ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------------------เพื่อให้การดําเนินการกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๕๘ (๑ /๒๕๕๔) เมือ่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยกองทุน
อเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนอเนกประสงค์
โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๓
บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตาม
ระเบียบนี้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนอเนกประสงค์
คณะทันตแพทยศาสตร์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
ข้อ ๕ กองทุนอาจมีรายได้ ดังนี้
๕.๑ เงินและผลประโยชน์จากกองทุนอเนกประสงค์โครงการจัดตั้ง
คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓
๕.๒ เงินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน
๕.๓ ดอกผลของกองทุน
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของกองทุน มีดังนี้
๖.๑ สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ สนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร

๖.๓ สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการศึกษาของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
ของคณะ
๖.๔ สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการประจําคณะ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนและให้
คณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๗.๑ กําหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินของกองทุน ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
๗.๒ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้จ่ายเงินของกองทุน
๗.๓ กําหนดค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่เห็นสมควร
๗.๔ ให้ความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
๗.๕ จัดทํารายงานสถานะทางการเงินของกองทุน ให้มหาวิทยาลัยทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๘ การเก็บรักษาเงินของกองทุน ให้นําฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจหรือนําไปจัดหาผลประโยชน์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินของ
กองทุน
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญ
ั หาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๕๔
....................................................
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่
๑๕๘ (๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ จึงจําเป็นต้องวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้กับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
แผ่นดิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหนังสือเวียน กระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๙.๖/
ว.๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน และ/หรือ
หลักเกณฑ์อื่นใดที่กระทรวงการคลังได้กําหนดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)
ข้อ ๕ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้ใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ขอตั้งไว้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และ
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์เดียวกับการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณในงบอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่มิใช่การจัดซื้อจัดจ้างและหรือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายตอบแทนการ
ปฏิบัติงานบุคลากร ให้กําหนดรายการและอัตราการเบิกจ่าย โดยทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคําวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
-------------สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครังที ๑๕๖(๘/๒๕๕๓) เมือวันที ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๓ ได้ เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ไปแล้ วนัน เนืองจากมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ วันมีผลบังคับใช้ ระเบียบดังกล่าว
เพือให้ การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย ฉะนัน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครังที ๑๕๖(๘/๒๕๕๓ ) เมือวันที
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงแก้ ไขเพิมเติม ไว้ ดังนี
ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย กองทุน
สวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๓ ”
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกความในข้ อ ๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย
กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓ และให้ ใช้ ความดังต่อไปนีแทน
“ข้ อ ๒ ระเบียบนีให้ ใช้ บังคับ ตังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้ นไป”
ข้อ ๓ ความอืนใดนอกเหนือจากระเบียบนี ให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้ วย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓ ทุกประการ
สัง ณ วันที ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๓
-------------โดยทีเห็นสมควร ให้ มีระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย กองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒)
และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุม ครังที ๑๕๖(๘/๒๕๕๓ ) เมือวันที ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จึงให้ วาง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย กองทุน
สวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ ใช้ บังคับ ตังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็ นต้ นไป
หมวด ๑ บททัวไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“บุคลากร”
หมายความว่า ข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้ างประจํา หรือบุคคลประเภท
ต่างๆ ทีมหาวิทยาลัยอนุมัตจิ ้ างจากมหาวิทยาลัย และทีรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
หรือ เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ทังนีหมายความรวมถึงบุคลากรประเภทอืน ตามที
คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมถึงลูกจ้ างในโครงการ
ต่างๆ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
“รายปี ”
หมายความว่า แต่ละปี งบประมาณ เริมตังแต่วนั ที
๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายนของปี ถัดไป
“อุบัติเหตุ”
หมายความว่า เหตุการณ์ทเี กิดขึนอย่างฉับพลันจาก
ปัจจัยภายนอกของร่างกายและทําให้ เกิดผลทีบุคลากรมิได้ เจตนาหรือมุ่งหวังให้ เกิด

หมวด ๒ การจัดตังกองทุน
ข้อ ๔ ให้ มีกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึนโดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี
๔.๑ เพือช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยอันเนืองมาจากอุบัติเหตุ
๔.๒ เพือช่วยเหลือบุคลากรกรณีเสียชีวิต
การช่ วยเหลือตามระเบียบนี มีตลอดระยะเวลาทีบุคคลผู้ประสบภัยตาม ๔.๑
และ ๔.๒ มีสถานะเป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๕ กองทุนประกอบด้ วยเงินและทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี
๕.๑ เงินทีได้ รับการจัดสรรจากงบประมาณรายได้ ของมหาวิทยาลัยเพือ
สมทบกองทุน
๕.๒ เงินหรือทรัพย์สนิ ทีได้ รับจากการดําเนินการของกองทุน
๕.๓ เงินหรือทรัพย์สนิ ทีมีผ้ ูบริจาคหรือมอบให้ แก่กองทุน
๕.๔ ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สนิ ของกองทุน
๕.๕ เงินหรือทรัพย์สนิ อืนใดนอกจาก ๕.๑ ถึง ๕.๔ ทีกองทุนได้ รับไม่ว่า
ในกรณีใด
หมวด ๓ คณะกรรมการและการบริหารกองทุน
ข้อ ๖ ให้ มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้ วย อธิการบดี หรือผู้ที
อธิการบดีมอบหมายเป็ นประธาน ผู้อาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อาํ นวยการกองกิจการนิสติ
ผู้อาํ นวยการกองคลัง ผู้อาํ นวยการกองแผนงาน ผู้อาํ นวยการกองการบริหารงานบุคคล
ผู้อาํ นวยการกองบริการการศึกษา ผู้อาํ นวยการกองกฎหมาย ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นกรรมการ
ให้ ผ้ ูอาํ นวยการกองการบริหารงานบุคคล หรือ ผู้อาํ นวยการกองในหน่วยงานที
ได้ รับมอบหมายให้ ทาํ หน้ าทีเป็ นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
หรือเป็ นเลขานุการแล้ วแต่กรณี
คณะกรรมการอาจเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตังบุคคลทีทรงคุณวุฒิ เป็ นทีปรึกษา
ของคณะกรรมการตามจํานวนทีเหมาะสมได้
ข้อ ๗ ภายใต้ กรอบวัตถุประสงค์ข้อ ๔ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้ าที ดังนี
๗.๑ กําหนดหลักเกณฑ์เงือนไขวิธกี าร และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ
บุคลากร ผู้ประสบภัยอันเนืองมาจากอุบัติเหตุ การเสียชีวิตอันเนืองมาจากการสาเหตุอนๆ
ื
ตลอดจนรูปแบบเอกสารทีเกียวข้ องโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

๗.๒ ไต่สวน พิจารณา กําหนดและสังจ่ายเงินช่วยเหลือ หรือให้ ได้ รับ
สวัสดิการ
๗.๓ พิจารณาบริหารเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนให้ เกิดดอกผล
๗.๔ เสนอแต่งตังทีปรึกษาและ/ หรือ คณะอนุกรรมการต่อ
มหาวิทยาลัยตามความจําเป็ น
๗.๕ ประเมินผลการดําเนินงานประจําปี เสนอต่อมหาวิทยาลัย
๗.๖ หน้ าทีอืนใดตามทีได้ รับมอบหมายจากอธิการบดี
ข้อ ๘ ให้ กองการบริหารงานบุคคล หรือ หน่วยงานอืนทีได้ รับมอบหมาย เป็ น
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้ าทีทางด้ านธุรการและตามทีคณะกรรมการ
ขอให้ ดาํ เนินการตามระเบียบนี
กรณีมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ หน่วยงานอืนทําหน้ าทีธุรการ ให้ จัดทําเป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย แจ้ งให้ บุคลากรรับทราบ
หมวด ๔ การเงินและบัญชี
ข้อ ๙ เงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนให้ ใช้ จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๑๐ การรับเงิน การจ่ายเงิน จัดทําหลักฐานการเบิกจ่ายตามสิทธิ การเก็บ
รักษาเงินให้ เป็ นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การอนุมัติและการสังจ่ายเงิน ให้ อธิการบดี หรือผู้ทไี ด้ รับมอบหมาย
เป็ นผู้พิจารณาอนุมัติและสังจ่าย ตามวงเงินทีได้ กาํ หนดไว้ ในประกาศ และขอรับเงิน ณ กองคลัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๑๒ เงินกองทุนตามระเบียบนีให้ นาํ ไปฝากกับธนาคารพาณิชย์ในนาม
“กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร”
ข้อ ๑๓ ให้ เจ้ าหน้ าทีการเงินของกองทุนจัดทําบัญชีและเก็บหลักฐานการ
เบิกจ่ายไว้ และให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทําการตรวจสอบหลักฐานการ
เบิกจ่าย แล้ วรายงานอธิการบดีทราบอย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง
ข้อ ๑๔ การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้ คณะกรรมการเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ เงือนไข วิธกี าร และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากร
ผู้ประสบภัยอันเนืองมาจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตอันเนืองมาจากการสาเหตุอนๆ
ื ตลอดจน
รูปแบบเอกสารทีเกียวข้ อง ให้ ทาํ เป็ นประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๖ ห้ ามก่อหนีผูกพันกองทุน หรือใช้ กองทุนไปเป็ นหลักประกันการชําระ
หนีใดๆ ซึงเป็ นผลให้ ต้องผูกพันชําระหนีจากกองทุน เว้ นแต่เป็ นหลักประกันเพือประโยชน์ในการ
ดําเนินการบริหารกองทุนนันเอง แต่จะต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการนํากองทุนมาใช้ ตาม
วัตถุประสงค์
หมวด ๕ การควบคุมตรวจสอบและการเลิกกองทุน
ข้อ ๑๗ ภายในหกเดือนนับแต่วันสินปี งบประมาณ ให้ คณะกรรมการสรุปและ
รายงานฐานะการเงินตามหลักบัญชีสากลแสดงงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปี ทีล่วง
มาแล้ วให้ มหาวิทยาลัยและนําเสนอทีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๑๘ การเลิกกองทุนต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย
และทีประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนดเงือนไขการชําระบัญชีกองทุนตามสมควร แล้ วประกาศให้
ทราบทัวกัน
ข้อ ๒๐ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี และเพือการนีให้ มีอาํ นาจ
ออกประกาศได้ การใดทีมิได้ กาํ หนดไว้ ในระเบียบนี หรือไม่เป็ นไปตามระเบียบนี
ให้ อธิการบดีมีอาํ นาจวินิจฉัยสังการและคําวินิจฉัยสังการนันถือเป็ นทีสดุ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ การทํากรมธรรม์ประกันภัย ทีส่วนงาน ได้ ดาํ เนินการก่อนระเบียบนี
ใช้ บังคับ และระยะเวลาการคุ้มครองตามกรมธรรม์ยังไม่สนสุ
ิ ด ให้ ส่วนงานต้ นสังกัด รวบรวม
รายชือบุคลากร ส่งมายังกองบริหารงานบุคคล เพือตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร และขอรับ
ความคุ้มครอง ตามระเบียบนี
กรณีทบี ุคลากรบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้ ใช้ สทิ ธิขอรับความคุ้มครองตามที
กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยนันก่อน โดยไม่มีสทิ ธิขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี
ข้อ ๒๒ หลังจากระเบียบฉบับนีมีผลใช้ บังคับ และ ทีได้ รับสวัสดิการตาม
ระเบียบนีแล้ ว มิให้ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย นําเงินรายได้ ไปจ่ายเพือขอรับความคุ้มครอง
จากบริษัทประกันภัย อีก เว้ นแต่กรณีทจี าํ เป็ นต้ องเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทีได้ รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย ให้ สามารถจัดทําประกันภัยได้ โดยใช้ เงินรายได้ ของส่วนงานทีบุคลากรสังกัด

กรณีทบี ุคลากรบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้ ใช้ สทิ ธิขอรับความคุ้มครองตามที
กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยนันก่อน
สัง ณ วันที ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย คณะกรรมการเพือความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
.................................................
โดยทีเห็นเป็ นการสมควรให้ มีระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๓ ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๑๔ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที ๑๕๖ (๘/๒๕๕๓) เมือวันที ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ ใช้ บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“งานวิจัยด้ านพันธุวิศวกรรม” หมายความว่า การวิจัยทีเกียวข้ องกับ
สิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการกลาง” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการเทคนิค” หมายความว่า คณะกรรมการเทคนิคด้ านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
“งานวิจัย”
หมายความว่า งานวิจัยทีเกียวกับ
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้อ ๔ งานวิจัยแบ่งออกเป็ นสีประเภท ดังนี
๔.๑ งานวิจัยประเภทที ๑ ได้ แก่งานวิจัยและทดลองทีไม่มีอนั ตรายและ
ไม่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการกลางด้ านความปลอดภัยทางชีวภาพ
๔.๒ งานวิจัยประเภทที ๒ ได้ แก่งานวิจัยและทดลองทีอาจมีอนั ตรายใน
ระดับตําต่อพนักงานในห้ องทดลอง ชุมชนและสิงแวดล้ อม
๔.๓ งานวิจัยประเภทที ๓ ได้ แก่งานวิจัยทีอาจมีอนั ตราย ต่อนักวิจัย
ชุมชนและสิงแวดล้ อม หรือเกียวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม และงานทีอาจมี
อันตรายในระดับทียังไม่เป็ นทีทราบแน่ชัด

๔.๔ งานวิจัยประเภทที ๔ ได้ แก่งานวิจัยและทดลองทีอาจมีอนั ตราย
ร้ ายแรง และ/หรือขัดต่อศีลธรรม
ข้อ ๕ ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึนคณะหนึง ประกอบด้ วย
คณะกรรมการไม่น้อยกว่าห้ าคนประกอบด้ วย
๕.๑ บุคคลทีมีความรู้ความสามารถทีจะประเมิน ประมวลผลและ
ติดตามตรวจสอบงาน ทีจะดําเนินการให้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้
๕ .๒ เจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึงเป็ นผู้ทมี ีความรู้
ทางด้ านเทคนิค เกียวกับอุปกรณ์และเครืองมือทางชีวภาพ รวมถึงสถานทีทใี ช้ ในการทําการวิจัย
๕.๓ วิศวกรทีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบความปลอดภัยของ
อุปกรณ์และเครืองมือทางชีวภาพ
๕.๔ กรรมการอย่างน้ อยหนึงคน จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึงมี
ความรู้ ความสนใจ และมีพืนฐานความรู้ทางด้ านเทคนิคและวิชาการ เกียวกับงานวิจัยด้ าน
พันธุวิศวกรรม
ให้ คณะกรรมการตามวรรคแรกมีวาระการดํารงตําแหน่งสีปี แต่อาจได้ รับการ
แต่งตังใหม่อกี ได้
หากคณะกรรมการตามวรรคแรกครบวาระแล้ ว และยังไม่มีการแต่งตัง
คณะกรรมการขึนมาแทน ให้ กรรมการทีมีอยู่ยังคงดําเนินการต่อไปได้
ข้อ ๖ ให้ คณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้ าทีดังนี
๖.๑ ประเมินและตรวจสอบงานวิจัยต่างๆ ทีมหาวิทยาลัยได้ รับ รวมทัง
คําร้ องขอเปลียนแปลงงานวิจัย
๖.๒ ควบคุมงานวิจัยทีจัดอยู่ประเภท ๒ และ ๓ ให้ ดาํ เนินการเป็ นไป
ตามแนวทางปฏิบัติ ของคณะกรรมการกลาง
๖.๓ ส่งเอกสารต้ นฉบับแบบฟอร์มของงานวิจัยประเภทที ๒ และ
ประเภทที ๓ ให้ กบั คณะกรรมการเทคนิค ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที
๖.๔ จัดให้ มีการตรวจตราและออกใบรับรอง ก่อนทีจะมีการดําเนินงาน
ห้ องปฏิบัติการระดับความปลอดภัย ให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติเพือความปลอดภัยทางชีวภาพ
และตรวจตราและตรวจสอบการดําเนินงานในห้ องทดลองโรงปลูกและเพาะเลียงพืช และห้ องเลียง
สัตว์ ทุกระดับ อย่างน้ อยปี ละหนึงครัง
๖.๕ จัดให้ มีการตรวจสอบงานวิจัยอยู่ระหว่างดําเนินการและให้
ข้ อเสนอแนะต่อนักวิจัยเป็ นระยะ

๖.๖ จัดให้ มีการตรวจสอบมาตรฐานของสถานทีทดลอง และการ
หลุดรอดของสิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจากสถานทีทดลองสู่สงแวดล้
ิ
อม
๖.๗ กําหนดแนวปฏิบัติ และวินิจฉัยเกียวกับงานวิจัยด้ านความปลอดภัย
ทางชีวภาพของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการป้ องกันทางการแพทย์
๖.๘ แต่งตังคณะอนุกรรมการเพือช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และปฏิบัติงานอย่างหนึงอย่างใดตามทีคณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๗ นอกจากพ้ นตามวาระตามข้ อ ๕ กรรมการอาจพ้ นจากตําแหน่งเมือ
๗.๑ ตาย
๗.๒ ลาออก
๗.๓ กระทําผิดอาญาจนได้ รับโทษคําพิพากษาถึงทีสดุ ให้ จาํ คุก เว้ นแต่
กระทําผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๗.๔ มหาวิทยาลัยมีคาํ สังถอดถอน
ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการ ให้ นาํ ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๓ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้ คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชียวชาญ หรือบุคคลทีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ได้ รับเบียประชุม หรือค่าตอบแทน จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย โดยให้ ทาํ เป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ให้ อธิการบดีรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี และเพือการนีให้ มี
อํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได้
ทังนี ตังแต่บดั นี เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การบริหารงานโครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๓
…………………………..
เพือให้ นิสติ ผู้พักอาศัยในหอพัก ได้ ใช้ ชีวิตเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ระหว่างเพือนนิสติ ต่าง
คณะวิชา และเป็ นหอพักทีอบอุ่นและปลอดภัยอยู่ในศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพือจะพัฒนานิสติ
ให้ เป็ นนิสติ ทีพึงประสงค์ และเป็ นทรัพยากรบุคคลตามความต้ องการของชาติ ฉะนัน อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐ ) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครังที ๑๕๕ (๗/๒๕๕๓)
เมือวันที ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ วางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การบริหารงานโครงการ
หอพักนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ ใช้ บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“โครงการหอพักนิสติ ”
หมายความว่า โครงการหอพักนิสติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการอํานวยการ”
หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการ
กองทุนบริหารงานโครงการหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผู้จัดการโครงการ”
หมายความว่า ผู้จดั การโครงการหอพักนิสติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนบริหารงานโครงการ
หอพักนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๔ ให้ อธิการบดีรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี กรณีทมี ีปัญหาจากการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบนี ให้ อธิการบดีมีอาํ นาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยนันให้ ถอื เป็ นทีสดุ และให้ มีอาํ นาจ
การออกประกาศเพือปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามระเบียบฉบับนีได้

หมวด ๑
การจัดตังกองทุน
...........
ข้อ ๕ การบริหารงานโครงการหอพักนิสติ ประกอบด้ วยพืนที ๒ ส่วน คือ
๕.๑ อาคารหอพักนิสติ ๑๕ อาคาร และ อาคารขวัญเมือง
๕.๒ อาคารพืนทีสวัสดิการ (NU Square)
การบริหารจัดการพืนที ในข้ อ ๕.๑ และ ๕.๒ เมือเกิดรายได้ ให้ นาํ เงิน
รายได้ ทเี กิดจากการบริหารงานโครงการหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตังเป็ น กองทุน
โดยใช้ ชือว่า “กองทุนบริหารงานโครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร”
มีสาํ นักงานกองทุนโครงการหอพักนิสติ เป็ นหน่วยงานในกํากับสํานักงาน
อธิการบดี มีผ้ ูจัดการโครงการหอพักนิสติ เป็ นหัวหน้ าสํานักงานกองทุนโครงการหอพักนิสติ
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของกองทุน มีดังนี
๖.๑ เพือบริหารจัดการโครงการหอพักนิสติ โดยให้ นิสติ ผู้พักอาศัย ได้ เรียนรู้
การอยู่ร่วมกันระหว่างเพือนนิสติ ต่างคณะวิชา เพือเป็ นนิสติ ทีพึงประสงค์และเป็ นทรัพยากร
บุคคลของชาติ
๖.๒ เพือเป็ นทรัพยากรในการบริหารจัดการโครงการหอพักนิสติ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๖.๓ เพือสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๗ กองทุนนีอาจมีรายได้ จาก
๗.๑ รายได้ จากบริหารงานโครงการหอพักนิสติ
๗.๒ รายได้ จากงบประมาณทีได้ รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
๗.๓ เงิน หรือทรัพย์สนิ บริจาค ทีมผี ้ ูบริจาค
๗.๔ รายได้ อนื ๆ
หมวด ๒
คณะกรรมการและการบริหารงาน
…………………
ข้อ ๘ ให้ มีคณะกรรมการขึนคณะหนึงเรียกว่า คณะกรรมการอํานวยการบริหาร
กองทุนโครงการหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้ วย อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ
รองอธิการบดีอกี ไม่เกิน ๗ คนเป็ น กรรมการ ผู้อาํ นวยการกองคลัง ผู้อาํ นวยการกองบริการ
การศึกษา ผู้อาํ นวยการกองแผนงาน ผู้อาํ นวยการกองอาคารสถานที ผู้อาํ นวยการกองการ
บริหารงานบุคคล ผู้อาํ นวยการกองบริการวิชาการ ผู้อาํ นวยการกองกฎหมาย ผู้อาํ นวยการกอง

กิจการนิสติ ประธานสภานิสติ และนายกองค์การนิสติ เป็ นกรรมการ และมีผ้ ูจดั การโครงการ
หอพักนิสติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้ คณะกรรมการอํานวยการ มีอาํ นาจหน้ าที ดังต่อไปนี
๙.๑ กําหนดนโยบายการบริหารกองทุน ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
๙.๒ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารใช้ จ่ายเงินของกองทุน
๙.๓ ให้ ความเห็นชอบในการนําเงินกองทุนซือพันธบัตรรัฐบาล
๙.๔ กําหนดค่าใช้ จ่ายอืนใดตามทีเห็นสมควร
๙.๕ จัดทําแผนการบริหารงานโครงการหอพักนิสติ
๙.๖ จัดทํารายงานสถานะทางการเงินของกองทุน เสนอให้ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้ อยปี ละหนึงครัง
๙.๗ แต่งตังอนุกรรมการ เพือรับผิดชอบในงานด้ านต่างๆ ภายในกรอบอํานาจ
หน้ าทีของคณะกรรมการอํานวยการ
ข้อ ๑๐ ให้ อธิการบดี แต่งตังบุคคลผู้ซึงมีความรู้และความเชียวชาญ ในด้ านการบริหาร
และการจัดการ เป็ นผู้จดั การโครงการหอพักนิสติ คนหนึงทําหน้ าทีเป็ นกรรมการและเลขานุการ
โดยให้ ผ้ ูจัดการโครงการหอพักนิสติ มีอาํ นาจและหน้ าที ดังนี
๑๐.๑ รับผิดชอบงานธุรการ
๑๐.๒ บริหารจัดการโครงการหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ควบคุมดูแล
ในการปฏิบัตงิ านด้ านการเงิน พัสดุ สวัสดิการนิสติ และขับเคลือนงานในเชิงรุก และงานอืนใน
การบริหารจัดการโครงการหอพักนิสติ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๑๐.๓ ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและลูกจ้ างของ
โครงการหอพักนิสติ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๐.๔ จัดทํารายงานการบริหารจัดการโครงการหอพักนิสติ เสนอคณะกรรมการ
อํานวยการ เป็ นประจําทุกเดือน
๑๐.๕ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ พร้ อมสําหรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกตลอดเวลา
๑๐.๖ ประสานงานกับคณะทํางาน หรืออนุกรรมการ ในด้ านต่างๆ ทีตังขึน
๑๐.๗ หน้ าทีอนที
ื ได้ รับมอบหมาย เพือให้ การบริหารงานโครงการหอพักนิสติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
ข้อ ๑๑ ให้ อธิการบดีมีอาํ นาจแต่งตัง คณะอนุกรรมการ ดังนี
๑๑.๑ คณะอนุกรรมการบริหารงานด้ านกายภาพ ประกอบด้ วย รองอธิการบดี
ทีอธิการบดีมอบหมายหนึงคนเป็ น ประธานอนุกรรมการ และกรรมการอืนอีก ไม่น้อยกว่า ๕ คน
เป็ นกรรมการ และ ผู้จัดการโครงการหอพักนิสติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ

ให้ คณะอนุกรรมการบริหารงานด้ านกายภาพ มีหน้ าทีดงั ต่อไปนี
๑) จัดทําแผนการบริหารงานด้ านกายภาพ และให้ ข้อเสนอแนะแก่
คณะกรรมการอํานวยการ ในการปฏิบัตหิ น้ าที
๒) ติดตามดูแลงานด้ านกายภาพของโครงการหอพักนิสติ เพือให้ นิสติ ได้ เข้ าพัก
อาศัยในหอพักนิสติ โดยสอดคล้ องกับนโยบายการบริหารงานโครงการหอพักนิสติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
๓) ปฏิบัติหน้ าทีอนตามที
ื
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๑๑.๒ คณะอนุกรรมการบริหารงานด้ านการพัฒนานิสติ ประกอบด้ วย
รองอธิการบดีทอี ธิการบดีมอบหมายหนึงคนเป็ น ประธานอนุกรรมการ และกรรมการอีก
ไม่น้อยกว่า ๕ คนเป็ นกรรมการ และ ผู้จัดการโครงการหอพักนิสติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้ คณะอนุกรรมการบริหารงานด้ านการพัฒนานิสติ มีหน้ าทีดังต่อไปนี
๑) จัดทําแผนการบริหารงานด้ านการพัฒนานิสติ และให้ ข้อเสนอแนะแก่
คณะกรรมการอํานวยการ ในการปฏิบตั ิหน้ าที
๒) ติดตามดูแลงานด้ านพัฒนานิสติ โดยให้ สอดคล้ องกับหลักการบริหารงาน
โครงการหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓) ปฏิบัติหน้ าทีอนตามที
ื
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๑๑.๓ คณะอนุกรรมการบริหารงานด้ านการจัดการทรัพย์สนิ ประกอบด้ วย
รองอธิการบดีทอี ธิการบดีมอบหมายหนึงคนเป็ น ประธานอนุกรรมการ และกรรมการอืนอีก
ไม่น้อยกว่า ๕ คนเป็ นกรรมการ และผู้จัดการโครงการหอพักนิสติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้ คณะอนุกรรมการบริหารงานด้ านการจัดการทรัพย์สนิ มีอาํ นาจและหน้ าที
ดังต่อไปนี
๑) จัดทําแผนการบริหารงานด้ านการจัดการทรัพย์สนิ และให้ ข้อเสนอแนะแก่
คณะกรรมการอํานวยการ ในการปฏิบตั ิหน้ าที
๒) ติดตามดูแลงานด้ านการดําเนินงานตามแผนการจัดการทรัพย์สนิ โดยให้
สอดคล้ องกับหลักการบริหารงานโครงการหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
๓) ปฏิบัติหน้ าทีอนตามที
ื
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
ข้อ ๑๒ ให้ จัดวางระบบพัสดุในโครงการหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพือให้ การ
บริหารจัดการโครงการหอพักนิสติ เป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
หลักเกณฑ์การบริหารงานพัสดุในการบริหารงานโครงการหอพักนิสติ ให้ เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๓
การเงินและบัญชี
…………..
ข้อ ๑๓ การรับจ่ายเงินให้ ปฏิบัตติ ามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย เงินรายได้
ข้อ ๑๔ การเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน ต้ องเก็บอย่างน้ อย ๑๐ ปี นับแต่วันเกิดรายการ
ข้อ ๑๕ การเก็บรักษาเงินของกองทุน ให้ นาํ ฝากธนาคารพาณิชย์ หรือ ธนาคารทีเป็ น
รัฐวิสาหกิจ โดยให้ ถอื ปฏิบตั ิตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม
หมวด ๔
การควบคุมตรวจสอบ
................
ข้อ ๑๖ ในทุกภาคการศึกษา ให้ ผ้ ูจดั การโครงการหอพักนิสติ จัดทํารายงานสถานะ
ทางการเงิน ทรัพย์สนิ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการในแต่ละภาคการศึกษา เสนอ
ต่อคณะกรรมการอํานวยการ และสภามหาวิทยาลัยเพือทราบ
ข้อ ๑๗ เมือสินปี งบประมาณ ให้ ผ้ ูจัดการโครงการหอพักนิสติ จัดทํารายงานสถานะ
ทางการเงินประจําปี ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสินปี งบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการ
อํานวยการ และให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารการเงิน
ทรัพย์สนิ ทุกประเภท ของกองทุนการบริหารงานโครงการหอพักนิสติ
ข้อ ๑๘ ให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานผลการตรวจสอบประจําปี
และให้ รายงานผลการตรวจสอบนันต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
สัง ณ วันที ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย กองทุนพันบาทเพือการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
---------------------เพือให้ การสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนพัฒนานักเรียนและนิสติ เป็ นไปด้ วย
ความเรียบร้ อย ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุม ครังที ๑๕๓ (๕/๒๕๕๓) เมือวันที ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย กองทุนพันบาท
เพือการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ ใช้ บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย กองทุนพันบาทเพือ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายความว่า กองทุนพันบาทเพือการศึกษา
“กองทุน”
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของกองทุน มีดังนี
๕.๑ สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน และนิสติ
๕.๒ ดําเนินการอืนทางการศึกษา ตามทีคณะกรรมการจะอนุมัติ
เป็ นกรณีพิเศษ
ข้อ ๖ รายได้ และทรัพย์สนิ ของกองทุน มีดังนี
๖.๑ เงินบริจาคเป็ นกองทุน กองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
๖.๒ เงิน หรือทรัพย์สนิ อืนทีมีผ้ ูมอบให้ เพือเป็ นทุนการศึกษา
๖.๓ รายได้ หรือผลประโยชน์ทไี ด้ มาจากการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์
๖.๔ เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
๖.๕ ดอกผลของกองทุน

ข้อ ๗ ให้ มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้ วย อธิการบดี หรือ ผู้ที
อธิการบดีมอบหมาย เป็ นประธาน ผู้อาํ นวยการกองคลัง เป็ นกรรมการและเหรัญญิก กรรมการซึง
อธิการบดีแต่งตังอีกจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน และให้ ประธานแต่งตังกรรมการ
คนใดคนหนึงเป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตามวรรคหนึง ให้ มีวาระ ๒ ปี และอาจได้ รับแต่งตังใหม่อกี ได้
คณะกรรมการอาจเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมีความเหมาะสม โดยให้ อธิการบดี
แต่งตังเป็ นทีปรึกษาของคณะกรรมการได้
ข้อ ๘ ให้ คณะกรรมการนําดอกผลของกองทุนมาดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน หรือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
ข้อ ๙ ให้ คณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้ าทีดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ในข้ อ ๕ ดังนี
๙.๑ กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ เงินดอกผลของกองทุน และทุนการศึกษา
๙.๒ ดําเนินการเกียวกับการจัดหารายได้ หรือผลประโยชน์
๙.๓ กําหนดแผนงาน หรือโครงการประจําปี และการดําเนินการอืนๆ
๙.๔ กําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไขของทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน และ
วิธปี ฏิบัติทเี กียวข้ อง
๙.๕ นําเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชน์
๙.๖ สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้มีอปุ การะคุณ
ของกองทุน
๙.๗ สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้รับทุนและ
ผู้ปกครองของผู้รับทุน
๙.๘ แต่งตังผู้ตรวจสอบบัญชี จากผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
๙.๙ แต่งตังคณะอนุกรรมการ เพือดําเนินการตามทีคณะกรรมการ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ การซือทรัพย์สนิ และการจ้ างทําของทีจะต้ องก่อหนีผูกพัน หรือจ่ายเงิน
จากดอกผลของกองทุน ให้ ดาํ เนินการได้ ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยให้ นาํ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้ อธิการบดีหรือผู้ทอี ธิการบดีมอบอํานาจเป็ นผู้อนุมัติสงจ่
ั าย
เงินกองทุน ตามทีคณะกรรมการเสนอ
ข้อ ๑๒ ให้ กองคลัง มีหน้ าทีรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน ตลอดจนการปฏิบัติ
ทางบัญชีให้ ถูกต้ อง โดยนําระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยมาใช้
บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๓ ให้ คณะกรรมการรายงานงบดุลและการรับจ่ายเงินของกองทุน ต่อสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างน้ อยปี ละหนึงครัง
ข้อ ๑๔ ให้ อธิการบดีรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ในกรณีทมี ีปัญหา
เกียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ให้ อธิการบดีมีอาํ นาจวินิจฉัยและคําวินิจฉัยให้ ถอื เป็ นทีสดุ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ บรรดาเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้ วย กองทุนพันบาทเพือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้ เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การแต่งตังผูท้ รงคุณวุฒิพเิ ศษ
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------

เพือให้ การบริหารงานมหาวิทยาลัยและหรือส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันทีเปลียนแปลงไปตามทีกฎหมายกําหนด สมควรมีบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชียวชาญพิเศษ ในสาขาต่างๆ เพือปฏิบัติหน้ าทีในงานด้ าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและหรือส่วนงานต่างๆ ทันต่อการเปลียนแปลงอย่างเร่งด่วน และ
ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติงานทีเหมาะสมได้
ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๑๐) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุมครังที ๑๔๙ (๑/๒๕๕๓) เมือวันที ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ จึงให้ วางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การแต่งตัง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ มีผลใช้ บังคับตังแต่บัดนีเป็ นต้ นไป
ื
งขัดหรือแย้ งกับระเบียบนี
บรรดากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คําสัง หรือมติอนใดซึ
ให้ ใช้ ระเบียบนีแทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ” หมายความว่า ผู้ทไี ด้ รับการแต่งตังจาก
มหาวิทยาลัย ให้ ปฏิบัติงานในหน้ าทีทใี ช้ ความรู้ความเชียวชาญในสาขาต่างๆ ซึงงานนันเป็ นงาน
ทีมีความสําคัญเร่งด่วน
“ส่วนงาน”
หมายความว่า สํานักงานอธิการบดี
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ และหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ทีได้ รับการจัดตังให้ เป็ นส่วนราชการโดยพระราชกฤษฎีกา และคณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานัก ศูนย์ และหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทีได้ รับการจัดตังให้
เป็ นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ การแต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบนี แบ่งเป็ น
๒ ระดับ คือ
๔.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัย
๔.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําส่วนงาน

ข้อ ๕ เพือให้ การบริหางานมหาวิทยาลัยและการบริหารงานส่วนงานทีมี
ความสําคัญเร่งด่วนและมีลักษณะเฉพาะทีต้องเร่งดําเนินการให้ แล้ วเสร็จ ให้ อธิการบดีแต่งตัง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําส่วนงาน จากผู้มีคุณสมบัติ
ดังนี
๕.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึง ดังนี
(๑) สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชันนําของต่างประเทศ
หรือในประเทศ ในสาขาทีเกียวข้ องกับงานหรือโครงการทีจะปฏิบัติ
(๒) มีประสบการณ์เป็ นทียอมรับในวงการวิชาการด้ านทีเกียวข้ อง
ในระดับประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีความเชียวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาทีเป็ นประโยชน์ต่องาน
(๓) มีผลงานทีเกียวข้ องกับงานหรือโครงการในระดับประเทศ
อย่างน้ อย ๕ ชิน
๕.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําส่วนงาน มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี
(๑) สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชันนําของต่างประเทศ
หรือในประเทศ ในสาขาวิชาทีเกียวข้ องกับงานหรือโครงการทีจะปฏิบตั ิ
(๒) มีประสบการณ์เป็ นทียอมรับในวงการวิชาการด้ านทีเกียวข้ อง
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๓) มีผลงานทีเกียวข้ องกับงานหรือโครงการในระดับประเทศ
อย่างน้ อย ๓ ชิน
การแต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัยตามข้ อ ๕.๑ ให้ อธิการบดีมี
อํานาจแต่งตังได้ ไม่เกิน ๓ คน และมีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันทีได้ รับการ
แต่งตัง และต้ องมีการกําหนดเป้ าหมาย กรอบภารกิจ หรือกรอบภาระหน้ าที ทีผ้ ูทรงคุณวุฒิ
พิเศษประจํามหาวิทยาลัยต้ องรับผิดชอบ
การแต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําส่วนงานตามข้ อ ๕.๒ ให้ อธิการบดีแต่งตัง
ได้ ไม่เกิน ๓ คน โดยคําแนะนําของหัวหน้ าส่วนงาน และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําส่วนงาน และมีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันทีได้ รับการ
แต่งตัง และต้ องมีการกําหนดเป้ าหมาย กรอบภารกิจ หรือกรอบภาระหน้ าที ทีผ้ ูทรงคุณวุฒิ
พิเศษประจําส่วนงานต้ องรับผิดชอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษตามข้ อ ๕.๑ และ ข้ อ ๕.๒ อาจได้ รับแต่งตังใหม่ได้ อกี เมือ
ภารกิจหรืองานเร่งด่วนนันยังไม่แล้ วเสร็จ โดยการแต่งตังในปี ต่อไป ให้ พิจารณาจากผลงานที

ปฏิบัติได้ ในปี ทีผ่านมาเป็ นสําคัญ โดยให้ รายงานผลการปฏิบัติของผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํา
มหาวิทยาลัยหรือประจําส่วนงานให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบ
ข้อ ๖ ให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิประจํา
ส่วนงานมีหน้ าทีความรับผิดชอบ ดังนี
๖.๑ ให้ คาํ ปรึกษาแนะนํา ต่ออธิการบดีหรือหัวหน้ าส่วนงานหรือ
คณะกรรมการต่างๆ ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานแล้ วแต่กรณี
๖.๒ งานอืนทีต้องใช้ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เพือให้ ได้ ผลผลิตตามเป้ าหมายทีอธิการบดีหรือหัวหน้ าส่วนงานมอบหมาย
การกําหนดเป้ าหมาย การมอบหมายภารกิจหรือภาระหน้ าที ของผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษประจํามหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิประจําส่วนงาน ให้ จัดทําเป็ นคําสังมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจํา
ส่วนงานมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราทีกาํ หนดไว้ ในประกาศมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ ที
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษนันสังกัดอยู่
ข้อ ๘ ให้ อธิการบดีรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี และเพือการนีให้ มี
อํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได้ หากมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนีหรือนอกเหนือ
จากทีระเบียบนีกําหนด ให้ อธิการบดีเป็ นผู้วินิจฉัยชีขาดและคําวินิจฉัยชีขาดให้ ถอื เป็ นทีสดุ
ประกาศ ณ วันที ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

