(รอวันที่ 16 ม.ค.53)
(ราง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
พ.ศ. ....
เพื่อใหการบริหารงานมหาวิทยาลัย และหรือ สวนงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ทันตอสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่กฎหมายกําหนด สมควรมีบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในสาขาตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางเรงดวน และไมอาจหาผูปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ได
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๑๐) แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวรใน
คราวประชุมครั้งที่ ...(.../๒๕๕๒) เมื่อวันที่ .. .......... ๒๕๕๒ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ย กว า “ระเบีย บมหาวิ ทยาลั ย นเรศวร ว า ด ว ย การแต งตั้ ง
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแต บัดนี้เปนตนไป
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ” หมายความว า ผู ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
มหาวิทยาลัย ใหปฏิบัติงานในหนาที่ที่ใชความรูความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ซึ่งงานนั้นเปนงานที่
มีความสําคัญเรงดวน
“สวนงาน”
หมายความวา สํานั ก งานอธิก ารบดี บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่ไดรับการจัดตั้งใหเปนสวนราชการโดยพระราชกฤษฎีกา และคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย
และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่ไดรับการจัดตั้งใหเปนสวนงานภายใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ต า ม ม า ต ร า
๔
แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิเศษในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบนี้ แบงเปน ๒
ระดับ คือ

๔.๑ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัย
๔.๒ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสวนงาน
ขอ ๕ เพื่ อใหก ารบริ หางานมหาวิ ทยาลั ย และการบริ หารงานสว นงานที่ มี
ความสําคัญเรงดวนและมีลักษณะเฉพาะที่ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ ใหอธิการบดี แตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัย หรือ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสวนงาน จากผูมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๕.๑ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึง่
ดังนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนําของตางประเทศ
หรือในประเทศ สาขาที่เกี่ยวของกับงาน หรือ โครงการที่จะปฏิบัติ
(๒) มี ป ระสบการณ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในวงการวิ ช าการ ด า นที่
เกี่ย วขอ งในระดั บประเทศไมน อยกว า ๑๐ ป และมีค วามเชี่ย วชาญรอบรู ใ นสาขาวิ ชา ที่เป น
ประโยชนตองาน
(๓) มีผลงานที่เกี่ยวของกับงาน หรือโครงการ ในระดับประเทศ
อยางนอย ๕ ชิ้น
๕.๒ ผูทรงคุณวุ ฒิพิเศษประจําสวนงาน มีคุณสมบัติอย างใดอยางหนึ่ ง
ดังนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนําของตางประเทศ
หรือ ในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงาน หรือโครงการที่จะปฏิบัติ
(๒) มี ป ระสบการณ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในวงการวิ ช าการด า นที่
เกี่ยวของไมนอยกวา ๕ ป
(๓) มีผลงานที่เกี่ยวของกับงาน หรือโครงการ ในระดับประเทศ
อยางนอย ๓ ชิ้น
ทั้งนี้ การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจํามหาวิทยาลัย ตามขอ ๕.๑ ให
อธิการบดี
มีอํานาจแตงตั้ง ไดไมเกิน ๓ คน และ มีวาระการดํารงตําแหนง ๑ ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจําสวนงาน ตามขอ ๕.๒ ใหอธิการบดี
แตงตั้งไดไมเกินไมเกิน ๓ คน จาก โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน และผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสวนงาน และ มีวาระการดํารงตําแหนง ๑ ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษตามขอ ๕.๑ และ ขอ ๕.๒ อาจไดรับแตงตั้งใหม
ไดอีกเมื่อภารกิจ หรืองานเรงดว นนั้น ยังไมแลวเสร็จ โดยการแตงตั้ งในปต อไป พิจารณาจาก

ผลงานที่ปฏิบัติได ในปที่ผานมาเปนสําคัญ โดยใหรายงานผลการปฏิบัติของผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
ประจํามหาวิทยาลัย หรือประจําสวนงานใหสภามหาวิทยาลัย ไดรับทราบ
ขอ ๖ ใหผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิประจําสวน
งาน มีหนาที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
๖.๑ ให คํา ปรึ ก ษา แนะนํ า ต ออธิก ารบดี หรื อ หัว หน า สว นงาน หรื อ
คณะกรรมการตางๆ ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือสวนงาน แลวแตกรณี
๖.๒ งานอื่ น ที่ ต อ งใช ค วามรู ค วามสามารถ ประสบการณ ข อง
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ เพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมายที่ อธิการบดี หรือหัวหนาสวนงานมอบหมาย
การมอบหมายภาระหนาที่ ใหจัดทําเปนคําสั่งเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ผูทรงคุณวุฒิ พิเศษประจํ ามหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิ พิเศษประจํ า
สวนงาน มีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย จากเงินรายไดที่
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษนั้นสังกัดอยู
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศมหาวิ ทยาลัย ได หากมีปญ หาจากการปฏิบัติ ต ามระเบีย บนี้ หรื อนอกเหนื อจากที่
ระเบียบนี้กําหนด ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและคําวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
…………………….
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ คือ การใหการศึกษา การสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทําการสอนทําการวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
เพื่อใหการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบนั
จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี
พ.ศ.๒๕๔๖ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบนั
ฉะนัน้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงจําเปนตองมีผูมีความรู
ความสามารถและมีประสบการณสูง เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริหารมหาวิทยาลัย ในดาน
ตางๆ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ(๑๐) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๔
(๕/๒๕๕๒) เมื่อวันเสารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ จึงวางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกี่ยวกับหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การแตงตัง้
ที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การแตงตั้งที่ปรึกษา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับคําสั่งหรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ให
ใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ที่ปรึกษาอธิการบดี” หมายความวา ผูทรงคุณวุฒิที่ความรู
ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อใหคําแนะนําในการบริหารงานมหาวิทยาลัยดานตางๆ ตอ
อธิการบดี
ขอ ๕ ใหอธิการบดีมีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ไดไมเกิน ๓ คน จาก
ผูมีคุณสมบัติ ไดรับปริญญาชัน้ ใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
หรือเคยมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวา ๓ ป
หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวรวมเปนเวลาไมนอยกวา ๔ ป หรือเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ
โดยผูที่ไดรับแตงตั้งเปนที่ปรึกษาอธิการบดี มีวาระการดํารงตําแหนงหนึง่ ป นับแตวันที่ไดรับการ
แตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งใหมไดอีก
ขอ ๖ ใหที่ปรึกษาอธิการบดีมีหนาที่ ดังนี้
๖.๑ ใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการบริหารงานและการมหาวิทยาลัย ในสาขา
ที่เชี่ยวชาญ ใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
๖.๒ หนาที่อนื่ ที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๗ ใหที่ปรึกษาอธิการบดี ไดรับคาตอบแทน เปนรายเดือนๆ ละไมเกิน
๖๐,๐๐๐ บาท กรณีที่ปรึกษาอธิการบดีที่เปนชาวตางชาติ ใหมีสิทธิไดรับเบิกคาเชาบานไดตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหมีอํานาจออกประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบฉบับนี้ หากมีปญ
 หาจากการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบนี้ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาวินจิ ฉัย และคําวินจิ ฉัยชี้ขาดนั้นใหเปน
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารสถาน
ปฏิบัติการแพทยแผนไทยประยุกต คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๒
.................................................
โดยที่เห็นเปนการสมควรยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยบางฉบับที่ไมเหมาะสม
กับกาลปจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๘
(๙/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย ยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารสถานปฏิบัติการแพทยแผนไทยประยุกต
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารสถานปฏิบัติ
การแพทยแผนไทยประยุกต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๑
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การกําหนดคาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
---------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การกําหนด
คาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑๔๘ (๙/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การกําหนด
คาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การกําหนดคาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ การเบิกจายเงินตามระเบียบนี้ ใหนําเงินประจําตําแหนงที่
ผูบริหารผูนั้นไดรับอัตราสูงสุดเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินกอน แลวใหนําสวนที่เหลือมา
เบิกจายจากเงินรายไดสวนกลางของมหาวิทยาลัย
การเบิกจายเงินตามวรรคกอนใหผูบริหารที่ดํารงตําแหนงรองคณบดี
รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการศูนย
ใหเบิกไดหนวยงานละไมเกิน ๔ ตําแหนง สวนที่เหลือใหเบิกจายจากเงินรายไดของหนวยงาน
ที่ผูนั้นสังกัด”
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้ไมไดกําหนดไว ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๑๓

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายได
ของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๗ (๘/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒ จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับสวนใดที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“สวนงาน” หมายความวา สํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่ไดรับ
การจัดตั้งใหเปนสวนราชการโดยพระราชกฤษฎีกา และคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่ไดรับการจัดตัง้ ใหเปนสวนงานภายในโดย
มติของสภามหาวิทยาลัย
“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา อธิการบดี คณบดี ผูอาํ นวยการ
วิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอาํ นวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

“เงินรายได” หมายความวา เงินรายไดทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
หรือทรัพยสินที่มหาวิทยาลัยไดรับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดแผนดิน
“กองทุนคงยอดเงินตน” หมายความวา กองทุนที่มีรายรับจากเงิน
รายไดประเภทเงินคาธรรมเนียมการศึกษา เงินผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุ เงินคาบํารุง
กิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา เงินรายไดบริการทางวิชาการ เงินรายไดจากการบริการสุขภาพ
และเงินผลประโยชนหรือเงินรายไดอนื่ ๆ จํานวนรอยละสามของรายรับในแตละป และให
หมายความรวมถึงดอกผลอันเกิดจากกองทุนนีด้ วย
“เงินงบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาต
ใหจาย หรือกอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนดในแตละปงบประมาณ
“ปงบประมาณเงินรายได” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแต ๑ ตุลาคม
ของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหเรียกชือ่ ปงบประมาณตามป พ.ศ. ถัดไป
“ป” หมายความวา ปงบประมาณเงินรายได
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวาง
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ได
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับ การเบิกจาย และการบริหารเงิน ตามระเบียบนี้
ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดหรืออนุมัติ
หมวด ๑
ประเภทและที่มาของเงินรายได
ขอ ๖ ประเภทเงินรายได ประกอบดวย
๖.๑ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
๖.๒ เงินผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุ
๖.๓ เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพยสินที่มีผู
บริจาค
๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗
๖.๘
๖.๙
๖.๑๐

เงินรับฝาก
เงินอุดหนุนการวิจยั จากแหลงทุนภายนอก
เงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา
เงินรายไดบริการทางวิชาการ
เงินรายไดโครงการเงินทุนหมุนเวียน
เงินรายไดจากการบริการสุขภาพ
เงินผลประโยชนหรือเงินรายไดอนื่ ๆ

ขอ ๗ ที่มาของเงินรายไดประเภทตาง ๆ
๗.๑ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ไดแก คาลงทะเบียนเรียนตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนิสิต และเงินบํารุง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักเรียนโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
๗.๒ เงินผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุ ไดแก รายไดที่
มหาวิทยาลัยไดจากการปกครองดูแลและใชประโยชนจากที่ราชพัสดุ รายไดจากการจัดการ
ทรัพยสิน และรายไดอยางอื่นที่ไดจากการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
๗.๓ เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพยสินซึ่งมีผู
บริจาค ไดแก เงินหรือทรัพยสินที่ผูบริจาคใหมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการอื่นตาม
วัตถุประสงคของผูบริจาค
๗.๔ เงินรับฝาก ไดแก เงินที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงานรับฝากไวโดย
มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาทีจ่ ะตองจายหรือคืนเจาของตามเงือ่ นไข และเงื่อนเวลานัน้
๗.๕ เงินอุดหนุนการวิจยั จากแหลงทุนภายนอก ไดแก เงินที่ไดมา
จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใชจายในการวิจัย
๗.๖ เงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา ไดแก เงินที่เรียก
เก็บตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา
๗.๗ เงินรายไดบริการทางวิชาการ ไดแก เงินที่สวนงานไดรับจากการ
จัดฝกอบรม การจัดสัมมนา การวิจยั และการอื่น ๆ อันมีลักษณะคลายคลึงกับการดังกลาว
๗.๘ เงินรายไดโครงการเงินทุนหมุนเวียน ไดแก เงินทีจ่ ัดไวเพือ่ เปน
ทุนในการดําเนินกิจการ เงินรายไดจากการดําเนินการ และดอกผลที่ไดจากเงินรายไดโครงการ
เงินทุนหมุนเวียน
๗.๙ เงินรายไดการบริการสุขภาพ ไดแก เงินที่สวนงานไดรับจาก
การใหบริการสุขภาพ
๗.๑๐ เงินผลประโยชนหรือเงินรายไดอื่น ๆ ไดแก เงินอื่นใด
นอกเหนือจากเงินตามขอ ๗.๑ – ๗.๙
ขอ ๘ กรณีที่มีปญหาวาเงินหรือทรัพยสินใดเปนเงินรายไดหรือไม
ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัย

หมวด ๒
การใชเงินรายได
ขอ ๙ การใชเงินรายไดประเภทตาง ๆ
๙.๑ เงินรายไดตามขอ ๖.๑, ๖.๒, ๖.๖, ๖.๗, ๖.๙ และ ๖.๑๐ ใหใช
ในกรณีตอไปนี้
๙.๑.๑ ใชเพื่อสมทบเขาเงินกองทุนคงยอดเงินตน สวนงานที่
ตองนําเงินรายไดจายเขากองทุนนี้ใหเปนไปตามประกาศ
๙.๑.๒ ใชเพื่อการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การสงเสริมกิจการนิสิต
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การสงเสริมสวัสดิการ การใหบริการดานสุขภาพ และการพัฒนา
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
๙.๑.๓ ใชในเรื่องอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร
๙.๒ เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพยสินที่มีผู
บริจาคใหใชในกรณีดงั ตอไปนี้
๙.๒.๑ เงินทุนการศึกษา ใหใชตามที่ระบุไวในประกาศ
๙.๒.๒ เงินกองทุน ใหใชตามที่ระเบียบกําหนดไว
๙.๒.๓ เงินบริจาค ใหใชไดตามที่ผูบริจาคกําหนด
วัตถุประสงคไว ในกรณีที่ผูบริจาคมิไดกําหนดวัตถุประสงคไวก็ใหใชเพื่อการหนึง่ การใด
โดยเฉพาะ โดยใหสวนงานที่ไดรับไวนั้นเปนผูกําหนดวัตถุประสงคและเงื่อนไขในการใช
๙.๒.๔ ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหใชประโยชนตามที่ผูบริจาค
กําหนดวัตถุประสงคไว
๙.๓ เงินรับฝาก ใหจายตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ตองจายหรือ
จายคืนเจาของ
๙.๔ เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ใหใชไดตามที่
ระเบียบกําหนด
๙.๕ เงินรายไดบริการทางวิชาการ ใหใชตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๖ เงินรายไดโครงการเงินทุนหมุนเวียน ใหใชตามที่ระเบียบ
กําหนด

หมวด ๓
การเก็บรักษาและการบริหารเงินรายได
ขอ ๑๐ เงินรายไดทุกประเภทจะหักไวใชจายเพื่อการใดกอนนําสงมิได เวนแตมี
ระเบียบกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๑๑ การรับเงินรายไดจะตองมีการออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน แบบ
ของใบเสร็จรับเงินตองเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีเลมที่และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
เรียงลําดับไวทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงินของสวนงานเพื่อสามารถตรวจสอบได
ขอ ๑๒ เงินรายไดที่สวนงานเปนผูจัดเก็บในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ใหนําสงกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ภายใน ๓ วันทําการ ถามีรายรับเกินกวา ๑๐,๐๐๐ บาท
ใหนําสงภายในวันนั้น หรือวันทําการถัดไป
ขอ ๑๓ ใหกองคลัง สํานักงานอธิการบดี และสวนงาน มีอํานาจเก็บรักษาเงินสด
ไวภายในที่ทําการไดไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ แตถามีเงินสดเกิน
กวาวงเงินที่กําหนดดังกลาวก็ใหนําฝากธนาคารในวันนั้น หรืออยางชาในวันทําการถัดไป
ขอ ๑๔ การรับเงินภายหลังจากปดบัญชีในทุกสิ้นวันทําการหรือใน
วันหยุดราชการใหคณะกรรมการซึ่งหัวหนาสวนงานแตงตั้ง เก็บรักษาไวในที่มั่นคงแข็งแรง และ
ใหบันทึกในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันทําการถัดไป
ขอ ๑๕ มหาวิทยาลัยอาจนําเงินรายไดไปลงทุนหรือหาประโยชนไดในกรณี
ดังตอไปนี้
๑๕.๑ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
๑๕.๒ ซื้อพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ
๑๕.๓ ซื้อตั๋วเงินคลัง
๑๕.๔ ฝากธนาคารประเภทฝากประจํา หรือประเภทออมทรัพยไวกับ
ธนาคารพาณิชย หรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ
๑๕.๕ ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชนที่มี
ฐานะมั่นคง โดยมีธนาคารอาวัล
๑๕.๖ ลงทุนหรือหาผลประโยชนในกิจการอื่นใดโดยไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย

หมวด ๔
การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ
ขอ ๑๖ การนําเงินรายไดตามขอ ๖.๑, ๖.๒, ๖.๖, ๖.๗, ๖.๙ และ ๖.๑๐ ไปใช
จายใหจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป
ขอ ๑๗ใหสวนงานตาง ๆ จัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินรายไดสงกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เพื่อวิเคราะหและรวบรวมเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ไมนอยกวา ๓๐ วันกอนวัน
เริ่มปงบประมาณเงินรายได
ขอ ๑๘ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสวนงานตาง ๆ ใหจัดทําในรูป
แผนงาน หนวยงาน กองทุน และแยกหมวดเงินรายจายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ใหเจาของงบประมาณจัดทําประมาณการรายรับประจําปจากเงินรายไดตาม
ขอ ๖.๑, ๖.๒, ๖.๖, ๖.๗, ๖.๙ และ ๖.๑๐ หลังจากหักเขากองทุนคงยอดเงินตนแลวใหนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปภายในวงเงินงบประมาณการรายรับแตละป ในกรณีจําเปน จะนําเงิน
รายไดสะสมบางสวนมาสมทบเพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําปดวยก็ได งบประมาณ
รายจายประจําปใหจําแนกหมวดรายจายตามวิธีการงบประมาณแผนดิน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหจัดสรรงบประมาณเปนงบประมาณ
รายจายปกติ ไดแก งบประมาณที่จัดสรรใหเปนรายจายของแตละสวนงาน
ขอ ๑๙ เมื่อมีเหตุผลและความจําเปน สวนงานอาจเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมระหวางปได โดยใหนําขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
กรณีมีความจําเปนโดยเรงดวน อธิการบดีมีอํานาจอนุมตั ใิ หสวนงานยืมเงิน
รายไดสะสมไปตั้งงบประมาณได โดยใหสวนงานผูย ืมเงินรายไดตั้งงบประมาณชดใชเงินยืมนัน้ ใน
ปงบประมาณตอ ๆ ไป จนกวาจะชดใชหมด
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนทีจ่ ะตองลดงบประมาณรายจายประจําป
ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารดําเนินการได และใหรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๒๐ งบประมาณรายจายประจําปใด ถาไมสามารถขออนุมัติ
สภามหาวิทยาลัยไดกอนวันเริ่มปงบประมาณ อธิการบดีอาจสั่งใหสวนงานตาง ๆ ดําเนินการตาม
รางเอกสารงบประมาณไปพลางกอนได แตทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินที่เคยไดรับในปงบประมาณ
ที่ผานมา

ขอ ๒๑ การกอหนี้ผูกพันรายการใดที่มีวงเงินตั้งแต ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป และไม
อาจเบิกจายไดทันภายในวันสิ้นปงบประมาณนัน้ ใหหัวหนาสวนงานเสนออธิการบดีอนุมัติกนั เงิน
ไวจา ยตามภาระผูกพันรายการนั้น
กรณีที่ยื่นหลักฐานขอเบิกเงินทันภายในวันสิน้ ปงบประมาณ ใหดําเนินการเบิก
จายเงินจากงบประมาณเงินรายไดของปนั้นใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ของปงบประมาณถัดไป
ขอ ๒๒ คาใชจายที่เกิดขึน้ ในปงบประมาณใด ใหเบิกจายจากงบประมาณ
รายจายในปงบประมาณนั้น แตถามีเหตุผลและความจําเปนจะตองเบิกจายขามปงบประมาณ ให
อธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๒๓ การโอนเงินระหวางหมวดรายจาย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการใน
หมวดรายจาย ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูพจิ ารณาอนุมัติและรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๒๔ เมื่อสิ้นปงบประมาณ หากสวนงานใดมิไดเบิกจายเงินตามรายการที่
กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปและมิไดกอหนี้ผูกพันที่จําเปนตองเบิกจาย
กรณีมีรายรับเปนไปตามที่ประมาณการไวและมีงบประมาณคงเหลืออยู ก็ใหโอนเงินคงเหลือ
ดังกลาวเปนเงินสะสมของสวนงานนั้น และถาประสงคจะนํามาใชจายใหจัดทําเปนงบประมาณ
รายจายประจําปตอไป
หมวด ๕
การสั่งจายและการเบิกจาย
ขอ ๒๕ อธิการบดีมีอํานาจสั่งจายเงิน สั่งซื้อ สั่งจาง และกอหนี้ผูกพันจาก
ประเภทเงินตามขอ ๖ และอาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูสั่งจายเงิน สั่งซื้อ สั่งจาง และกอหนี้
ผูกพันได แตวงเงินที่จะมอบหมายนั้นใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
ขอ ๒๖ อธิการบดีมีอํานาจสั่งจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปนเงินทดรอง
ราชการไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย เงินทดรองราชการ
ขอ ๒๗หัวหนาสวนงานมีสิทธิเบิกเงินรายไดมาเก็บรักษาไวเพื่อใชเปนเงิน
ทดรองจายตามความจําเปนไดไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) ยกเวน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหมีสิทธิเบิกไดไมเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) และ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาท) ตามลําดับ
หากสวนงานใดประสงคจะเบิกเงินรายไดมาเก็บรักษาไวเปนเงินทดรองจายตาม
ความจําเปนเกินกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) ใหขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยโดย
ชี้แจงเหตุผลและหลักฐานแสดงความจําเปน

กรณีสวนงานไมมีตนู ิรภัยเก็บรักษาเงิน ใหนําเงินฝากธนาคารพาณิชยหรือ
ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจที่อยูใกลเคียง หรือฝากกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ในลักษณะหีบหอ
ได
ขอ ๒๘ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัสดุนนั้ ใหปฏิบตั ิตามวิธีที่กําหนดในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย อธิการบดี
มีอํานาจอนุมัติใหดําเนินการไดเปนกรณีพิเศษ แลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๒๙ การจายเงินรายไดใหจายตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง และ/
หรือ ระเบียบของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยมิไดกําหนดระเบียบเปนการเฉพาะในเรื่องใด
และมหาวิทยาลัยเห็นวาเปนเรื่องเรงดวน ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหาร ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการจายตามเหตุผลและความจําเปน แลวรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม
ขอ ๓๐ การเบิกเงินงบประมาณรายจายประจําปใดใหขอเบิกไดจนถึงวันทําการ
สุดทายของปงบประมาณนั้น เวนแตในกรณีไดกอหนี้ผูกพันไวและไมสามารถเบิกจายไดทัน
ภายในปงบประมาณให หัวหนาสวนงานกันเงินไวจายตามภาระผูกพันนั้นได
หมวด ๖
การทําบัญชีและรายงานการเงิน
ขอ ๓๑ การรับและจายเงินรายไดตามขอ ๖ ใหกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
และสวนงาน เปนผูรับผิดชอบจัดทําบัญชีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หลักฐานที่ใชในการลงบัญชี จะตองเก็บใหเปนระเบียบเพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบ
ขอ ๓๒ ใหกองคลัง สํานักงานอธิการบดี และสวนงาน เปนผูรับผิดชอบในการ
จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนเสนออธิการบดีภายในเดือนถัดไป
เมื่อสิ้นป ใหกองคลัง สํานักงานอธิการบดี จัดทํารายงานการเงินประจําปเสนอ
อธิการบดีภายใน ๖๐ วัน นับแตวนั สิ้นป

หมวด ๗
การตรวจสอบบัญชี
ขอ ๓๓ ใหมีการตรวจสอบบัญชี หลักฐานและเอกสารการเงิน และทรัพยสินทุก
ประเภทของมหาวิทยาลัย โดยผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ และอาจจัดให
มีผูตรวจสอบบัญชีจากภายนอกไดตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๔ ใหผูตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบรายงานการเงินรวมประจําปที่
กองคลัง สํานักงานอธิการบดีเสนออธิการบดีตามขอ ๓๒ วรรคสองใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
และใหอธิการบดีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยผานคณะกรรมการบริหาร
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๕ การใดอยูในระหวางดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ กําหนดจนกวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
--------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยนเรศวรไดวางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ทั้งดานบุคลากร วิชาการและงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพและกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการ ใหผบู ริหารสามารถบริหารงานไดคลองตัว มีเปาหมายที่ชัดเจนโดยมุงเนนความเปนเลิศ
ทางดานธุรกิจบริการในสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และสังคม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาดแรงงานและเตรียมความพรอมกับฐานะการ
เปนมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคตตอไป นัน้
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เปนไปดวยความ
เรียบรอย ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๔๐ (๑/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๗ วรรค ๑ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ ใหคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ อธิการบดี เปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งอีกไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
และใหรองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมายเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ”

ขอ ๔ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมี
ปญหาไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้กําหนด ใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑการจายเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๒
.................................................
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
หลักเกณฑการจายเบีย้ ประชุมกรรมการ
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๔๗ (๘/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการ
จายเบีย้ ประชุมกรรมการจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรดังนี้
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเบี้ยประชุมกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจายเบีย้
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๕
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเบีย้ ประชุม
อนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕
(๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ ”
หมายความวา คณะกรรมการซึ่งไดรับการ
แตงตั้งตามพระราชบัญญัติ ขอบังคับ และระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
“กรรมการ”
หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการ
“คณะอนุกรรมการ”
หมายความวา คณะอนุกรรมการซึ่งกรรมการ
แตงตั้งเพื่อใหความเห็นชอบหรือปฏิบัติหนาที่ตางๆ

“อนุกรรมการ”

หมายความวา อนุกรรมการใน

คณะอนุกรรมการ
“คณะทํางาน”
หมายความวา คณะทํางานที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเฉพาะเรื่อง
“ผูเขารวมประชุม”
หมายความวา ผูที่ประธานกรรมการ หรือ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ มีมติเชิญเขารวมประชุมเปนครั้งคราว
ขอ ๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ คณะทํางาน และผูเขารวมประชุม
ไดรับเบี้ยประชุมในอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศได
บทเฉพาะกาล
-----------------บรรดาหลักเกณฑเกีย่ วกับการจายเบี้ยประชุมกรรมการ ที่อยูระหวางการเบิกจาย
กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหเบิกจายในอัตราเดิมไปกอนจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

