสารอางอิง หรือตามโครงสราง
บทความวิจัยที่เปนที่ยอมรับของสาขาวิชานัน้ ๆ
การพิจารณาวาบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการเปนบทความวิจัย
หรือไม ใหเปนมติของคณะกรรมการวิจัยและถือเปนที่สุด
๖.๓ ไมเคยไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรือเงินรางวัลจากแหลงทุน
ใดๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ
๖.๔ ไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญาของผูรับทุน
๖.๕ เปนผลงานที่จดั ทําขึน้ โดยใชขอมูลที่ผูขอรับทุนไดทําการศึกษา
คนควา และวิจัยดวยตนเอง หรือที่มีสวนรวมในการวิจยั นัน้
๖.๖ เปนผลงานทีต่ ีพิมพเผยแพรในนามของคณะ
๖.๗ ไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารหรือหนังสือรวม
บทความใดๆ มากอน
๖.๘ ตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการมาแลวไมเกิน ๑๒ เดือน
โดยนับตั้งแตวันที่ผลงานไดรับการตีพิมพ จนถึงวันที่คณะไดรับเอกสารการขอรับทุน

ขอ ๗ การจัดสรรและการเบิกจายทุนอุดหนุนงานวิจัย
ผลงานที่เปนไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิจยั กําหนด จะไดรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยแบบเหมาจายในอัตราเรื่องละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๘ การเสนอผลงานเพื่อขอรับทุน
แบบที่ ๑
๘.๑ ทําหนังสือขอรับทุนถึงคณบดีโดยใชแบบฟอรมของหนวยวิจัยคณะ
แบบที่ ๒
๘.๒ ทําหนังสือขอรับทุนถึงคณบดี โดยใชแบบฟอรมของหนวยวิจัยคณะ
๘.๓ แนบหลักฐานสําเนาผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพมิ พหรือแบบตอบรับ
การตีพิมพเพื่อใชประกอบการพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๕

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓
----------------เพื่อใหการศึกษาคนควารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ของนิสิตระดับ
ปริญญาโท แผน ข ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคลองกับ
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๓๒ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (แกไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนิสิตรหัส ๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๙ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ ใหคณะ และหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน จัดสัมมนาเพื่อให
นิสิตเสนอผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเองตอคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะ / วิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินนิสิต
------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน เพื่อเปนศูนยรับแจงเหตุ
ฉุกเฉินสําหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงกําหนดหลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินนิสิต ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรผูปฏิบตั ิงานศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินนิสิต”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ศูนยรับแจงเหตุ”
หมายความวา ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินนิสิต
“บุคลากร”
หมายความวา ขาราชการ พนักงาน
ลูกจางสังกัดกองกิจการนิสิต
ขอ ๔ ใหมีบุคลากรประจําศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินนิสิต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมี
หนาที่เปนผูรับแจงเหตุ ไปยังที่เกิดเหตุ และใหความชวยเหลือประสานโรงพยาบาล ตํารวจ
ผูปกครองของนิสิต หรือผูเกี่ยวของอื่น และรายงานเหตุการณ ใหมหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๕ ใหกองกิจการนิสิต จัดทําคําสั่งใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ศูนยรับแจงเหตุ
ฉุกเฉินนิสิต โดยกําหนดเวลาการปฏิบัติงานและ ใหบุคลากรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษ ดังนี้
๕.๑ วันทําการ แบงเปน ๒ ชวง
(๑) ตั้งแตเวลา ๑๖.๓๐ น. – ๐๐.๓๐ น. เวลา ๘ ชั่วโมง
ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ ในอัตรา ๔๒๐ บาท /คน
(๒) ตั้งแตเวลา ๐๐.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. เวลา ๘ ชั่วโมง
ไมไดรับคาตอบแทน แตไดสิทธิหยุดในวันทําการถัดไป

๕.๒ วันหยุดราชการ แบงเปน ๓ ชวง
(๑) ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เวลา ๘ ชั่วโมง
ใหไดรับคาตอบแทนเพิ่ม ในอัตรา ๔๒๐ บาท/คน
(๒) ตั้งแตเวลา ๑๖.๓๐ น. – ๐๐.๓๐ น. เวลา ๘ ชั่วโมง
ใหไดรับคาตอบแทนเพิ่ม ในอัตรา ๔๒๐ บาท/คน
(๓) ตั้งแตเวลา ๐๐.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. เวลา ๘ ชั่วโมง
ไมไดรับคาตอบแทน แตไดสิทธิหยุดในวันทําการถัดไป
ขอ ๖ กรณีมีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินิจฉัย และคําวินิจฉัยนั้นใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร
...........................................
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร มีวัตถุประสงคสนับสนุนใหบุคลากรภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตรพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัย และเพื่อใหการสนับสนุนทุนวิจัยเปนไปดวย
ความเรียบรอย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๑๑ และขอ ๑๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงกําหนด
หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตรไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเพิ่มรางวัลการเผยแพร
ผลงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ขอ ๕ หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนการวิจัย
เปนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ ขาราชการและพนักงานสายวิชาการของคณะ
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ จากกองทุนวิจัย : สวนงบประมาณรายไดคณะ
โดยโครงการวิจัยตองมีระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยไมเกินหนึ่งป
ขอ ๖ หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
เปนการใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ที่มีการตีพิมพเปนบทความวิจัย
ฉบับเต็มทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สําหรับขาราชการและพนักงานสายวิชาการของคณะ
ขอ ๗ หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา สําหรับอาจารยที่รับเปนประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใชในการทําวิจัยสําหรับ
การทําวิทยานิพนธของนิสิต
๗.๑ ระดับปริญญาโท (แผน ก) ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
๗.๒ ระดับปริญญาเอก
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ขอ ๘ หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะ โดยเนื้อหาของงานวิจัยตองเกี่ยวของ หรือสัมพันธกับการพัฒนากระบวนการ
ทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ทุนละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
การสนับสนุนในหลักเกณฑขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ จะสนับสนุนตามความ
เหมาะสม ของเงินงบประมาณคณะในแตละป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ
ผูทรงคุณวุฒิ (อาจารยพิเศษ) และอาจารยผูชวยสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-------------------------------------------เพื่อใหการเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูทรงคุณวุฒิ
(อาจารยพิเศษ) และอาจารยผูชวยสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จึงใหกําหนดอัตราการเบิกจายคาอาหาร
และเครื่องดื่มสําหรับผูทรงคุณวุฒิ (อาจารยพิเศษ) และอาจารยผูชวยสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
การเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูทรงคุณวุฒิ (อาจารยพิเศษ) และอาจารย
ผูชวยสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเบิกจายคาอาหารตามที่จายจริง แตไมเกินคนละ ๑๕๐ บาท / มื้อ
ขอ ๔ ใหเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่มตามที่จายจริง แตไมเกินคนละ
๓๐ บาท / มื้อ ทั้งนี้ ใหเบิกจายไดวนั ละไมเกิน ๒ ครั้ง โดยใหเบิกจายจากเงินรายไดคณะ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี
..................................
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของอธิการบดีเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๕ และ
ขอ ๒๙ แหง ระเบีย บมหาวิทยาลัย นเรศวร วา ดว ย เงิ น รายได ข องมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวนั ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ อัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของอธิการบดี ใหเบิกจายดังนี้
๓.๑ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท
๓.๒ ประธานคณะกรรมการ
ครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท
๓.๓ กรรมการ และ/หรือ เลขานุการ ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
๓.๔ ผูเขารวมประชุม
ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้หรือนอกเหนือจากที่ประกาศนี้กําหนด ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนทันตแพทยและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร
----------------------------

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนทันตแพทย
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร ฉบับลงวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลาเปนไปดวยความเรียบรอย
และใหสอดคลองกับสถานการณ ที่มีทันตแพทยและบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญ
เฉพาะ ไมเพียงพอตอการปฏิบัตงิ านคลินิกนอกเวลา จึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศ โดยเปดให
ผูมีวิชาชีพทันตกรรมซึ่งเปนบุคคลทั่วไปและนิสิตทันตแพทยศาสตรและนิสิตผูชวย
ทันตแพทยศาสตร สามารถปฏิบัติงาน ณ คลินิกนอกเวลาได ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ขอ ๖ แหง
โรงพยาบาล วาดวย การรับและจายเงินคาบริการทางทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทนทันตแพทยและบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานทางดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร ไวดังนี้
ขอ ๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกําหนดอัตรา
คาตอบแทนทันตแพทยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา
คณะทันตแพทยศาสตร”
ขอ ๒. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนทันตแพทย
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลาคณะทันตแพทยศาสตร ลงวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๕๐
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนทันตแพทย
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรมคลินิกนอกเวลาคณะทันตแพทยศาสตร (แกไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒
บรรดากฎ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับความในประกาศนี้ ใหใชความในประกาศนี้แทน
ขอ ๔. ในประกาศนี้
“นอกเวลาราชการ”
หมายความวา เวลาตั้งแต ๑๗.๐๐ น. –
๒๑.๐๐ น. ของวันทําการ และชวงเวลาตั้งแต ๐๙.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. ในวันหยุดราชการ

“ทันตแพทยหัวหนาคลินิก” หมายความวา ทันตแพทยที่ปฏิบัติ
หนาที่ในการบริหารควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลา
“ทันตแพทย”
หมายความวา บุคคลที่ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
“บุคลากร”
หมายความวา บุคคลที่อยูปฏิบัติหนาที่
ในคลินิกนอกเวลาราชการ เชน เจาหนาที่เวชระเบียน เจาหนาที่การเงิน ชางยูนิตทําฟน
พนักงานขับรถ นักการภารโรง ผูชว ยทันตแพทย บุคคลทีค่ ณะทันตแพทยศาสตรมีคําสั่งให
ปฏิบัติงานคลีนิกนอกเวลาทางดานทันตกรรม นิสิตชัน้ ปที่ ๕-๖ และหมายความรวมถึงนิสิต
ผูชวยทันตแพทยดว ย
“รายรับสุทธิ”
หมายความวา เงินรายรับ หลังจากหัก
มูลคาชิ้นงานออกจากคาบริการทางทันตกรรมแลว
ขอ ๕. ใหทันตแพทยที่ปฏิบัตงิ านทันตกรรมคลินิกนอกเวลาราชการ ไดรับ
คาตอบแทนในอัตรารอยละ ๔๕ ของรายรับสุทธิ
ขอ ๖. ใหทันตแพทยหัวหนาคลินิก ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เวรละ ๗๐๐ บาท ตอคน ที่ปฏิบตั ิตามเวรที่กําหนดไว ดังนี้
๖.๑ วันจันทร ถึงศุกร เวลาตั้งแต ๑๗.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.
๖.๒ วันเสารถึงอาทิตย เวลาตั้งแต ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. เวรแรก
เวลาตั้งแต ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เวรที่สอง
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามวรรคแรก ตองไดรับการ
อนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๗. ใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ ไดรับคาตอบแทน
ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยใชระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๘. ใหนํารายไดรอยละ ๕๕ ของรายรับสุทธิ สงเปนรายไดคณะ
ทันตแพทยศาสตร
ขอ ๙. กรณีมีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินิจฉัย และคําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร. สุจนิ ต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-------------------เพื่อใหการบริหารงานและการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต เปนไปดวย
ความเรียบรอย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย คณะกรรมการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ดังนี้
ขอ ๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอ ๒. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ขอ ๓. ในประกาศนี้
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการกิจการนิสิต
เบี้ยประชุม หมายความวา เบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต
ขอ ๔. ใหจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ในอัตราดังนี้
๔.๑ ประธานคณะกรรมการไดรับ
อัตราครั้งละ ๔๐๐ บาท
๔.๒ กรรมการ เลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการ อัตราครั้งละ ๓๐๐
บาท
๔.๓ ผูเขารวมประชุมที่คณะกรรมการเชิญเขาประชุม อัตราครั้งละ
๓๐๐บาท
ขอ ๕. กรณีมีปญหาจากการปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินจิ ฉัย และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจนิ ต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายคาตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
-------------------------------------------เพื่อใหการดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ใหกับ
หนวยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๔ และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่
๑๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการจายคาตอบแทนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“พยาบาลวิชาชีพ”
หมายความวา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
นเรศวรที่มีตําแหนงพยาบาลและปฏิบัติงานนอกเหนือจากภารกิจปกติ และหมายความรวมถึง
บุคคลภายนอกที่มีตําแหนงวิชาชีพพยาบาลและมาปฏิบัติงานแบบไมเต็มเวลา (Part time) ดวย
ขอ ๔ คาตอบแทนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงาน ณ หอผูปว ยในและหอผูปว ยนอก
ใหจายตามการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
๔.๑ เวรเชา (๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
๘๐๐ บาท / คน
๔.๒ เวรบาย (๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.)
๑,๐๐๐ บาท / คน
๔.๓ เวรดึก (๒๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.)
๑,๐๐๐ บาท / คน
ขอ ๕ คาตอบแทนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงาน ณ หอผูปว ยวิกฤต หอผูปว ยวิกฤต
หัวใจและหลอดเลือด หอผูปว ยทารกแรกเกิดและวิกฤต หนวยหองคลอด หนวยผาตัด หนวย
อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน หนวยไตเทียม หนวยหองปฏิบตั ิการสวนหัวใจและหลอดเลือด ปฏิบัติงาน
พยาบาลวิสัญญี ณ ภาควิชาวิสัญญี
๕.๑ เวรเชา (๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
๑,๐๐๐ บาท / คน
๕.๒ เวรบาย (๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.)
๑,๒๐๐ บาท / คน
๕.๓ เวรดึก (๒๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.)
๑,๒๐๐ บาท / คน

ขอ ๖ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานตามประกาศฉบับนี้ ใหจัดทําเปนคําสั่งการ
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรประกอบการจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราการจายเงินคาตอบแทนแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-----------------------เพื่อใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๕ และขอ ๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การจายคาตอบแทนแกบคุ ลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๔๑
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการจายเงิน
คาตอบแทนแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ มติ กฎ คําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตาม
ประกาศฉบับนี้
ขอ ๓ ใหจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตรา
ดังตอไปนี้
๓.๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ใหมีสิทธิเบิก
คาตอบแทนไดวันละไมเกินสี่ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละหาสิบบาท
๓.๒ การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ใหมีสิทธิเบิกคาตอบแทนได
ไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท
หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนใหถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเงินคาตอบแทนแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ.๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
ขอ ๔ การจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับบุคลการ
ของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดไวแตกตางจากนี้ โดยมีเหตุผลความจําเปนพิเศษสําหรับการปฏิบัติงาน
ในงานลักษณะเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูงตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และมีเหตุจําเปนในเรื่อง
ของผูปฏิบัติงาน เชน งานทางสายวิชาชีพแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และได
กําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนและหรือจํานวนชั่วโมงตางจากประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับได
ตอไป

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหคําวินิจฉัยของ
อธิการบดีถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการสงรายงานผลการศึกษา
(แกไขเพิ่มเติม ) ฉบับที่ ๒
................................................
อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิ
การสงรายงานผลการศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ ในขอ ๖ กําหนดวาอาจารย
ผูสอนรายวิชาใด เมื่อสงผลการศึกษารายวิชานัน้ ตามประกาศนี้แลวใหถือวาผลการศึกษานัน้
มีผลสมบูรณนับแตวนั สง อาจารยผูสอนจะขอแกไขผลการศึกษาในภายหลังอีกไมได และขอ ๖
วรรคสองกําหนดวา“ กรณีมีการแกไขผลการศึกษาตามวรรคกอน ใหมหาวิทยาลัยสอบสวน
ขอเท็จจริง หากพบวามีมูลความผิดทางวินยั ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย
โดยใหนําขอ ๘ แหงประกาศฉบับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม นั้น
เพื่อใหการสงรายงานผลการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนั้นอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงใหแกไขประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิ
การสงรายงานผลการศึกษา ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ
และแนวปฏิบตั ิการสงรายงานผลการศึกษา (แกไขเพิ่มเติม ) ฉบับที่ ๒”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิการสงรายงานผลการศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ และให
ใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ กําหนดวาอาจารยผูสอนรายวิชาใด เมื่อสงผลการศึกษารายวิชานัน้
ตามประกาศนี้แลวใหถือวาผลการศึกษานัน้ มีผลสมบูรณนับแตวันสง อาจารยผูสอนจะขอแกไขผล
การศึกษาในภายหลังอีกไมได
กรณีมีความจําเปนตองแกไขผลการศึกษาตามวรรคกอน ใหอาจารย
ผูสอนรายงานคณบดี เพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบและพิจารณาเหตุผลในการขอ
แกไข หากเห็นวาการแกไขนั้นเปนไปโดยความสุจริต ใหรายงานผลตอมายังมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติใหมีการแกไขผลการเรียนนัน้ ได
ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบวาการขอแกไขผลการเรียนนั้นมีลักษณะ
เปนการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินอืน่ ใดจากนิสิตหรือผูใด เพื่อแลกกับการแกไข
ผลการเรียนนัน้ ใหคณะรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ความผิดวินัยโดยใหนาํ ขอ ๘ แหงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิ
การสงรายงานผลการศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ มาบังคับใชโดยอนุโลม”
ขอ ๓ ความอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ใหใชบังคับตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิการสงรายงานผลการศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
และกรณีมีปญหาจากการปฏิบตั ิตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิ
การสงรายงานผลการศึกษา ใหอธิการบดีเปนผูว ินจิ ฉัย และคําวินจิ ฉัยนัน้ ใหเปนที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑ คุณสมบัติ และกระบวนการเลือกสรร
ผูสมควรไดรับโลเกียรติยศ
--------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงประกาศเรื่อง หลักเกณฑและคุณสมบัติ
ผูสมควรไดรับโลเกียรติยศ ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึง
กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และกระบวนการ เลือกสรรผูสมควรไดรับโลเกียรติยศของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
หลักเกณฑ คุณสมบัติผูสมควรไดรับโลเกียรติยศ
ขอ ๑. ประเภทศิษยเกาดีเดน จะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๑.๑ เปนศิษยเกาผูประสบความสําเร็จดีเดนในหนาที่การงาน เปนที่ยอมรับ
ยกยองของบุคคลทั่วไป มีผลตอการสงเสริมเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัย
๑.๒ เปนผูมเี กียรติประวัติอันดีงาม
๑.๓ เปนผูทําคุณประโยชนเกื้อกูล สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยางตอเนื่อง หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาเห็นสมควรเปนกรณีพเิ ศษ
ขอ ๒. ประเภทผูทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย จะตองเปนบุคคลหรือองคกร
ที่ทําคุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยเปนที่ประจักษและยอมรับของประชาคมมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาเห็นสมควรเปนกรณีพเิ ศษ
ขอ ๓. ประเภทบุคลากรดีเดน
๓.๑ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ อันไดแก ขาราชการสาย ก หรือพนักงาน
สายวิชาการ กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
กลุมสังคมศาสตร จะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๓.๑.๑ เปนอาจารยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๑.๒ มีอายุไมเกิน ๖๐ ป บริบรู ณ ณ วันทีไ่ ดรับการเสนอชื่อเปน
ผูสมควรไดรับโลเกียรติยศบุคลากรสายวิชาการ

๓.๑.๓ เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สําหรับเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับโลเกียรติยศบุคลากรสายวิชาการ
มีองคประกอบสําคัญของการพิจารณา ดังนี้
(๑) เปนผูมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
(๒) เปนผูมีผลงานวิจัยที่ดเี ดน
(๓) เปนผูมีความสามารถในการถายทอดความรู
(๔) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ
(๕) เปนผูที่อุทิศตนเพื่อสวนรวม
๓.๒ ประเภทบุคลากรสายบริการหรือสายสนับสนุน จะตองมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้
๓.๒.๑ เปนขาราชการสาย ข หรือ ค หรือพนักงานสายบริการของ
มหาวิทยาลัย
๓.๒.๒ เปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสูง
๓.๒.๓ เปนผูประพฤติปฏิบัตติ นเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน
ครองคน และครองงาน และมีผลงานดีเดน สมควรไดรับการยกยอง
๓.๒.๔ มีอายุไมเกิน ๖๐ ป บริบูรณ ณ วันที่ไดรับการเสนอชื่อเปน
ผูสมควรไดรับโลเกียรติยศบุคลากรสายบริการหรือสายสนับสนุน ประเภท ขาราชการสาย ข
หรือ ค หรือพนักงานสายบริการ
๓.๒.๕ เปนผูทไี่ ดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
๓.๓ ประเภทลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๓.๑ เปนลูกจางประจําหรือพนักงานราชการของมหาวิทยาลัย
๓.๓.๒ เปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสูง
๓.๓.๓ เปนผูที่ประพฤติปฏิบัตติ นเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน
ครองคน และครองงาน และมีผลงานดีเดน สมควรไดรับการยกยอง
๓.๓.๔ มีอายุไมเกิน ๖๐ ป บริบูรณ ณ วันที่ไดรับการเสนอชื่อเปน
ผูสมควรไดรับโลเกียรติยศบุคลากรสายบริการหรือสายบริการ ประเภทลูกจางประจําหรือ
พนักงานราชการ
๓.๓.๕ เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ขอ ๔ การเสนอชื่อ ใหเสนอชื่อภายในกําหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๔.๑ การเสนอชื่อศิษยเกาดีเดน ใหอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองอธิการบดี คณะ ศูนย สถาบัน สํานักหรือเทียบเทา สภาอาจารย สภาขาราชการและลูกจาง
และสมาคมศิษยเกา เปนผูเ สนอชื่อพรอมประวัติ คุณสมบัติที่ดีเดน ซึ่งเหมาะสมจะไดรับโล
เกียรติยศตอมหาวิทยาลัย
๔.๒ การเสนอชื่อผูทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี คณะ ศูนย สถาบัน สํานักหรือเทียบเทา สภาอาจารย และ
สภาขาราชการและลูกจาง เปนผูเสนอชื่อพรอมประวัติ คุณสมบัติที่ดีเดน ซึ่งเหมาะสมจะไดรับ
โลเกียรติยศตอมหาวิทยาลัย
๔.๓ การเสนอชื่อบุคลากรดีเดน ใหอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองอธิการบดี คณะ ศูนย สถาบัน สํานักหรือเทียบเทา สภาอาจารย และสภาขาราชการและ
ลูกจางเปนผูเ สนอชื่อพรอมประวัติ คุณสมบัติที่ดเี ดน ซึ่งเหมาะสมจะไดรับโลเกียรติยศตอ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองผูไดรับการเสนอชื่อ ประกอบดวย
ที่ปรึกษาอธิการบดี จํานวน ๑ คน เปนที่ปรึกษา รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธาน
ผูแทนคณบดีกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ผูแทนคณบดีกลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูแทน
คณบดีกลุมสังคมศาสตร จํานวนกลุมละ ๑ คน ประธานสภาอาจารย เปนกรรมการและ
ผูอํานวยการกองกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองนําเสนอรายชือ่ ผูเหมาะสมตามขอ ๔.๑,
๔.๒ และ ๔.๓ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการจายเงิน
กองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.๒๕๕๑
..............................................
เพื่อใหการใชจายเงินกองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.๒๕๕๑ เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และขอ ๗.๒ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนนางละไม
ชีคุณ เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๒ จึงกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการจายเงินกองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการจายเงินกองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้ กองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายความวา กองทุนที่จัดตั้งโดยการ
บริจาคจากนางละไม ชีคุณ โดยมีวัตถุประสงค ของกองทุนดังนี้
๓.๑ สนับสนุนดานการเงินเพื่อกอสรางพระบรมราชานุสาวรีย และ
วัตถุสถานหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓.๒ สนับสนุนดานการเงินเพื่อการศึกษาของนิสิต คณาจารย และ
ขาราชการของคณะทันตแพทยศาสตร ที่มีความเดือดรอน
๓.๓ สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกสังคม
ขอ ๔ ประเภทของเงินกองทุนฯ แยกเปน ๓ ประเภท คือ
๔.๑ เงินกูยืม เพื่อใหนิสิต คณาจารย ขาราชการของคณะฯ กูยืมในภาวะ
เรงดวน ตามความจําเปนอื่นๆ ตามแตกรณี

๔.๒ ทุนการศึกษา ประกอบดวย
๔.๒.๑ ทุนสงเสริมการศึกษา คือทุนการศึกษาแบบใหเปลาเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของนิสิต คณาจารยและขาราชการของคณะฯ
๔.๒.๒ ทุนสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนิสิตใหมีรายได
ระหวางเรียน คือทุนการศึกษาที่ใหกับนิสิตที่ชวยเหลืองานดานตางๆ ที่เหมาะสมของทางคณะหรือ
ผูใหทุน
๔.๓ เงินชวยเหลือสําหรับนิสิต คณาจารย และขาราชการของคณะฯ
ที่ประสบภัยพิบัติตางๆ
ขอ ๕ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ในการรับการพิจารณาขอรับเงินจากกองทุนฯ
๕.๑ เปนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น หรือ
คณาจารยหรือขาราชการของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕.๒ เปนนิสิต คณาจารย และขาราชการที่มีความประพฤติดีและไมเคย
ปรากฎพฤติกรรมมั่วสุมอบายมุขหรือเคยไดรับโทษทางวินัย
๕.๓ เปนนิสิต คณาจารย และขาราชการ ที่ไมอยูระหวางถูกลงโทษทาง
วินัย หรือระหวางถูกสอบสวนวินัย
๕.๔ เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยหรือประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ
โรคระบาดจนขาดแคลนทุนทรัพย
๕.๕ กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร
ขอ ๖ เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับเงินจากกองทุนฯ
๖.๑ กรณีเปนนิสิต
๖.๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๖.๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
๖.๑.๓ สําเนาใบลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
๖.๑.๔ สําเนาผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
๖.๑.๕ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงหรือรับรองวานิสิตขาดแคลน
ทุนทรัพย หรือประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือโรคระบาด จนขาดแคลนทุนทรัพย
๖.๒ กรณีเปนคณาจารยหรือขาราชการ
๖.๒.๑ สําเนาทะเบียนบาน
๖.๒.๒ สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวราชการที่
หนวยงานออกให
๖.๒.๓ สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
๖.๒.๔ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงหรือรับรองวาคณาจารย หรือ
ขาราชการ เปนผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือโรคระบาด จนขาดแคลนทุนทรัพย

ขอ ๗ เงื่อนไขการขอรับเงินจากกองทุนฯ
๗.๑ นิสิต คณาจารย และขาราชการ ที่ยื่นขอรับเงินจากกองทุนตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ
๗.๒ นิสิต คณาจารย และขาราชการ ที่ยื่นขอรับเงินจากกองทุนตอง
กรอกรายละเอียดแบบคําขอใหครบถวน ผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา หรือผูบังคับบัญชา
ขั้นตน พรอมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
๗.๓ เงื่อนไขเฉพาะสําหรับนิสิตที่ขอรับเงินกูยืม มีดังตอไปนี้
๗.๓.๑ กําหนดใหวงเงินกูยืมนั้นจะพิจารณาเปนรายๆ ไป แลวแต
กรณี
๗.๓.๒ นิสิต ที่ไดรับการอนุมัติตองทําสัญญายืมเงินและตองมี
บิดา/มารดา/ผูอุปการะค้ําประกันตามสัญญากูเงิน
๗.๓.๓ ตองสงใชคืนเงินยืมใหเสร็จสิ้นใหเสร็จสิ้นกอนสําเร็จ
การศึกษา
๗.๔ เงื่อนไขเฉพาะสําหรับคณาจารย และขาราชการที่ขอรับเงินกูยืม
มีดังตอไปนี้
๗.๔.๑ กําหนดใหวงเงินกูยืมนั้นจะพิจารณาเปนรายๆ ไป แลวแต
กรณี
๗.๔.๒ คณาจารย และขาราชการที่ไดรับการอนุมัติตองทํา
สัญญายืมเงินและตองมีผูอุปการะค้ําประกันตามสัญญากูเงิน
๗.๔.๓ ตองสงใชคืนเงินยืมใหเสร็จสิ้นภายใน ๕ ปนับจากวัน
ยืมเงิน โดยไมคิดอัตราดอกเบี้ย
๗.๕ เงื่อนไขเฉพาะสําหรับทุนสงเสริมการศึกษา มีดังตอไปนี้
๗.๕.๑ ลักษณะทุน อยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(๑) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท/คน
(๒) ทุนละไมเกิน ๕,๐๐๐ หรือ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ตามแตกรณี แบบไมตอเนื่อง
๗.๕.๒ เปนทุนใหเปลา ไมมีขอผูกพันใดๆ
๗.๖ เงื่อนไขเฉพาะสําหรับทุนสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของ
นิสิตใหมีรายไดระหวางเรียน
๗.๖.๑ กําหนดอัตราการจางงานขั้นต่ําชั่วโมงละ ๒๕ บาท หรือ
วันละ ๒๐๐ บาท
๗.๖.๒ ระยะเวลาการทํางานใหอยูในชวงเวลาระหวาง ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ นาฬิกา

๗.๖.๓ ประเภท/ลักษณะงาน
(๑) งานดานตางๆ ของคณะทันตแพทยศาสตรหรือ
ผูใหทุน ไดแก งานสํานักงาน งานหองปฏิบัติการ งานวิจยั งานคอมพิวเตอร งานเพื่อการเรียน
การสอน หรืองานที่คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาแลววาเปนงานที่มีความเหมาะสม
(๒) งานที่ปลอดภัยตอสุขภาพกายและจิตของนิสิต
๗.๗ เงินชวยเหลือสําหรับนิสิต คณาจารย และขาราชการที่ประสบภัย
พิบัติตางๆ วงเงินในการชวยเหลือ จะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป
๗.๘ ในการพิจารณาคําขอรับเงินจากกองทุนฯ ใหถือเอาการพิจารณา
ของประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เปนที่สุด
๗.๙ หากภายหลังพบวาผูรับทุนใหขอมูลอันเปนเท็จหรือนําทุนที่ไดรับ
ไปใชในทางไมเหมาะสม คณะกรรมการกองทุนฯ มีสิทธิที่จะเพิกถอนทุน และนิสิต คณาจารยและ
ขาราชการตองคืนเงินที่ไดรับจากกองทุนฯ ภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง
ขอ ๘ ขั้นตอนการขอรับเงินจากกองทุนฯ
๘.๑ เงินกูยืม
๘.๑.๑ นิสิต คณาจารย และขาราชการผูประสงคจะยืมเงิน
สามารถติดตอขอรับแบบคําขอที่ฝายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร และกรอกรายละเอียด
ใหถูกตอง ครบถวน โดยมีอาจารยที่ปรึกษา หรือผูบังคับบัญชาขั้นตน พิจารณาใหความเห็นชอบ
พรอมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาและยื่นขอรับการพิจารณาผานฝายกิจการนิสิต
๘.๑.๒ นิสิต คณาจารย และขาราชการผูประสงคจะขอกูยืมเงิน
สามารถติดตามและขอทราบผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน หากไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินใหติดตอ
รับเงินไดที่งานการเงินและบัญชีของคณะทันตแพทยศาสตร
๘.๑.๓ ใหคณะกรรมการกองทุนฯ เปนผูพิจารณาการใหเงินทุน
และทําสรุปผลการพิจารณาเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และผูรับทุนตองทําสัญญากูยืมตอ
คณะทันตแพทยศาสตร และผอนชําระตามเงื่อนไขที่กําหนด
๘.๒ ทุนสงเสริมการศึกษา
๘.๒.๑ ฝายกิจการนิสิตประกาศใหนิสิตสมัครเพื่อรับการ
พิจารณาขอรับทุนสงเสริมการศึกษาจากกองทุนฯ
๘.๒.๒ นิสิต คณาจารย และขาราชการผูประสงคจะขอรับทุน
ติดตอขอรับแบบคําขอที่ฝายกิจการนิสติ คณะทันตแพทยศาสตร และกรอกรายละเอียดใหถูกตอง
ครบถวน โดยมีอาจารยที่ปรึกษา หรือผูบังคับบัญชาขัน้ ตนพิจารณาใหความเห็นชอบ พรอมแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา และยืน่ ขอรับการพิจารณาผานฝายกิจการนิสิตภายในเวลาที่กําหนด
๘.๒.๓ นิสิต คณาจารย และขาราชการผูประสงคจะขอรับทุน
ติดตามประกาศรายชื่อผูที่สมควรไดรับการพิจารณา และกําหนดการสัมภาษณ

๘.๒.๔ นิสิต คณาจารย และขาราชการที่มีรายชื่อตามประกาศ
เขารับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการกองทุนฯ และติดตามผลการพิจารณาจากฝายกิจการนิสิต
๘.๒.๕ คณะกรรมการกองทุนฯ เปนผูพิจารณาการใหเงินทุน
และทําสรุปผลการพิจารณาเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมติสั่งจายเงินกองทุนฯ
๘.๒.๖ ฝายกิจการนิสิตประกาศรายชื่อนิสิต คณาจารย และ
ขาราชการที่รับการพิจารณาใหไดรับเงินทุน
๘.๒.๗ นิสิต คณาจารย และขาราชการที่ไดรับการพิจารณาให
ไดรับทุน บเงินจากโดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรหรือผูแทนเปนผูมอบเงิน
๘.๓ ทุนสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนิสติ ใหมีรายไดระหวาง
เรียน
๘.๓.๑ ฝายกิจการนิสิตประกาศใหนิสิตสมัครเพื่อรับการ
พิจารณาขอรับทุนสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนิสิตใหมีรายไดระหวางเรียน
จากกองทุนฯ
๘.๓.๒ นิสิตผูประสงคจะขอรับทุน ติดตอขอรับแบบคําขอที่
ฝายกิจการนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร และกรอกรายละเอียดใหถูกตอง ครบถวน โดยมีอาจารย
ที่ปรึกษารับรอง พรอมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา และยื่นขอรับการพิจารณาผานฝาย
กิจการนิสิตภายในเวลาที่กําหนด
๘.๓.๓ คณะกรรมการกองทุนฯ เปนผูพิจารณาการใหเงินทุน
เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจายเงินทุนหรือดําเนินการตอในสวนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหฝาย
กิจการนิสิตประกาศรายชื่อนิสิตที่ไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินทุน
๘.๓.๔ นิสิตขอรับการจางงานและเอกสารที่เกี่ยวของจากฝาย
กิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร และกรอกเอกสารใหครบถวน
๘.๓.๕ นิสิตทํางานตามเงื่อนไขเฉพาะสําหรับทุนสงเสริมและ
สนับสนุนการมีงานทําของนิสิตใหมีรายไดระหวางเรียน
๘.๓.๖ เมื่อครบกําหนดการจางงาน ใหนิสิตติดตอขอรับเงินที่
งานการเงินและบัญชีของคณะทันตแพทยศาสตร
๘.๔ เงินชวยเหลือสําหรับนิสิต คณาจารย และขาราชการที่ประสบภัย
พิบัติตางๆ
๘.๔.๑ นิสิต คณาจารย และขาราชการผูประสงคจะขอรับ
เงินชวยเหลือสําหรับประสบภัยพิบัติตางๆ ติดตอขอรับแบบคําขอที่ฝายกิจการนิสิต
คณะทันตแพทยศาสตร และกรอกรายละเอียดใหถูกตองครบถวน โดยอาจารยที่ปรึกษาหรือ
ผูบังคับบัญชาขั้นตนพิจารณาใหความเห็นชอบและความเหมาะสม พรอมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา และยื่นขอรับการพิจารณาไดที่ฝายกิจการนิสิต

๘.๔.๒ นิสิต คณาจารย และขาราชการผูประสงคจะขอรับเงิน
ชวยเหลือ ขอทราบผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน
๘.๔.๓ คณะกรรมการกองทุนฯ เปนผูพิจารณาการใหเงิน
ชวยเหลือ และทําสรุปผลการพิจารณาเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจายเงินนิสิต คณาจารย
และขาราชการที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ รับเงินชวยเหลือ
ขอ ๙ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินิจฉัยและใหถือคําวินิจฉัยนั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ
.............................
เพื่อใหการพิจารณาโทษความผิดทางวินัยนิสิต กรณีทุจริตการสอบ สําหรับ
คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต และผูมีอํานาจสั่งลงโทษวินัยนิสิต เปนไปดวยความเรียบรอย
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ โดยการลงโทษทางวินัยนิสิตนั้นไมกระทบตอสถานภาพและสิทธิของนิสิต เกินควร
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงใหกําหนดโทษความผิด
ทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดโทษ
ความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ”
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดโทษความผิดทางวินัย
กรณีทุจริตการสอบ ฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔
ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับ
ตามประกาศฉบับนี้
ขอ ๓ ใหลงโทษพักการศึกษา กรณีทุจริตการสอบ ๑ ภาคการศึกษา นับถัดจาก
ภาคการศึกษาที่เกิดกรณีทุจริตการสอบนัน้ เปนตนไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวน หรือผูมีอํานาจสั่งลงโทษ อาจขอความเห็น
จากคณะเจาของหลักสูตร ในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
ซึ่งอาจเลื่อนใหพักการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นได
ขอ ๔ กรณีไมสามารถลงโทษพักการศึกษา ไดคณะกรรมการสอบสวน อาจเสนอให
ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ พิจารณาโทษอื่นในระดับเดียวกันได เชน พักการใหปริญญา
ขอ ๕ กรณีมีปญหาจากการปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัย
และคําวินจิ ฉัยนัน้ ใหเปนที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นีเ้ ปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
------------------------------เพื่อเปนขวัญกําลังใจและเพื่อใหการบริหารงานในสวนของการจายคาตอบแทน
ใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหหนวยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนไปดวยความ
เรียบรอย
ฉะนัน้ อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๔ และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัตงิ านใหกับหนวยบริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของสถาบันวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
บรรดาประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้
ใหบังคับใชตามประกาศฉบับนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
คณะ
หมายความวา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร
โรงพยาบาล หมายความวา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผูอํานวยการ

หมายความวา ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร
ขอ ๕ การจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๕.๑ ใหผูอํานวยการกําหนดประเภทและจํานวนเจาหนาที่ตามความ
เหมาะสมกับความจําเปนของงาน และไมเปนภาระหรือกระทบตอสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดทําเปนคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
๕.๒ เจาหนาที่ตองปฏิบตั ิงานในลักษณะทีเ่ ปนเวรหรือเปนผลัด ซึ่งตอง
ปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง เวนแตเปนกรณีที่ผูอํานวยการไดกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานไวโดยเฉพาะหรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนรายชัว่ โมงตามที่กําหนดใน
ประกาศนี้
ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง แตปฏิบัติจริง
ไมถึง ๘ ชั่วโมง ใหลดเงินคาตอบแทนลงตามเศษสวนของชั่วโมง ถาไมถึงครึ่งชั่วโมงใหตัดเศษทิ้ง
เศษของชั่วโมงถาถึงครึ่งชั่วโมงใหปดเปน ๑ ชั่วโมง
๕.๓ อัตราคาตอบแทนแพทย จําแนกดังนี้
(๑) กรณีที่ปฏิบัติงานประจําอาคารผูปวยนอกพรอมที่จะใหการ
ดูแลผูปวยไดตลอดเวลาและทันทวงทีเมื่อมีผูปวยมารับบริการ เชน แพทยเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เปนตน ใหรับคาตอบแทนในอัตรา คนละ ๙๐๐ บาท
(๒) กรณีที่ปฏิบัติงานแพทยเวรประจําหนวยบริการหรือรอให
คําปรึกษา ใหไดรับคาตอบแทนตามปริมาณงานที่ใหบริการตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีแนบ
ทายประกาศนี้ ทั้งนี้ คาตอบแทนที่ไดรับตองไมต่ํากวาคนละ ๔๐๐ บาท
๕.๔ อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเปนเวรหรือ
เปนผลัด จําแนกดังนี้
(๑) แพทย และทันตแพทย
คนละ ๙๐๐ บาท
(๒) เภสัชกร
คนละ ๖๕๐ บาท
(๓) นักวิทยาศาสตร
นักวิชาการทางดานสาธารณสุข คนละ ๕๐๐ บาท
(๔) พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด นักเทคนิค
การแพทยนักจิตวิทยา นักรังสีวิทยา นักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย คนละ ๕๕๐ บาท
(๕) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ณ หนวยผูปวยวิกฤต
ที่ปฏิบัติงานเวรเชา (๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) ไดรับคาตอบแทนคนละ ๗๕๐ บาท และกรณี
ปฏิบัติงานเวรบาย (๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.) เวรดึก (๒๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.) ไดรับคาตอบแทน
คนละ ๘๐๐ บาท
(๖) พยาบาลเวรตรวจ
คนละ ๖๕๐ บาท

(๗) พยาบาลที่ตองปฏิบัติหนาที่เกินกวามาตรฐานการจัด
อัตรากําลังที่กําหนดไวใหไดคาตอบแทนคนละ ๖๕๐ บาท ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
คณะกําหนด ดังนี้
(ก) กรณีจํานวนผูปว ยเกินอัตรากําลังที่สภาการ
พยาบาลกําหนดและมีผูปว ยประเภท ๔ ขึน้ ไป ตามเกณฑการจําแนกประเภทผูปวย ตัง้ แต
สองรายขึ้นไป หรือ
(ข) กรณีจํานวนผูปวยเกินอัตรากําลังที่สภาการ
พยาบาลกําหนดและมีการสงตอผูปวยไปทําการตรวจรักษาที่อื่น (Refer) ตั้งแตหนึ่งรายขึ้นไปหรือ
(ค) กรณีจํานวนผูปวยเกินอัตรากําลังที่สภาการ
พยาบาลกําหนดและมีผูปวย On monitor EKG สองรายขึ้นไป และมี Ventilator หนึ่งรายขึ้นไป
ทั้งนี้ โดยมีหัวหนางาน หัวหนาฝายการพยาบาล ผูอํานวยการ
เปนผูตรวจสอบ
(๘) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข
และเจาพนักงานเทคนิค
คนละ ๔๐๐ บาท
(๙) ผูปฏิบัติงานพยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข
และเจาหนาที่เทคนิค
คนละ ๓๐๐ บาท
(๑๐) บุคลากรอื่นๆ เชน เจาหนาที่เวชระเบียน เจาหนาที่
การเงิน เปนตน ใหไดรับคาตอบแทนตามตําแหนงที่ครองอยูในปจจุบัน โดยใหเบิกในระดับ
เริ่มตนของสายงานในตําแหนงที่ครองอยูนั้น กลาวคือ
(ก) สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๑ คนละ ๓๐๐ บาท
(ข) สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๒ คนละ ๔๐๐ บาท
(ค) สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๓ คนละ ๕๐๐ บาท
(๑๑) ลูกจาง ตําแหนงอื่นๆ
คนละ ๒๕๐ บาท
๕.๕ อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะรอเรียก
(on call) ใหไดรับคาตอบแทน ดังนี้
(๑) เภสัชกร
คนละ ๓๐๐ บาท
(๒) นักวิทยาศาสตร พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการทางดานสาธารณสุขทันตานามัย
คนละ ๒๕๐ บาท
(๓) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข
และเจาหนาที่เทคนิค คนละ ๒๐๐ บาท
(๔) เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข
และเจาหนาที่เทคนิค คนละ ๑๕๐ บาท

(๕) ขาราชการอื่น เชน เจาหนาที่เวชระเบียน เจาหนาที่
การเงิน เปนตน ใหไดรับคาตอบแทนตามตําแหนงที่ครองอยูในปจจุบัน โดยใหเบิกในระดับ
เริ่มตนของสายงานในตําแหนงที่ครองอยูนั้น กลาวคือ
(ก) สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๑ คนละ ๑๕๐ บาท
(ข) สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๒ คนละ ๒๐๐ บาท
(ค) สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๓ คนละ ๒๕๐ บาท
(๖) ลูกจาง ตําแหนงอื่นๆ
คนละ ๑๒๕ บาท
แตถาไดรับการเรียกใหมาปฏิบัติงาน ใหไดรับ
คาตอบแทนตามอัตราที่กําหนดในขอ ๕.๔
ขอ ๖ คาตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
๖.๑ ใหผูอํานวยการกําหนดประเภทและจํานวนเจาหนาที่ตามความ
จําเปนของงาน และไมเปนภาระหรือกระทบตอสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล โดยจัดทํา
เปนคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหบริการในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
๖.๒ ตองไมใชเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานในเวลาราชการปกติ
หรืออยูปฏิบัติงานในลักษณะเวรหรือผลัดอยูแลว
๖.๓ การจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานที่คิดเปนรายชั่วโมง
เศษของชั่วโมงใหปดเปน ๑ ชั่วโมง
๖.๔ อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ จําแนกดังนี้
(๑) เภสัชกร
ชั่วโมงละ ๙๐ บาท
(๒) นักวิทยาศาสตร นักวิชาการทางดานสาธารณสุข
ทันตานามัย
ชั่วโมงละ ๘๐ บาท
(๓) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข ชัว่ โมงละ๖๐บาท
(๔) เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข
และเจาหนาที่เทคนิค
ชั่วโมงละ ๕๐ บาท
(๕) เจาหนาที่อื่นที่ปฏิบัติงานสนับสนุนบริการไมเกิน
๔ ชั่วโมง ใหไดรับคาตอบแทนเปนการเหมาจายตอการปฏิบัติงานในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตรา
คาตอบแทนที่กําหนดตามขอ ๕
๖.๕ อัตราคาตอบแทนแพทยที่ปฏิบัติงานใหบริการแบบผูปวยนอก
ไดรับคาตอบแทนสําหรับการตรวจผูปวยรายละ ๕๐ บาท แตรวมกันแลวเงินคาตอบแทนที่ไดรับ
ต่ําสุดตองไมนอยกวาชั่วโมงละ ๑๒๐ บาท

ขอ ๗ คาตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบายและหรือผลัดดึกของ
พยาบาล
๗.๑ ใหผูอํานวยการกําหนดเจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับความ
จําเปนของงาน และไมเปนภาระหรือกระทบตอสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล โดยจัดทํา
เปนคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
๗.๒ อัตราคาตอบแทนพยาบาลที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเปนลักษณะ
เวรหรือผลัด และเมื่อไดปฏิบัติงานเฉพาะผลัดบายและผลัดดึก เสมือนเปนการปฏิบัติราชการใน
เวลาราชการ (ไมใชกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ใหไดคาตอบแทน ดังนี้
(๑) พยาบาลวิชาชีพ
คนละ ๒๐๐ บาท
(๒) พยาบาลเทคนิค
คนละ ๑๕๐ บาท
(๓) เจาหนาที่พยาบาล
คนละ ๑๒๐ บาท
(๔) ผูชวยเหลือคนไข
คนละ ๕๐ บาท
ขอ ๘ คาตอบแทนพิเศษสําหรับพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง ที่ดํารงตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพในหนวยงานเฉพาะทางไดแก พยาบาลหอผูปวยวิกฤต, พยาบาลหองผาตัด,
พยาบาลหองปฏิบัติการสวนหัวใจ และวิสัญญีพยาบาล
๘.๑ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณในหนวยงานเฉพาะทาง ดังนี้
(ก) พยาบาลหอผูปวยวิกฤต
(ข) พยาบาลหองผาตัดและหองปฏิบัติการสวนหัวใจ
(ค) วิสัญญีพยาบาล
๘.๒ อัตราคาตอบแทนใหรับเปนรายเดือน ตามประสบการณการ
ทํางาน ดังนี้
(ก) ประสบการณการทํางานมากกวา ๑ ป แตไมถึง ๔ ป ไดรับ
คนละ ๕๐๐ บาท
(ข) ประสบการณการทํางานมากกวา ๔ ป แตไมถึง ๖ ป ไดรับ
คนละ ๘๐๐ บาท
(ค) ประสบการณการทํางานมากกวา ๖ ป ขึ้นไป ไดรับคนละ
๑,๐๐๐ บาท
ขอ ๙ ในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือนอกเหนือจากที่
ประกาศนี้กําหนด ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและการวินจิ ฉัยของอธิการบดีใหถือ
เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ยกเลิกคุณสมบัติบางประการของผูสมัครเขาศึกษา
ระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยนเรศวร
-------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการกําหนดคุณสมบัตขิ องผูสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย วาจะตองมีความรูทางภาษาอังกฤษตาม
เกณฑที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครฯ หากผูสมัครยังไมมีความรูดังกลาวแตผานการสอบ
คัดเลือกเขาศึกษา ก็ใหมีสถานะเปนนิสติ วิสามัญกอนได โดยจะตองนําผลแสดงความรูทาง
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนดไวดงั กลาวมายืน่ ขอเปลี่ยนสถานะเปนนิสิตสามัญภายใน ๑ ป
มิฉะนั้นจะตองพนสภาพการเปนนิสิตไป นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกลาว ฉะนั้น เพื่อให
การศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวรดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงให
ยกเลิกหลักการที่กําหนดใหผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยนเรศวรจะตองมี
ความรูทางภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด และยกเลิกหลักการที่กําหนดใหนิสิตวิสามัญระดับ
ปริญญาเอกจะตองนําผลแสดงความรูทางภาษาอังกฤษมายื่นขอเปลี่ยนสถานะเปนนิสิตสามัญ
ภายใน ๑ ป ที่ปรากฏอยูในบรรดาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับกับนิสิตที่ไดเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
-----------------------เพื่อใหการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๓๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วา
ดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงใหออก
ประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการเทียบโอนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเขาศึกษาใหมเพราะพนสภาพนิสิตไป
เนื่องจากครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแลวแตยงั ไมสําเร็จการศึกษา สามารถขอเทียบ
โอนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่มีอยูกอนพนสภาพนิสิตได
ขอ ๔ เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่สามารถเทียบโอนได ตองเปนดังตอไปนี้
๔.๑ ระยะเวลาการศึกษา
๔.๒ รายวิชาที่มีคาระดับขัน้ B ขึ้นไป
๔.๓ ผลการสอบประมวลความรู
๔.๔ ผลการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ
๔.๕ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ
๔.๖ ผลงานวิทยานิพนธ และผลการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ
๔.๗ ผลการสอบวิทยานิพนธ และผลการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีทมี่ ีปญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือเปนกรณีนอกเหนือจากทีป่ ระกาศกําหนด ใหอธิการบดีมีอํานาจ
วินจิ ฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
---------------------เพื่อใหการศึกษาคนควารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ของนิสิตระดับ
ปริญญาโท แผน ข ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานสอดคลองกับ
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๓๒ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ มิถนุ ายน
๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (แกไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนิสิตรหัส ๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ อาจารยที่ปรึกษา สามารถใหคําปรึกษาการศึกษาคนควาดวย
ตนเองของนิสิต แบบ ๓ ภาคการศึกษา/ปการศึกษา และ/หรือ แบบ ๑ ภาคการศึกษา/
ปการศึกษา ไดคนละไมเกิน ๑๕ เรื่อง โดยในแตละเรื่องนิสิตจะตองทําเปนรายบุคคล”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๘.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“๘.๑ จัดประชุมอาจารยที่ปรึกษารวมกับนิสิตเพื่อชี้แจงขั้นตอนการ
ดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง การใหคําปรึกษา ปฏิทินการประชุม กําหนด
หัวขอ (Theme) รวมทั้งเลือกหัวขอยอย (Project) และเลือกอาจารยที่ปรึกษา”

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือนอกเหนือจากที่ประกาศนี้กําหนด ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาบํารุงแหลงฝกปฏิบัติงาน และคาที่พักสําหรับนิสิตแพทย
กรณีที่นิสิตแพทยออกฝกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลตางจังหวัด
…………………………
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร สําหรับนิสิตแพทยศาสตรที่ออกปฏิบัติงาน
ณ โรงพยาบาลตางจังหวัด เปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายคาตอบแทน อาจารยแหลงฝก บุคคลแหลงฝกทําหนาที่ผูประสานงาน และแหลง
ฝกภาคปฏิบัติ ของนิสิตฝกภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๙ และความในขอ ๔
และขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย อัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่
๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกําหนดอัตราคาบํารุงแหลงฝกปฏิบัตงิ าน
และคาที่พักสําหรับนิสิตแพทย กรณีที่นิสิตแพทยออกฝกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลตางจังหวัดไว
ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคา
บํารุงแหลงฝกปฏิบัติงาน และคาที่พักสําหรับนิสิตแพทย กรณีที่นิสิตแพทยออกฝกปฏิบัติงาน
ณ โรงพยาบาลตางจังหวัด”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“นิสิตแพทย” หมายความวา นิสิตแพทย คณะแพทยศาสตร ชั้นปที่ ๖
“ภาคปฏิบัติ” หมายความวา การเรียนการสอนกลุมยอย การสอน OPD/OR
Ward/Seminar/Journal/Topic/PBL/ และการออกปฏิบัติงานในชุมชน
“แหลงฝกภาคปฏิบัติ” หมายความวา โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน สถานพินิจ หรือแหลงฝกงานอื่น ที่คณะเห็นควรใหเปน
แหลงฝกภาคปฏิบัติสําหรับนิสิต
“โรงพยาบาลตางจังหวัด” หมายความวา โรงพยาบาลอื่นที่ไมใช
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอ ๔ อัตราคาบํารุงแหลงฝกปฏิบัติงาน ภาคปฏิบัติ ๑๕๐ บาท/วัน
ขอ ๕ คาที่พักสําหรับนิสิตแพทย ออกฝกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลตางจังหวัด
๑๐๐ บาท/คน/วัน
ขอ ๖ คาใชจายอื่นๆ ใหเบิกจายตามจริงตามที่หนวยงานนั้นๆ เรียกเก็บ โดยใช
ใบเสร็จ/ใบเสร็จรับเงิน/หนังสือราชการเรียกเก็บคาใชจายมาแสดงเปนหลักฐานในการเบิกจาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดเงินประจําตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
...................
เพื่อใหการบริหารงานมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับ
หลักธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑกําหนดเงินประจําตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ขึ้นใหม
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงกําหนดเงินประจําตําแหนง
ทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนีเ้ รียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดเงิน
ประจําตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป
บรรดากฎ คําสั่ง มติ หรือประกาศอื่นใดที่ขดั หรือแยงกับประกาศฉบับนี้
ใหใชบังคับตามประกาศฉบับนี้
ขอ ๓ กําหนดเงินประจําตําแหนงตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตามตําแหนงตางๆ ดังนี้
๓.๑ ศาสตราจารย อัตรา ๑๓,๐๐๐ บาทตอเดือน
ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จะไดรับคาตอบแทน
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาทตอเดือน เมื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ผานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เชนเดียวกับขาราชการ ที่ประเมินผลงาน เพื่อเขาสูตาํ แหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย ระดับ ๑๑
๓.๒ รองศาสตราจารย อัตรา ๙,๙๐๐ บาทตอเดือน
๓.๓ ผูชวยศาสตราจารย อัตรา ๕,๖๐๐ บาทตอเดือน
ขอ ๔ กรณีมีปญหาจากการปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินจิ ฉัย และคําวินจิ ฉัยนั้นใหถือเปนที่สุด
สั่ง ณ วันที่

๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง เงินสมทบตําแหนงทางวิชาการและเงินคาตอบแทนพิเศษ
สําหรับขาราชการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
.............................
เพื่อใหบริหารงานมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
จึงเห็นสมควรใหการจายเงินสมบทตําแหนงทางวิชาการและเงินคาตอบแทนพิเศษใหกับขาราชการ
ที่มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ใหเทากับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงกําหนดใหจาย
เงินสมทบตําแหนงทางวิชาการและเงินคาตอบแทนพิเศษจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหกับ
ขาราชการ ที่ดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ ๖- ๗ รองศาสตราจารย ๗ – ๘ เทากับ
อัตราที่จายใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการดังกลาว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินสมทบ
ตําแหนงทางวิชาการ และเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการ ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ คําสั่ง มติอื่นใดที่มีใชบังคับกอนประกาศฉบับนี้ และไดขัด
หรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตามประกาศฉบับนี้
ขอ ๓ ในประกาศฉบับนี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๑๘(ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๔ ใหจายเงินสมทบตําแหนงทางวิชาการ และเงินคาตอบแทนพิเศษใหกับ
ขาราชการจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ดังนี้
๔.๑ ขาราชการที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๖- ๗
(๑) ใหไดรับเงินสมทบตําแหนงทางวิชาการ เดือนละ ๒,๑๐๐ บาท
(๒)ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท
๔.๒ ขาราชการที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ตั้งแตระดับ ๗-๘
(๑) ใหไดรับเงินสมทบตําแหนงทางวิชาการ เดือนละ ๔,๓๐๐ บาท
(๒)ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ เดือนละ ๙,๙๐๐ บาท

ขอ ๕ กรณีมีปญหาการปฏิบตั ิตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัย
และใหคําวินจิ ฉัยนั้นถือเปนที่สุด
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
---------------------------เพื่อใหการประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผลอันดีในการบริหารงานมหาวิทยาลัย ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๙ และขอ ๑๐ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดผูเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผูเขารวมประชุม หมายความวา ผูที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เชิญเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
การประชุม
หมายความวา การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ในการประชุม ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูเขารวมประชุม
๔.๑ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนงานที่มีฐานะเทียบเทา
๔.๒ ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะ
เทียบเทา ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
๔.๓ หัวหนาฝาย หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะ
เทียบเทาในสังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๔.๔ บุคคลที่คณะกรรรมการเชิญใหเขารวมการประชุมเปนครั้งคราวไป
ขอ ๕ ใหผูเขารวมประชุมตามประกาศนี้มีสิทธิไดรับคาเบี้ยประชุมตามประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจาก
การปฏิบัติตามประกาศนี้หรือนอกเหนือจากที่ประกาศนี้กําหนด ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี
---------------อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษา
อธิการบดี
เพื่อใหการบริหารงานมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็น
ควรใหมีการปรับปรุง การกําหนดอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี ใหเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพการณปจจุบนั ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับขอ ๕ และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๖ จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี ฉบับลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และ
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี ในลักษณะเหมาจายรวมเดือนละไมเกิน ๘๐,๐๐๐
บาท
ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ
ภาคพิเศษ
...............................
อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการจายคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารโครงการ ภาคพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ และแกไขเพิ่มเติม
ฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ เปนไป
ดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับขอ ๑๐ และ
ขอ ๑๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
พ.ศ.๒๕๔๔ และขอ ๑๐ และขอ ๑๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหาร
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ จึงกําหนด
หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ ภาคพิเศษ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ ง หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ ภาคพิเศษ
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ใหยกเลิก (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการจายเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ ภาคพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒
ใหยกเลิก (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ ภาคพิเศษ
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ขอ ๓ ในประกาศฉบับนี้
“ผูบริหาร” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย รองคณบดี รองผูอาํ นวยการสถาบัน สํานัก ศูนย และ
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เทียบเทา
ขอ ๔ ใหยกเลิกการเบิกจายคาตอบแทนใหผูบริหารของมหาวิทยาลัย ที่ไดรับ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหาร โครงการพิเศษ หรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติหนาที่ใน
ลักษณะเดียวกัน ในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังตอไปนี้
๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔

๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนกรรมการ
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ ในโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๔๔
๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาการจัดการชางและผังเมือง และสาขาการจัดการระบบ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โครงการความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร
และกรมสงเสริม การปกครองสวนทองถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนที่ปรึกษา
โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๔.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาการจัดการคลัง โครงการความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๑
๔.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนการสอนและ
ผูปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป แบบบูรณาการ ระดับปริญญาตรีภาค
พิเศษ ฉบับลงวันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๑
๔.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบบูรณาการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับใดๆ
ที่กําหนดเพื่อเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาคพิเศษในลักษณะเดียวกัน
ดวย
ขอ ๕ การยกเลิกการเบิกจายดังกลาว ไมรวมถึงผูที่มิไดดํารงตําแหนงบริหาร
ของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกทีไ่ ดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษ
หรือคณะกรรมการอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยใหเบิกจายตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร กําหนด และการยกเลิกการเบิกจายคาตอบแทนดังกลาว ไมตดั สิทธิการ
ไดรับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตามที่กฎหมายกําหนด และ ไมตัดสิทธิในการไดรับ
คาตอบแทน หากผูบริหารคนนั้นไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ หรือ ผูสอน
หรือผูปฏิบัติงาน
ขอ ๖ ความอืน่ ใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศฉบับนี้ ใหคงมีผลใชบังคับตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ตอไป

ขอ ๗ กรณีมีปญ
 หาการปฏิบัตติ ามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัย
และคําวินจิ ฉัยนัน้ ใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การกําหนดอัตราคาบริการและคาตอบแทนการใหบริการ
ทางวิชาการหนวยพยาธิวินิจฉัยและหนวยนิติเวชศาสตร
ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
..................................
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการบริหารเงินรายไดจาก
คาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ และฉบับลงวันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัย ไดกําหนดอัตราการจัดสรรรายไดจากการใหบริการทาง
วิชาการเพื่อจายสมทบเปนเงินรายไดของแตละหนวยงาน และกําหนดใหเงินที่เหลือจากการ
จัดสรรเงินไดดังกลาว ใหใชเปนคาใชจายเพื่อการบริหารจัดการอื่นๆ อันเนื่องมาจากการ
ใหบริการทางวิชาการ
ฉะนั้น เพื่อใหการกําหนดคาใชจายในการบริการ และคาใชจายอืน่ ๆ ในการใหบริการ
ทางวิชาการของหนวยพยาธิวินจิ ฉัยและหนวยนิตเิ วชศาสตร ภาควิชาพยาธิวิทยาและ
นิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการใหบริการทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ จึงใหกําหนดอัตราคาบริการและคาตอบแทนการ
ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ หนวยพยาธิวินจิ ฉัยและหนวยนิตเิ วชศาสตร ภาควิชา
พยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกําหนดอัตรา
คาบริการและคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ หนวยพยาธิวินจิ ฉัยและหนวยนิตเิ วชศาสตร
ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิตเิ วชศาสตร คณะแพทยศาสตร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนการ
ใหบริการทางวิชาการ หนวยวินจิ ฉัยทางพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิตเิ วชศาสตร
คณะแพทยศาสตร ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘”
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“การใหบริการวิชาการ” หมายความวา การใหบริการตรวจสอบทางพยาธิ
วิทยาและนิตเิ วช เพื่อใหคําวินจิ ฉัยโรคและสาเหตุการเสียชีวิต จากผูรับบริการภายนอก
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และเปนกรณีที่นอกเหนือจากการใหบริการตามเวลา
ราชการ

“พยาธิแพทย” หมายความวา แพทยที่ไดรับวุฒิบัตรทางพยาธิวิทยากายวิภาค
และปฏิบัติงานการใหบริการทางวิชาการ หนวยพยาธิวนิ จิ ฉัยและหนวยนิติเวชศาสตร ภาควิชา
พยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
“นิตเิ วชแพทย” หมายความวา แพทยที่ไดรับวุฒิบัตรทางนิตเิ วชศาสตร และ
ปฏิบัติงานการใหบริการทางวิชาการ หนวยพยาธิวินจิ ฉัยและหนวยนิติเวชศาสตร ภาควิชาพยาธิ
วิทยาและนิตเิ วชศาสตร คณะแพทยศาสตร
“Fetus” หมายความวา เด็กที่เสียชีวติ ในครรภและมีน้ําหนักมากกวา
๕๐๐ กรัมขึ้นไป
“Infant” หมายความวา เด็กทารกที่มีอายุนอยกวา ๑ ป
“เด็กและผูใหญ” หมายความวา เด็กอายุมากกวา ๑ ปขึ้นไป
ขอ ๕ ใหกําหนดอัตราคาบริการการใหบริการทางวิชาการ ของหนวยพยาธิวนิ ิจฉัยและ
หนวยนิตเิ วชศาสตร ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ดังนี้
๕.๑ คาบริการตรวจวินจิ ฉัย Fetus และ Infant อัตรารายละ ๕,๐๐๐ บาท
๕.๒ คาบริการตรวจวินิจฉัยเด็กและผูใหญ
อัตรารายละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๖ ใหจดั สรรรายไดจากการใหบริการทางวิชาการเปนคาตอบแทนของพยาธิแพทย
และนิติเวชแพทย ในอัตรารอยละ ๕๐ ของรายไดคงเหลือภายหลังการจายสมทบใหกับ
หนวยงานตามขอ ๔ แหงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการบริหารเงินรายได
จากคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
ขอ ๗ การดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศฉบับนี้ ใหคงมีผลใชบังคับ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการบริหารเงินรายไดจากคาตอบแทนการ
ใหบริการทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
อนึ่ง กรณีมีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
และคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนแพทย และทันตแพทยปฏิบัติงานที่ศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
----------------------------------เพื่อใหการดําเนินงานใหบริการตรวจรางกายและพัฒนาการเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๔ และขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย รายการ
และอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนแพทย และทันตแพทยปฏิบัติงานที่ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ คาตอบแทนแพทย และทันตแพทยปฏิบัติงานการตรวจรางกายและ
ตรวจสุขภาพฟน ณ ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใหจายดังนี้
๓.๑ คาตอบแทนแพทย ๑,๐๐๐ บาท/คน/การปฏิบตั ิงาน ๑ ครั้ง
๓.๒ คาตอบแทนทันตแพทย ๑,๐๐๐ บาท/คน/การปฏิบตั ิงาน ๑ ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่

๒๙

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ยกเลิกคุณสมบัติบางประการของผูสมัครเขาศึกษา
ระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยนเรศวร
-------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการกําหนดคุณสมบัตขิ องผูสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย วาจะตองมีความรูทางภาษาอังกฤษตาม
เกณฑที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครฯ หากผูสมัครยังไมมีความรูดังกลาวแตผานการสอบ
คัดเลือกเขาศึกษา ก็ใหมีสถานะเปนนิสติ วิสามัญกอนได โดยจะตองนําผลแสดงความรูทาง
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนดไวดงั กลาวมายืน่ ขอเปลี่ยนสถานะเปนนิสิตสามัญภายใน ๑ ป
มิฉะนั้นจะตองพนสภาพการเปนนิสิตไป นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกลาว ฉะนั้น เพื่อให
การศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวรดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงให
ยกเลิกหลักการที่กําหนดใหผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยนเรศวรจะตองมี
ความรูทางภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด และยกเลิกหลักการที่กําหนดใหนิสิตวิสามัญระดับ
ปริญญาเอกจะตองนําผลแสดงความรูทางภาษาอังกฤษมายื่นขอเปลี่ยนสถานะเปนนิสิตสามัญ
ภายใน ๑ ป ที่ปรากฏอยูในบรรดาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับกับนิสิตที่ไดเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะนิติศาสตร
(ภาคประชาชน)
-------------------------เพื่อใหการบริหารและการประชุมหารือเกี่ยวกับงานในคณะนิติศาสตรเปนไปดวย
ความเรียบรอย
ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๖ และขอ ๗ แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ
พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะนิติศาสตร (ภาคประชาชน)”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดี
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ
นิติศาสตร (ภาคประชาชน)
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือนอกเหนือจากที่
ประกาศนี้กําหนด ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและการวินิจฉัยของอธิการบดีให
ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุจินต จินายน
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

