๓๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร

๓๕

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ กองทุน
และแนวปฏิบตั ิต่างๆ

๓๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างผู้เกษียณอายุราชการที่ดารงตาแหน่ง
ทางบริหาร พ.ศ.๒๕๕๗
................................
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหาร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙๓(๓/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๗ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้าง
ผู้เกษียณอายุราชการที่ดารงตาแหน่งทางบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่เป็นผู้
เกษียณอายุราชการ
ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้าง ของ
ผู้บริหารที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ โดยประเมินปีละ ๑ ครั้ง และในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
พิจารณาจากผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลและการเลื่อนค่าจ้าง ให้จัดทาเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๓๘

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การส่งเสริมนิสติ ยอดเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๕๗
..............................................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรส่งเสริมให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รู้จักพัฒนากิจกรรมของตน ให้
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและรู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี
และได้ประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙๑
(๑/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตยอดเยี่ยม
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตดีเด่น พ.ศ.๒๕๓๗
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการกิจการนิสิต
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิตยอดเยี่ยม”
หมายความว่า นิสิตที่มีผลงาน หรือ สร้างชื่อเสียง หรือ
ได้รับการยกย่องตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับนานาชาติ
ข้อ ๕ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเกียรติบัตรนิสิตยอด
เยี่ ย ม หรื อ รางวั ล เชิ ด ชู เ กีย รติ อื่ น ๆ ส าหรั บนิ สิ ต ที่ ส ร้า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ม หาวิ ท ยาลั ย ให้ อ อกเป็ นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาประเมินคัดเลือกนิสิตยอดเยี่ยม
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้
(๑) สรรหารายชื่อนิสิตยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ
(๒) กลั่นกรองรายชื่อนิสิตยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ
(๓) สรุปผลการประเมินนิสิตที่ได้รับการเสนอรายชื่อ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
(๔) เสนอมหาวิทยาลัยถอดถอนนิสิตยอดเยี่ยมตามระเบียบนี้ หากเกิดกรณีประพฤติ
ตนอันไม่เหมาะสม
ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ และให้กองบริการการศึกษาบันทึก
คาเหล่านี้ลงในใบรับรองผลการศึกษาของนิสิต ดังนี้
(๑) “นิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร” (Distinguished Student in
Extracurricular Activities) หรือ
(๒) “นิสิตยอดเยี่ยมด้านความประพฤติ ” (Distinguished Student in Behavioral
Performance)

๓๙
ข้อ ๙ กรณีนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม ผู้ใดได้รับโทษวินัยร้ายแรง หลังจากที่ได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยจะเพิกถอนรางวัลที่ได้รับนั้น
ข้อ ๑๐ กรณีมีปั ญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และคา
วินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย วารสารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
..............................................
โดยที่ เ ห็ น เป็ น การสมควรให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ว่ า ด้ ว ย คณะกรรมการวารสาร
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับวารสารมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถประสงค์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญบัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙๑ (๑/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๗ ให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วารสาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการวารสารมหาวิทยาลัย
พ.ศ ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“วารสารมหาวิทยาลัย หมายความว่า วารสารที่ดาเนินการโดย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการวารสารมหาวิทยาลัย
“กองบรรณาธิการ”
หมายความว่า กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย
“ผู้ประเมิน”
หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่อ่าน ตรวจและประเมินบทความทางวิชาการ
ข้อ ๕ ให้จัดทาวารสารมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๕(๑) และ ๕(๒) ตีพิมพ์อย่างน้อยวารสารละ
๓ ฉบับต่อปี
(๑) วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒) วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อ ๖ วารสารมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา
(๒) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิง
(๓) เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยและการพัฒนาวิชาการของบุคลากร
มหาวิทยาลัย แก่บุคคลทั่วไป
(๔) เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการวิจัยและการพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ ให้บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาวารสารมหาวิทยาลัย

๔๑
ข้อ ๘ ให้มคี ณะกรรมการ โดยให้อธิการบดีแต่งตั้งประกอบด้วย อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ
กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งไม่เกิน ๙ คน และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่รับผิดชอบกากับดูแลวารสาร
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนงานการจัดทาวารสารมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ ๖
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ ในการจัดทาวารสารมหาวิทยาลัย
(๓) กาหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ประเมิน ค่าสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย
(๓) แต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อให้ทาหน้าที่ตามที่มอบหมาย
(๔) หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้มีกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยตามข้อ ๕(๑) และ ๕(๒) โดยให้อธิการบดี
แต่งตั้ง ประกอบด้วย อธิการบดีห รือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นที่ปรึกษา บรรณาธิการซึ่ง
อธิการบดีแต่งตั้ง เป็ นประธานกรรมการ กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งไม่เกิน ๑๕ คนต่อวารสาร และให้
อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งให้มาจากผู้แทนกลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาละ ๒ คน
ข้อ ๑๑ ให้กองบรรณาธิการมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก บทความจากผู้นิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการตีพิมพ์ของวารสาร
(๒) ตรวจสอบความถูกต้องของบทความตามระเบียบการตีพิมพ์ของวารสาร และ
ความเหมาะสมของการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง และหรือ รูปภาพก่อนส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ หลังจากผู้นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนาของผู้ประเมิน
(๔) ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ ก่อนส่งให้ผู้นิพนธ์ยืนยันความถูกต้อง และ
ลงนามมอบลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ให้วารสารก่อนส่งตีพิมพ์
(๕) จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นผู้ประเมินวารสารมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการจัดประชุมกันอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง
การประชุมของคณะกรรมการ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ประเมินมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการ ก่อน
นาไปลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย
อัตราค่าตอบแทนผู้ประเมินบทความทางวิชาการให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ สมาชิกวารสารมี ๒ ประเภท คือ
(๑) ประเภทบุคคล
(๒) ประเภทหน่วยงาน
ข้อ ๑๕ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย ต้องชาระค่าสมาชิกวารสาร
มหาวิทยาลัย ตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

๔๒
ทั้งนี้ อัตราค่าสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ ผู้ที่เขียนบทความทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย
แล้ว ต้องรับผิดชอบ หากมีการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น
ข้อ ๑๗ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บนี้ และเพื่ อ การนี้ ใ ห้ มี อ านาจออก
ประกาศมหาวิทยาลัยได้ ในกรณีที่มีปัญหานอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาดและให้ถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................
เพื่อให้การสนับ สนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ได้ผลิตผลเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ในรู ปของหนั งสือ ตารา และเอกสารสิ่งพิมพ์ อันจะช่ว ยเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ อีกทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
ต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙๑ (๑/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗
ให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุนและการส่งเสริม
การผลิตและจาหน่ายตารา หนังสือ และนวัตกรรมการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สานักพิมพ์”
หมายความว่า สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร
“กองบรรณาธิการ”
หมายความว่า กองบรรณาธิการพิจารณาการขอจัดทา
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
“บุคลากร”
หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร และหมายความรวมถึงบุคคลที่มหาวิทยาลัย
จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้เพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย
“ผู้ทรงคุณวุฒิ”
หมายความว่า ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและได้รับ
การแต่งตั้งโดยกองบรรณาธิการพิจารณาการจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร
“เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ” หมายความว่า หนังสือ ตารา
งานแปลเอกสาร คาสอน เอกสารประกอบการสอน รายงานการศึกษาค้นคว้า/วิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน

๔๔
“ผู้สร้างสรรค์”

หมายความว่า บุคลากรผู้สร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์

“ผู้สร้างสรรค์ร่วม”

หมายความว่า บุคคลที่ร่วมสร้างสรรค์เอกสารสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการขึ้น
ทางวิชาการขึ้น
ข้อ ๕ การจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สานักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิต เอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ และเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้
เกิดขึ้น
(๒) เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ตารา และเอกสารการสอน หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อ เป็ น หน่ ว ยงานทาหน้าที่ด้านการจัด พิมพ์ การเผยแพร่ และจัดจาหน่า ย
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(๔) เพื่ อ จั ด หาเงิ น รายได้เ ข้ า เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นส านัก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
สาหรับใช้ในการดาเนินงานตามภารกิจของสานักพิมพ์
ทั้งนี้ การดาเนินงานของสานักพิมพ์ให้คานึงถึงการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและ
เผยแพร่เอกสารในเชิงวิชาการเป็นสาคัญ
ข้อ ๖ ให้กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย
(๑) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม่ าจาก ๓ กลุ่มสาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชามีจานวนไม่
เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ
(๓) รองคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คนหนึ่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบก ากั บ ดู แ ลส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งกองบรรณธิการโดยคาแนะนาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และจะให้
มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ ๗ ให้กองบรรณาธิการ ตามข้อ ๖ มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบาย แผนงานในการสนับสนุนเพื่อการจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการเพื่อจาหน่าย ตลอดจนแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ ในการตรวจสอบ การพิจารณาคุณภาพ
ตลอดจนความถูกต้องในด้านเนื้อหาวิชาการ และความสมบูรณ์ของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
(๓) พิจารณาอนุมัติการผลิตหรือจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่เสนอโดย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก
(๔) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ และทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นอาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมในผลงาน
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการนั้นๆ
(๕) กาหนดจานวนเล่มในการจัดพิมพ์ รายละเอียดรูปเล่ม ราคา และการจัดจาหน่าย
ทั้งนี้ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ

๔๕
(๖) ควบคุมรายรับ รายจ่าย การทาบัญชีและการรายงานทางการเงินของสานักพิมพ์
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม
(๗) สรุปผลการดาเนินงานของสานักพิมพ์เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ
อธิการบดี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
(๘) เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทาความร่วมมือทางวิชาการ การขยายสาขา การมี
ส่วนร่วมของสานักพิมพ์กับหน่วยงานอื่นที่จะนามาซึ่งเงินรายได้ของสานักพิมพ์และข้อตกลงอื่นๆ
(๙) หน้าที่อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๘ การบริหารจัดการ ให้ดาเนินการในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน โดยนาเงินจาก
โครงการส่งเสริมและผลิตตารา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมการผลิตและจาหน่าย
ตาราและนวัตกรรมการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นเงินทุนตั้งต้นในการดาเนินงาน
ทั้งนี้ในการดาเนินงานกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินทุนหมุนเวียน โดยอนุโลม
ข้อ ๙ แหล่งที่มาของเงินรายได้
(๑) การบริจาค หรือมีบุคคล องค์กร หน่วยงานมอบให้
(๒) การจัดสรรเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๓) รายได้จากการดาเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่น
ข้อ ๑๐ การจัดสรรเงินรายได้จากการจัดจาหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
(๑) เงินสมนาคุณ ให้กับผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์ร่วม ให้จัดสรรตามอัตราที่กาหนด
ในประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) เงินกองทุนคงยอดเงินต้น ให้จัดสรรเมื่อปิดบัญชีและรายงานสถานะทางการเงิน
ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ ๑๑ ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์
(๑) ผู้สร้างสรรค์และผู้สร้างสรรค์ร่วม ต้องโอนลิขสิทธิ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่ได้รับการจัดพิมพ์ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นเวลา ๓ ปี โดยทาเป็นหนังสือการโอนลิขสิทธิ์ ระหว่างผู้สร้างสรรค์
กับมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มของสานักพิมพ์กาหนด
(๒) การขยายเวลาการโอนลิขสิทธิ์ หากพ้นกาหนดเวลาการโอนลิขสิทธิ์ ภายในเวลา
๓ ปีแล้ว แต่เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่จัดพิมพ์ขึ้นยังจาหน่ายไม่หมด ผู้สร้างสรรค์ และผู้สร้างสรรค์ร่วมต้อง
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยขยายเวลาการใช้ลิขสิทธิ์ เพื่อทาการจาหน่ายผลงานต่อไปได้อีก ๓ ปี โดยการจัดสรร
เงินสมนาคุณแก่ผู้สร้างสรรค์ภายหลังการขยายเวลาการใช้ลิขสิทธิ์ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม
(๓) การจัดพิมพ์ซ้า ในกรณีจานวนเล่มของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ สิ้นสุดลง
ก่อนระยะเวลา ๓ ปี หากเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด การพิจารณา
จัดพิมพ์ซ้าให้อยู่ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ โดยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ผู้สร้างสรรค์ให้เป็นไปตาม
สัญญาเดิม
(๔) การจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ได้จัดพิมพ์และจาหน่ายไป
หมดแล้ว ต่อมาผู้สร้างสรรค์ได้ปรับปรุงเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการบางส่วนและมีความประสงค์จะจัดพิมพ์เป็น
ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสานักพิมพ์

๔๖
ข้อ ๑๒ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิช าการที่ผู้สร้างสรรค์ นาเสนอขอจัดพิมพ์ นั้น ต้องปราศจาก
ภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมายกับบุคคลและหรือหน่วยงานอื่นๆ หากมีการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการนั้นๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้สร้างสรรค์และผู้สร้างสรรค์ร่วมต้องร่วมกัน
รับผิดชอบ
ข้อ ๑๓ ให้ เจ้าหน้าที่การเงินของสานักพิมพ์ จัดทาบัญชีและเก็บหลั กฐานการเบิกจ่ายไว้
เพื่อให้สานักงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบการดาเนินงานตามระเบียบนี้ แล้วรายงานผลการตรวจสอบ
ให้อธิการบดีทราบเป็นประจาทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้ อ ๑๔ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บนี้ และมี อ านาจออกประกาศ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รายละเอียดปลีกย่อย ให้ดาเนิ นการโดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ในกรณีทมี่ ีปัญหานอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ ให้บรรดาเงินทุนโครงการส่งเสริมการผลิตตารา จานวน ๑,๖๒๑,๑๑๓.๑๔ บาท ตาม
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด เลขที่ บัญชี ๐๐๙-๑๐-๐๐๒๙๗๔ เป็นเงินทุนตั้ง
ต้นครั้งแรกในการดาเนินงานตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๖
--------------------------------เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๘ (๑๐/๒๕๕๖) เมื่อวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
“ศิษย์เก่า”
หมายความว่า ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
และนิสิตปัจจุบัน
ข้อ ๕ รายได้และทรัพย์สินของกองทุน มีดังนี้
(๑) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๒) เงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาค
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
(๔) ดอกผลของกองทุน
(๕) รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจาก (๑) – (๔)
ข้อ ๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ๑ คน
(๒) รองคณบดีที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ดูแ ลงานศิ ษย์ เ ก่ าซึ่ ง เป็ น ผู้ แทนของกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จ านวน ๑ คน กลุ่มสาขาวิช าวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน ๑ คน กลุ่มสาขาวิช า
สังคมศาสตร์ จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์คัดเลือกจานวน ๓ คน
(๔) ผู้อานวยการกองกิจการนิสิตเป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๔ ปี นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ
แล้ว ให้คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

๔๘
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการประเภทนั้นๆ
(๔) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษ หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกองทุน และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนและดอกผล
(๓) กาหนดแผนงาน โครงการประจาปี และการดาเนินการอื่นๆ โดยเสนอต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(๔) นาเงินและทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชน์
(๕) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๖) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
ข้อ ๙ ห้ ามก่อหนี้ ผู กพัน กองทุน หรือใช้กองทุนเป็นหลั กประกัน การช าระหนี้ใดๆ ซึ่งเป็นผลให้
กองทุนต้องผูกพันชาระหนี้ให้บุคคลภายนอก เว้นแต่การนั้นเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์การดาเนินกองทุน
นั้นเอง แต่การดาเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้ อ ๑๐ การรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการลงทุ น หาผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ เงินกองทุน ให้นาฝากไว้กับธนาคารที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน
อื่นของรัฐ และให้นาดอกผลของกองทุนมาสมทบกับยอดเงินต้นของกองทุน
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชีสากล โดยแสดงงบดุลและรายงานการรับ -จ่าย
เงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ภายใน ๖๐ วันนับจากสิ้น
ปีงบประมาณ
ข้อ ๑๓ ให้ ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ที่ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เข้ า ตรวจสอบและรั บ รองงบการเงิ นอย่ า งน้ อ ย
ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุน
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยและให้คาวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๖
____________________

อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๖ (๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ ให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
“เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการ
รักษาพยาบาล หรือบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล หรือที่
เกิดจากการสนับสนุนการรักษาพยาบาล และให้หมายความรวมถึงทายาท หรือผู้อุปการะของผู้เสียหาย
“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้
โดยตรงแก่บุคคล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟื้น ฟูส มรรถภาพที่จ าเป็ นต่อสุ ขภาพและการดารงชีวิต การบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อ กตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบโรคศิ ล ปะ ทั้ ง นี้ ให้ ร วมถึ ง การปฏิ บั ติ ง านที่ ส นั บ สนุ น การ
รักษาพยาบาล
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของเงินช่วยเหลือ มีดังนี้
(๑) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิด
จากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล โดยมิต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด
(๒) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ รับความเสียหายที่เกิด
จากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ข้อ ๕ เงินช่วยเหลือประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายได้ประจาปี
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล

๕๐
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
(๔) เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการประจาคณะ เป็นคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือ มีอานาจหน้าที่
ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ ตามวัตถุประสงค์ของเงินช่วยเหลือ
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ข้ อ ๗ ให้ ก ารจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ เ สี ย หายจากการรั ก ษาพยาบาลจากรายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ให้ อธิการบดีรั กษาการให้ เป็นไปตามระเบียบนี้ และเพื่อให้ มี อานาจออกประกาศ
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็น
ที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐

กันยายน.พ.ศ.๒๕๕๖

กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การพักอาศัยในหอพักนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การพักอาศัยในหอพักนิสิต
แพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เหมาะสมกับปัจจุบันยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๖ (๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ ให้วางระเบียบการพักอาศัยในหอพักนิสิตแพทย์
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การพักอาศัยในหอพักนิสิต
แพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ว่ าด้ ว ย การพั ก อาศั ย ในหอพั ก นิ ส ิ ต
แพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อตกลงอื่นใด ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะ”
หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์
“หอพัก”
หมายความว่า หอพักนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
“ผู้พักอาศัย”
หมายความว่า นิสิตหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
ดาเนินงาน หอพักนิสิตแพทย์อนุญาตให้เข้าพักอาศัยในหอพัก
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินงานหอพักนิสิตแพทย์
“หัวหน้าสานักงานหอพัก” หมายความว่า บุคคลที่ทางคณะแพทยศาสตร์แต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่หอพักทาหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและกิจกรรมต่างๆของหอพักและ
บุคลากรในสานักงานหอพัก
“อาจารย์อนุศาสก”
หมายความว่า อาจารย์ผู้ดูแลนิสิตแพทย์และผู้ที่พัก
อาศัยในหอพักนิสิตแพทย์ โดยมีทั้งอาจารย์ชายและอาจารย์หญิง
“หัวหน้าหอพักนิสิต”
หมายความว่า นิสิตแพทย์ที่คณะกรรมการ
ดาเนินงานหอพักนิสิตแพทย์พิจารณาให้ทาหน้าที่ดูแลนิสิตให้ปฏิบัติตามระเบียบหอพักโดยประสานงานกับ
หัวหน้าสานักงานหอพัก
“สานักงานหอพัก”
หมายความว่า สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
สานักงานหอพักประกอบด้วยหัวหน้าสานักงานหอพัก เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านธุรการและงานสารบรรณหอพักด้าน
บริการสวัสดิการและความสงบเรียบร้อยและด้านอาคารสถานที่หอพัก

๕๒
“เจ้าหน้าที่ประจาหอพัก” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝุาย
บริการสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝุายอาคารสถานที่
หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๕ หอพักมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อช่วยเหลือนิสิตให้มีที่พักอาศัยที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน
(๒) เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนตนเองในการอยู่ร่วมกัน และเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพซึ่งกันและกัน
หมวดที่ ๒
คณะกรรมการดาเนินงานและอานาจหน้าที่
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย
(๑) รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต
ประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีฝุายพัฒนาและบริหาร
กรรมการ
(๓) ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิต ระดับชั้นปรีคลินิก
กรรมการ
(๔) ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิต ระดับชั้นคลินิก
กรรมการ
(๕) ผู้แทนภาควิชาจิตเวชศาสตร์
กรรมการ
(๖) อาจารย์อนุศาสกชาย
กรรมการ
(๗) อาจารย์อนุศาสกหญิง
กรรมการ
(๘) หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม
กรรมการ
(๙) หัวหน้าหอพักนิสิตแพทย์
กรรมการ
(๑๐) หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๗ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่และความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานหอพัก
ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุม ดูแล การดาเนินงาน หอพัก โดยการออกประกาศหอพักให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะ และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าสานักงานหอพัก และบุคลากรในสังกัดสานักงานหอพัก
(๓) พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินรายได้ของคณะ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด
(๔) พิจารณาสิทธิในการเข้าพัก อนุญาตให้ผู้พักอาศัยในหอพักที่ไม่ ได้เป็นนิสิตของ
คณะ เข้าพักอาศัยในหอพัก
(๕) พิจารณาลงโทษนิสิตตามข้อ ๒๒ และถอดถอนสิทธิในการเข้าพักอาศัยในหอพัก
นิสิตแพทย์ ซึ่งปฏิบัติตนฝุาฝืนระเบียบหอพักพร้อมพิจารณาโทษได้
(๖) มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และประสานงาน การด าเนิ น งานหอพั ก กั บ
หน่วยงานภายในและภายนอกคณะ
(๗) คณะกรรมการอาจเปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรหอพั ก ได้ ต ามความ
เหมาะสม
(๘) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย

๕๓
ข้ อ ๘ อาจารย์ อ นุ ศ าสกมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ดู แ ลนิ สิ ต ในหอพั ก ให้ ค าปรึ ก ษา
ตักเตือนความประพฤตินิสิต นาเสนอความต้องการของนิสิตต่อคณะกรรมการดาเนินงานหอพักนิสิตแพทย์
พร้อมทั้งทาหน้าที่อบรมนิสิตในหอพักให้มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม นาความรู้ และจิตสานึกมีความรับผิดชอบ
ต่อสั งคม โดยผ่ า นกิ จ กรรมภายในหอพัก ตามความเหมาะสม หรื อหน้า ที่อื่น ๆ ที่ค ณะกรรมการหอพั กได้
มอบหมาย
ข้อ ๙ หัวหน้าสานักงานหอพัก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนิ น กิจ การหอพัก และบริห ารงานหอพักให้ เป็นไปด้ ว ยความเป็นระเบีย บ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะกรรมการดาเนินงานหอพักนิสิตแพทย์
(๒) น าค าร้ อ งเรี ย นของผู้ พั ก อาศั ย หรื อ แจ้ ง การกระท าผิ ด ระเบีย บหอพั ก รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหอพักสาหรับนิสิตเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานหอพักนิสิต
แพทย์
ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ประจาหอพัก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ของหอพัก เช่น งาน
ติดต่อ งานสารบรรณทาทะเบีย นประวัติ บัตรประจาตัว นิสิตหอพัก ข้อมูลนิสิ ตเกี่ยวกับหอพัก การช าระ
ค่าธรรมเนียม เป็นต้น
(๒) เจ้าหน้าที่ฝุายบริการสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อย
กิจการบริการและสวัสดิการของหอพัก การเข้าออก ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหอพัก ตักเตือนนิสิตหอพักเมื่อ
กระทาการผิดระเบียบ และรายงานการกระทาความผิดของนิสิตที่ฝุาฝืนระเบียบ อานวยความสะดวก ดูแล
ความสะอาด เรี ยบร้อยภายในอาคาร สถานที่ ดาเนินการไกล่เกลี่ ยและยับยั้งข้อพิพาทต่างๆ เฉพาะหน้า
เกี่ยวกับนิสิตภายในหอพักหรือมีอานาจเปิดและค้นห้องพักผู้อาศัย เมื่อมีเหตุอันตรายร้ายแรงเฉพาะหน้าได้
(๓) เจ้าหน้าที่ฝุายอาคารสถานที่ของคณะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดู แลซ่อมแซม อาคาร
และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหอพัก เมื่อได้รับแจ้ง และปรับทิวทัศน์ สิ่งแวดล้อมของหอพัก ให้น่าอยู่อาศัย
ข้อ ๑๑ หัวหน้าหอพักนิสิต มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหอพัก
(๒) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประจาหอพักในการทากิจกรรมต่างๆ ภายในหอพัก
(๓) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหอพักแก่เจ้าหน้าที่ประจาหอพัก พร้อมทั้งรายงานใน
เรื่องต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในหอพักให้เจ้าหน้าที่ประจาหอพักทราบ
หมวดที่ ๓
คุณสมบัติและสิทธิในการเข้าพักในหอพัก
ข้อ ๑๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพัก มีดังนี้
(๑) นิสิตแพทย์ชั้นคลินิกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
(๒) นิสิตแพทย์ชั้นปรีคลินิก ที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการดาเนินงานหอพัก
นิสิตแพทย์
(๓) อาจารย์อนุศาสก
(๔) หัวหน้าหอพัก
(๕) บุคคลที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการดาเนินงานหอพักนิสิตแพทย์
(๖) นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

๕๔
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และสิทธิในการเข้าพักในหอพัก มีดังนี้
(๑) ให้นิสิตชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พักอาศัยห้องละไม่เกิน ๒ คน
(๒) สิทธิในการพักอาศัยเป็นสิทธิส่วนบุคคลจะโอนสิทธิอันนี้ให้กับบุคคลอื่นไม่ได้
(๓) การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ย้ า ยห้ อ งพั ก กระท าไม่ ไ ด้ เ ว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการดาเนินงานหอพักนิสิตแพทย์
(๔) ผู้ มี สิ ท ธิเ ข้า พัก อาศัย ในหอพัก ต้อ งช าระค่า บารุง หอพัก ตามวัน เวลาที่ค ณะ
กาหนด
(๕) นิสิตที่ไม่ได้ชาระหนี้ค้าง จะไม่ได้รับการจัดสรรหอพัก
ข้อ ๑๔ สิทธิพักอาศัยในหอพักสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกหรือสละสิทธิ์
(๓) ถูกตัดสิทธิ์
(๔) ถูกลงโทษให้ออกจากหอพัก
(๕) พ้นสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
(๖) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
หมวดที่ ๔
หน้าที่ของผู้พักอาศัย
ข้อ ๑๕ ผู้เข้าพักอาศัย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ไม่น าบุ คคลภายนอกเข้ามาในห้องพักโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์อนุศาสกหรือคณะกรรมการ และการรับรองบุคคลภายนอกให้ใช้ห้องรับแขกประจาหอพักเท่านั้น
(๒) ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่อทรัพย์สิ น ในหอพั กหากเกิ ดความเสี ยหายอันเกิด จากการ
กระทาของตน ต้องชดใช้ตามราคาที่คณะกาหนด
(๓) ต้องดูแลความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของหอพักไม่ให้เกิด
การชารุดเสียหาย
(๔) ไม่นาทรัพย์สินที่มีค่ามาเก็บเอาไว้ในหอพัก หากเกิดความสูญหาย หอพักจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น
(๕) ต้องปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งด้านการแต่งกายและความประพฤติ
(๖) ต้องไม่จัดงานรื่นเริงสังสรรค์ใด ๆ ในหอพักเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากคณะกรรมการ
(๗) ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
(๘) ต้องไม่ประกอบอาหารในหอพัก
(๙) ผู้พักอาศัยที่มีคดีเกี่ยวข้องถึงเจ้าที่ตารวจท้องที่ หลังจากแจ้งความแล้วให้แจ้ง
หัวหน้าหอพักนิสิตหรืออาจารย์อนุศาสกโดยด่วน คณะจะไม่รับผิดชอบเป็นเจ้าทุกข์ให้ ยกเว้นในกรณีทรัพย์สิ น
ของคณะ สูญหายเท่านั้น

๕๕
ข้อ ๑๖ การกระทาต่อไปนี้ ถือเป็นการกระทาผิดกฎระเบียบหอพัก
(๑) มีอุปกรณ์หรือเล่นการพนันทุกชนิด ไว้ครอบครองในหอพัก
(๒) มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเสพยาเสพติดในหอพัก
(๓) มีสื่อลามกอนาจารที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
(๔) ประกอบอาหารในหอพัก
(๕) ดื่มสุรา หรือของมึนเมา
(๖) ทาลายสาธารณะสมบัติและทรัพย์สินของหอพักโดยเจตนา
(๗) ลักทรัพย์
(๘) นาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในหอพัก
(๙) ตากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนอนอื่นๆ ตามที่อันไม่สมควร
(๑๐) เข้าไปห้องพักผู้อื่นในขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่
(๑๑) มีพฤติกรรมเสื่อมเสียทางเพศ ขัดกับศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ในบริเวณหอพัก
(๑๒) น าบุ ค คลอื่ น เข้ า มาพั ก ในหอพั ก โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากอนุ ศ าสกหรื อ
คณะกรรมการ
(๑๓) แต่งกายไม่สุภาพหรือส่อไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก
(๑๔) ปิดรูป โปสเตอร์ เขียนรูป หรือข้อความอันให้เปรอะเปื้อนตามฝาผนัง พื้นห้อง
ประตู ตู้เสื้อผ้า หรือที่อื่น ๆ ในบริเวณหอพัก และขัดต่อศีลธรรมอันดี
(๑๕) ทะเลาะวิวาทหรือทาร้ายร่างกายในบริเวณหอพัก
(๑๖) การกระทาอื่นใดที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือประกาศของหอพัก
หมวด ๕
การเงิน
ข้อ ๑๗ อั ตราค่าบ ารุ งหอพัก การกาหนดเงิ นประกันหอพัก และค่าเสี ยหายให้ ท าเป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๘ เงินรายได้จากค่าบารุงหอพัก เงินประกันหอพัก และค่าเสียหายให้เป็นรายได้คณะ
ข้อ ๑๙ เงินรายได้ จากข้อ ๑๗ อาจใช้จ่ายได้เพื่อการต่อไปนี้
(๑) ดูแลรักษาและบริการกิจการหอพัก
(๒) เพื่อกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินงานหอพักนิสิตแพทย์เห็นสมควร
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการมีอานาจในการเสนอขอยกเว้นการเก็บค่าบารุงหรือค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เพื่อให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป
ข้อ ๒๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นาระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
โทษทางวินัย
ข้อ ๒๒ โทษที่นิสิตจะได้รับในกรณีที่กระทาความผิด มีดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

๕๖
(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือ โทษอย่างอื่น
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) ภาคทัณฑ์
(๔) ทาทัณฑ์บน
กรณีนอกเหนือจากโทษ (๑) – (๔) อาจให้นิสิตบาเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเอง
ตามที่คณะกาหนด
ผู้ที่กระทาผิดในบริเวณหอพักนอกจากจะต้องรับ โทษจากหอพักแล้ว ยังอาจได้รับ
โทษทางวินัยจากทางมหาวิทยาลัยและเมื่อถูกลงโทษคณะจะแจ้งให้ผู้ปกครองนิสิตทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๓ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดและคาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นให้ถือเป็นที่สุดและเพื่อการนี้ให้มีอานาจออกประกาศได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๕๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๕๖
............................
เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษานิสิตมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและ
เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย จึ งเห็ นควรให้มีกองทุนเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิต ฉะนั้นอาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบ
กับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘๖(๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพื่อ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น การศึ ก ษ า
เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ทุนการศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการศึกษาของนิสิต เช่น ค่า
เล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ ค่าบารุงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนิสิต
ข้อ ๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดย
ให้กองทุนวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นทุนการศึกษาสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ให้กองกิจการนิสิตทาหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน
ข้อ ๕ รายได้และทรัพย์สินของกองทุน มีดังนี้
(๑) เงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาค
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
(๓) ดอกผลของกองทุน
(๔) รายได้อื่นนอกเหนือจาก (๑) – (๓)
ข้อ ๖ การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายสาหรับเรื่องดังนี้
(๑) เพื่อเป็นทุนการศึกษาสาหรับนิสิต
(๒) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ ง ซึ่ ง เลื อ กจากผู้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี ผู้ อ านวยการ
ในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กลุ่มสาขาวิชาละ ๑ คนเป็นกรรมการ

๕๘
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และ
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิตเป็นกรรมการ
(๔) นอกเหนือจากกรรมการตามข้อ ๗(๑) – (๓) หากคณะกรรมการเห็นควรให้มี
กรรมการเพิ่มเติมอีก อาจเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้อีกไม่เกิน ๓ คน
(๕) ผู้อานวยการกองกิจการนิสิตเป็นเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจแต่งตั้งใหม่อีกได้
และนอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้วให้คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการประเภทนั้นๆ
(๔) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษ หรือหนักกว่าโทษจาคุก โดยคาพิพากษา ถึง
ที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๙ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้รับทุน วิธีการและ
อัตราการเบิกจ่ายเงินทุน และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนและดอกผล
(๓) กาหนดการจัดสรรทุน
(๔) กาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณประจาปี
(๕) สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ อุ ป การคุ ณ ของกองทุ น
ผู้รับทุน และผู้ปกครองของนิสิตผู้รับทุน
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๗) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
(๘) รายงานผลการดาเนินงานกองทุนเมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยตามลาดับ
ข้อ ๑๐ ห้ามก่อหนี้ผูกพันกองทุน หรือใช้กองทุนเป็นหลักประกันการชาระหนี้ใดๆ ซึ่งเป็นผล
ให้ กองทุนต้องผูกพันช าระหนี้ ให้ บุ คคลภายนอก เว้นแต่การนั้นเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์การดาเนิน
กองทุนนั้นเอง แต่การดาเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๑๑ การรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น และการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม
รายการและอั ต ราการเบิ ก จ่ า ยทุ น การศึ ก ษา และการบริ ห ารจั ด การกองทุ น
ให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการเสนอแผนการเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามความใน
ข้อ ๖(๒) และข้อ ๙(๓) ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อทราบ
ข้อ ๑๒ เงินกองทุนให้นาฝากไว้กับธนาคารที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินอื่น
และให้นาดอกผลของกองทุนมาสมทบกับยอดเงินต้นของกองทุน
ข้อ ๑๓ ภายใน ๖ เดือนนับจากสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชี
สากล โดยแสดงงบดุลและรายงานการรับ -จ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ

๕๙
ในการดาเนินงานของกองทุน ให้สานักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๑๔ ให้ อ ธิก ารบดีห รื อ ผู้ ที่ อธิก ารบดี มอบหมายเป็ นผู้ อ นุมั ติสั่ งจ่า ยเงิน กองทุน ตามที่
ประกาศมหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๕ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ กรณี มี ปั ญ หาจากการปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยและคาวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๖๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน
ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๖
.....................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่าย
รายเดือน ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ไปแล้วนั้น
จากการได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว พบว่าการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าวไม่ชัดเจน และอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการเบิกจ่ายได้
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๒ และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘๕
(๗/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ผู้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และปรับปรุง ระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ผู้
ดารงตาแหน่งอธิการบดี ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง
และค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน”
หมายความว่า เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ เงิน
ประจาตาแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน
ข้อ ๕ ให้จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ใน
คราวแรกของการดารงตาแหน่งในอัตรา ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และเมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมี
สิทธิได้รับการเลือนค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายเมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้

๖๑
(๑) กรณีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อได้รับเงินจากงบประมาณแผ่นดินแล้ว ให้นาเงินรายได้จ่ายสมทบ เมื่อรวมแล้ว
ไม่เกินอัตราที่กาหนด เว้นแต่เงินและค่าตอบแทนตามสิทธิที่พึงมีนั้น เท่ากับหรือมากกว่าอัตราที่กาหนดตาม
ระเบียบนี้แล้ว ไม่ต้องนาเงินรายได้เพื่อจ่ายสมทบตามระเบียบนี้
(๒) กรณีผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี เป็นบุคคลนอกเหนือจาก ข้อ ๕(๑) เมื่อได้รับเงิน
จากงบประมาณแผ่นดินแล้ว ให้นาเงินรายได้จ่ายสมทบ เมื่อรวมแล้วไม่เกินจากอัตราที่กาหนด
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดหาที่พัก และรถประจาตาแหน่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ สาหรับผู้
ดารงตาแหน่งอธิการบดี กรณีบุคคลดังกล่าวไม่ใช้สิทธิตามที่จัดให้ ถือว่าไม่มีสิทธิร้องขอให้จ่ายค่าที่พัก และ/
หรือค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่งอีก
ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดทาสัญญาจ้างการปฏิบัติงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อน
ค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๙ กรณีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามมาตรา ๒๑ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้รับค่าจ้าง
และค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนตามระเบียบนี้ จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีขึ้น
ใหม่
ข้อ ๑๐ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการดาเนินการอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การบริหารสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖
…………………………………………
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อให้บริการนิสิตในการจัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตารา สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน รวมทั้งเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ที่มารับบริการ
อาศัยอานาจความตามมาตรา ๑๔(๒) และมาตรา ๑๔(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๑(๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สานักพิมพ์”
หมายความว่า สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ปีงบประมาณ”
หมายความว่า ปีงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
ข้อ ๔ สานักพิมพ์เป็นส่วนงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ให้บริการผลิตและเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มิได้แสวงหาผลกาไร
ข้อ ๕ ให้สานักพิมพ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) ประสานการจัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการ
ค้นคว้าอิสระ สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) ผลิตผลงานทางวิชาการ เอกสาร หนังสือ ตารา สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
(๓) เผยแพร่ และจัดจาหน่ายผลงานทางวิชาการ เอกสาร หนังสือ ตารา สื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

๖๓
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารสานักพิมพ์ ประกอบด้วย
(๑) คณบดี
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รองคณบดีทุกฝุาย
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาละ ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักหอสมุด
เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ
(๗) หัวหน้าสานักพิมพ์
เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการบริหารตามข้อ ๖ มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแผนงาน นโยบายการดาเนินงาน และควบคุมดูแลการดาเนินงานของ
สานักพิมพ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ ๕
(๒) พิจารณาเสนออธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของสานักพิมพ์ เช่น การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารการพัสดุ การบริหารบุคคล การ
บริหารทั่วไป และการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียน
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของสานักพิมพ์
ในแต่ละปี งบประมาณสมทบให้บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔) แต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลเพื่อทาหน้าที่ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย
(๕) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของสานักพิมพ์
เพื่อรายงานต่อคณบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๘ สานักพิมพ์ มีรายได้ ดังนี้
(๑) ค่าถ่ายเอกสาร วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ
(๒) ค่าจัดทารูปเล่ม วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ
(๓) ค่าจัดทาซีดี พร้อมสกรีนแผ่น
(๔) ค่าจัดทาผลงานทางวิชาการ เอกสาร หนังสือ ตารา สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
(๕) การจัดสรรเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๖) รายได้อื่นๆ
(๗) ผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดการรายได้ (๑) ถึง (๖)
ข้อ ๙ ให้ คณบดี มี อ านาจหน้ าที่ ก ากั บดู แลการด าเนิ นงานของส านั กพิ มพ์ ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของบัณฑิตวิทยาลัย จัดทาบัญชีและเก็บหลักฐานการ
เบิกจ่ายไว้ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทาการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย แล้ว
รายงานอธิการบดีทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และการบริหารการเงินให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๖๔
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ให้มีอานาจออกประกาศ
ได้ ในกรณีมีปัญหาตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ และให้ถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

