๔๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร

๕๐

๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ กองทุน
และแนวปฏิบตั ิต่างๆ

๕๒

๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การจ้างพนักงานสมทบ (Adjunct Staff) เข้าปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๕๗
............................
เพื่ อ เสริม สร้างประสิ ท ธิภ าพการบริห ารงานบุ คคล และการจ้างพนั กงานสมทบ
(Adjunct Staff) ซึ่งมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติ
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐๑ (๑๑ /๒๕๕๗ ) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ย การจ้ า ง
พนักงานสมทบ (Adjunct Staff) เข้าปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความว่า คณะ วิท ยาลั ย สถาบั น ส านั ก
ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“พนักงานสมทบ”
หมายความว่า บุคคลที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
โดยไม่ได้รับเงินเดือน โดยอาจมาปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time ) หรือ ตามชิ้นงาน (Full job)
ข้อ ๔ คุณสมบัติของพนักงานสมทบมีดังนี้
(๑) เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ประสบการณ์การสอน การวิจัย หรือมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตรงซึ่งตามความต้องการของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้มาปฏิบัติงาน ณ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพนั กงานสมทบหน้ าที่ ส อน วิจัย หรือบริก าร
วิชาการ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับ การทาข้อตกลงในการทางานระหว่างที่มาปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาจ้าง

๕๔
นอกเหนือจาก หน้าที่ตามวรรคก่อน แล้ว พนักงานสมทบอาจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ได้ โดยผ่านการเสนอชื่อจากคณะที่สังกัด โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อ ๖ คณะที่ประสงค์จะรับพนักงานสมทบเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
การจ้างเต็มเวลา (Full time) หรือ ตามชิ้นงาน (Full Job)
การจ้างเต็มเวลา คราวแรกให้มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี และคราว
ต่อไป ไม่เกินคราวละ ๒ ปี
กรณีข้อตกลงการจ้างได้กาหนดให้มีค่าตอบแทน ให้จ่ายตามลักษณะการจ้าง คือ
(๑)การจ้างแบบเต็มเวลา ( Full time) ให้จ่ายไม่เกินจากอัตราที่
กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย โดยจ่ายจากเงินรายได้คณะ
(๒)การจ้างแบบตามชิ้นงาน (Full job) ให้จ่ายตามข้อตกลงการ
ทางานแต่ละชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะ โดยอัตราการจ่าย ให้คณะที่ขอจ้างเป็นผู้กาหนด เป็น
รายๆ ไป ตามลักษณะชิ้นงาน
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ให้จัดทาเป็นสัญญาจ้าง ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๗ ทรัพย์สิ น ทางปัญ ญา และงานอื่นๆที่เกิดขึ้นจากงานที่ทาที่มหาวิทยาลั ย
หรือร่วมกับมหาวิทยาลัยให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย ยกเว้นมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๘ การขอรับทุน ในการทาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของพนักงานสมทบให้
ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแหล่งทุนนั้นๆ โดยอาจกาหนดให้ พนักงานสมทบ เป็น ผู้ทาวิจัย
ร่วมในการรับทุนวิจัยนั้นๆ
ข้อ ๙ พนักงานสมทบต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตน หรือแก่ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ การสิ้นสุดการเป็นพนักงานสมทบ
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุญาตให้ออก
(๓) ครบกาหนดเวลาการเป็นพนักงานสมทบ
(๔) ปฏิ บั ติ ห รื อ กระท าการใดๆอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง หรือตามเหตุผลและความจาเป็นอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๑ สิทธิและสวัสดิการ
(๑) บัตรพนักงานสมทบของมหาวิทยาลัย
(๒) บัตรผ่านเข้า – ออกมหาวิทยาลัย
(๓) Login ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

๕๕
(๔) การจัดหาที่พัก ให้พนักงานสมทบให้เป็นไปตามที่มีการตกลงกับคณะ
ทั้งนี้ พนักงานสมทบอาจยื่นความประสงค์เพื่อขอเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้
อนึ่ง พนักงานสมทบอาจเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (พิเศษ) ได้ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (พิเศษ) ที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติอยู่
ข้อ ๑๒ กรณีในข้อตกลงมีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานสมทบ อัตรา
ค่าตอบแทนให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะนั้นๆ
กรณี มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กาหนดในระเบียบนี้ให้ อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
เป็นรายกรณี และรายงานผลการเบิกจ่าย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นคราวๆ ไป
ข้อ ๑๓ ให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ น ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ แ ละให้ มี อ านาจออกค าสั่ ง
ประกาศมหาวิท ยาลัย ได้ กรณี มีปั ญ หาจากการปฏิ บัติตามระเบียบนี้ ให้ อธิการบดีเป็นผู้ มีอานาจ
วินิจฉัยและคาวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๕๖

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการบริหารโครงการผลิตนาดืม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๘
.............................................
โดยที่ เห็ น เป็ น การสมควรให้ มี ร ะเบี ย บเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารโครงการผลิ ต น้ าดื่ ม
มหาวิท ยาลั ย นเรศวร เพื่ อการผลิ ตน้ าดื่มส าหรับ การบริโภคที่ มีคุณ ภาพ สะอาด บริสุ ท ธิ์ การจัด
จาหน่ายหรือแจกจ่าย รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยนเรศวรมาก
ยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๔(๑ /๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑ บททั่วไป
....................
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการบริหารโครงการผลิตน้าดื่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๘ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อุทยาน”
หมายความว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผู้อานวยการ”
หมายความว่า ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการบริห ารเงิน ทุ น
หมุนเวียนโครงการผลิตน้าดื่ม
“ผู้จัดการ”
หมายความว่า ผู้จัดการโครงการผลิตน้าดื่ม
“เหรัญญิก”
หมายความว่า กรรมการที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
การเงินและบัญชี
“โครงการ”
หมายความว่า โครงการผลิตน้าดื่ม น้าแร่ และ
ให้หมายความรวมถึงน้าที่เกิดจากนวัตกรรมใหม่ด้วย
“เงินทุนหมุนเวียน”
หมายความว่า ทุนที่ตั้งขึ้น เพื่อโครงการผลิต
น้าดื่มซึ่งอนุญาตให้นารายรับที่เกิดจากโครงการมาสมทบเพื่อเป็นทุนไว้ใช้จ่ายในการดาเนินงานได้

๕๗
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ
คาสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการตามระเบียบนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือข้อโต้แย้งในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคาวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๒ วัตถุประสงค์
....................
ข้อ ๕ เงินทุนหมุนเวียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) ผลิตน้าดื่มสาหรับบริโภคที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน
(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ด้วยการจัดจาหน่ายหรือแจกจ่าย
(๓) สร้างรายได้จากการวิจัยหรือการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนากิจการของ
มหาวิทยาลัย
หมวด ๓ การบริหารงาน
....................
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการ ผู้อานวยการ ผู้จัดการ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๖ ให้ ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ต่ งตั้ งค ณ ะ ก รรม ก ารขึ้ น ม าชุ ด ห นึ่ ง เรี ย ก ว่ า
“คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการบริหารงานโครงการผลิตน้าดื่ม” ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นที่ปรึกษา
(๒) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ กากับดูแลอุทยาน เป็น ประธาน
กรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ คน ประกอบด้วย ด้านสาธารณสุข
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านการตลาดและแผนธุรกิจ เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวน ๔ คน ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการ
สานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการกองกฎหมาย ผู้อานวยการกองบริการวิชาการ
และจัดการทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
(๕) เหรัญญิก ๑ คน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๗) ผู้จัดการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ ๖(๓) ข้อ ๖(๕) และข้อ ๖(๗) ให้ผู้อานวยการเสนอชื่อต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง
ทั้งนี้ การดาเนินงานอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ ๑ คนตาม
คาแนะนาของผู้อานวยการ

๕๘
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามความในข้อ ๖ มีอานาจหน้าทีด่ ังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย แผนงานประจาปีและแผนการดาเนินงานระยะยาว ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
(๒) ควบคุมการบริหารงานโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนที่กาหนด
ไว้ (๓) ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนิ น งานและสถานะทางการเงินของโครงการเพื่อรายงานคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางานหรือบุคคลใดเป็นที่ปรึกษา เพื่อ
ทาหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) หน้าที่อื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดแผนการดาเนินงาน
ระยะยาว เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราที่กาหนด
ไว้ใน ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ให้อุทยานทาหน้าที่เป็นสานักงานโครงการผลิตน้าดื่ม มีผู้อานวยการเป็น
ผู้บริหาร
ให้ มีผู้จัดการคนหนึ่ง ทาหน้าที่ตามที่ ผู้อานวยการมอบหมาย และปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อานวยการในกรณีที่ผู้อานวยการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ข้อ ๙ ให้เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของโครงการ เป็นผู้จัดทางบ
รายรับ-รายจ่าย งบดุลที่แสดงฐานะทางการเงิน และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของโครงการ ควบคุม
และดูแลงบประมาณของโครงการ รวมทั้งจัดสรรเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการภายใต้การบังคับ
บัญชาของผู้อานวยการ
ส่วนที่ ๒ การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๑๐ ให้ อุ ท ยานเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย น โครงการนี้ ที่ ธ นาคารของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเรียกชื่อบัญชีว่า “บัญชีเงินทุน
หมุนเวียนโครงการผลิตนาดื่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยสมุดบัญชีธนาคารของเงินทุนหมุนเวียนให้
เก็บไว้ ณ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๑๑ การบริหารงานโครงการ ให้อุทยานยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อถือ
เป็นเงินตั้งต้น โครงการผลิตน้าดื่ม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การยืมเงิน
รายได้สะสมของหน่วยงานโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ เงินทุนหมุนเวียนโครงการผลิตน้าดื่ม มีรายได้ ดังนี้
(๑) การผลิตและ/หรือจาหน่ายน้าดื่ม
(๒) การรับจ้างผลิตน้าดื่ม
(๓) เงินยืมจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๔) เงินบริจาค
(๕) รายได้ที่เกิดจากความร่วมมือทางธุรกิจหรือการบริการวิชาการจาก

๕๙
หน่วยงานอื่น
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากความในข้อ ๑๒(๑) - ๑๒(๕)
ข้อ ๑๓ การรั บ การจ่ า ยเงิ น และการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้อุทยานมีอานาจเก็บรักษาเงินสดไว้ในที่ทาการ ได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐
บาท กรณีมีเงินสดเกินกว่าวงเงินที่กาหนด ให้นาฝากธนาคารในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันทาการถัดไป
ข้อ ๑๔ รายการและอัตราการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของทาง
ราชการ หรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี กรณีไม่มีรายการและอัตราการเบิกจ่ายให้เสนอขออนุมัติจัดทา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ เงินทุนหมุนเวียนตามระเบียบนี้ ให้จ่ายได้เฉพาะกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ตามประเภทรายจ่ายดังนี้
(๑) ค่าจ้างชั่วคราว สาหรับจ้างลูกจ้างโครงการ
(๒) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
(๓) ค่าสาธารณูปโภค
(๔) ค่าครุภัณฑ์
(๕) รายจ่ายอื่นตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เป็นรายกรณี
ข้อ ๑๖ การกาหนดอัตราราคาจาหน่ายน้า ให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ตาม
ประเภทดังนี้
(๑) ผลิตน้าดื่มเพื่อจาหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒) จาหน่ายน้าให้กับเอกชนเพื่อนาไปผลิตน้าดื่ม
(๓) จาหน่ายน้าเพื่อนาไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่น
ข้อ ๑๗ ทุ ก รอบปี บั ญ ชี เมื่ อ ปิ ด บั ญ ชี แ ละมี ก าไร ให้ โ ครงการจั ด สรรรายได้ ให้
มหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) ร้อยละ ๓ ของกาไรสุทธิส่งเข้ากองทุนคงยอดเงินต้น
(๒) ร้อยละ๓ ของกาไรสุ ทธิส่งเข้ากองทุนบารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค
(๓) ร้อยละ ๙๔ ให้จัดสรรเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
(ก) ส่วนที่ ๑ ส่งคืนเงินยืมรายได้สะสมร้อยละ ๔๗ ตามความในข้อ ๑๑
และเมื่อส่งครบเงินยืมรายได้สะสมตามข้อ ๑๑ แล้วให้ส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อคืนเป็นทุนวิจัย
ในการขุดเจาะน้า และการวิจัยเพื่อการจัดทาโรงงานตามแผนงานที่กาหนดไว้
(ข) ส่วนที่ ๒ ส่งเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔๗ เพื่อใช้
ในกิจการของมหาวิทยาลัยต่อไป
กรณี โครงการต้ อ งยุ บ ไม่ ว่าด้ ว ยเหตุ ใดๆ ให้ ท รัพ ย์ สิ น หนี้ สิ น อยู่ ในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

๖๐
ข้อ ๑๘ ให้อุทยานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานการเงิน ต่อมหาวิทยาลัย
เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเวลา ๓๐ วัน ตามหลักบัญชีมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี และให้ ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารงานโครงการอย่าง
สม่าเสมอ
ข้อ ๑๙ การบริหารงานพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของทางราชการ
หรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๐ หลักฐานเอกสารทางการเงิน ให้อุทยานเก็บไว้ เพื่อการตรวจสอบ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ส่วนที่ ๓ การบริหารงานบุคคล
ข้อ ๒๑ ให้อุทยานจ้างลูกจ้างรายวันหรือจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในโครงการได้ โดย
จัดทาแผนการจ้างเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายปี และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการจ้าง
หมวด ๔ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
…………………
ส่วนที่ ๑ การดาเนินงานโครงการ
ข้อ ๒๒ ให้มีการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นประจาทุกปี ภายใน
๑๐ วัน นับจากวันที่มีการจัดทางบรายรับ -รายจ่าย งบดุลที่แสดงฐานะทางการเงินตามข้อ ๑๘
แล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๒๓ ให้อุทยานประเมินผลการดาเนินงานตามความในข้อ ๑๘ ในภาพรวมตาม
แผนงานโครงการที่กาหนดไว้ และนาเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การดาเนินงาน
ในคราวเดียวกัน พร้อมกับการรายงานผลการตรวจสอบบัญชีต่อมหาวิทยาลัยใน
ทุกรอบปี
ส่วนที่ ๒ คุณภาพมาตรฐานการผลิตนาดื่ม
…………………………..
ข้อ ๒๔ ให้ อุ ท ยานควบคุ ม ดู แ ลการผลิ ต น้ าดื่ ม ให้ ได้ ม าตรฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ อุทยานจัดระบบเพื่ อให้ พร้ อมรองรับ การตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๖๑
หมวด ๕
การร่วมผลิตกับเอกชน
………………………..
ข้อ ๒๕ ให้ ถือปฏิบั ติตามหลั กกฎหมาย ว่าด้วย การให้ เอกชนร่ว มดาเนิ นการใน
กิจการของรัฐ
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
………………………..
ข้อ ๒๖ การด าเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นระเบี ย บนี้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การ
ดาเนินงานตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๗ ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีผู้จัดการตามข้อ ๖(๗) ให้ถือว่าคณะกรรมการที่มี
ครบตามองค์ประกอบที่ระเบียบนี้ กาหนดไว้
ข้อ ๒๘ หลั งจากระเบียบนี้มีผ ลบังคับใช้ภ ายใน ๙๐ วัน ให้ อุทยานจัดระบบการ
บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การบริหารกองทุนสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก
I-SAB (Institute of Strategic and Appreciative Business)
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๗
...........................................
โดยที่เป็ น การสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการบริห ารกองทุนสถาบันยุทธศาสตร์
ธุ ร กิ จ เชิ ง บวก I-SAB (Institute of Strategic and Appreciative Business) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการ
วิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท สหพัฒ นพิบูล จากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒ นา
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และนาไปสู่การเรียนรู้ทางด้านการบริหาร การจัดการ
ธุร กิ จ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่
๒๐๒ (๑๒/๒๕๕๗ ) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่าด้ ว ย การบริห าร
กองทุ น สถาบั น ยุ ท ธศาสตร์ ธุ ร กิ จ เชิ ง บวก I-SAB (Institute of Strategic and Appreciative
Business) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๗ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุ น สถาบั น ยุ ท ธศาสตร์
ธุ ร กิ จ เชิ ง บวก I-SAB (Institute of Strategic and Appreciative Business) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการบริห ารกองทุ น
สถาบั น ยุ ท ธศาสตร์ ธุ ร กิ จ เชิ ง บวก I-SAB (Institute of Strategic and Appreciative Business)
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผู้จัดการกองทุน”
หมายความว่า ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ส ถ า บั น
ยุ ท ธศาสตร์ ธุ ร กิ จ เชิ ง บวก I-SAB (Institute of Strategic and Appreciative Business) คณะ
บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก ISAB (Institute of Strategic and Appreciative Business) คณะบริห ารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยให้กองทุนมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้บริการวิชาการโดยจัดทาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมและดาเนินการ
ฝึกอบรม
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(๒) เพื่อพัฒ นาหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้ มีความรู้ ความสามารถในวิช าชีพ และเพื่ อประโยชน์ ต่อการปฏิบั ติห น้าที่ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๓) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท สหพัฒนพิบูล
จากัด (มหาชน) ในภารกิจด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๕ รายได้และทรัพย์สินของกองทุน มีดังนี้
(๑) เงินงบประมาณที่ได้รับจากบริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) จาก
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
(๓) ดอกผลของกองทุน
(๔) รายได้อื่น นอกเหนือจาก (๑) – (๓)
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนสถาบัน
ยุ ท ธศาสตร์ ธุ ร กิ จ เชิ ง บวก I-SAB (Institute of Strategic and Appreciative Business) คณ ะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานกรรมการ บริษั ท สหพั ฒ นพิ บู ล จากั ด (มหาชน) เป็ น รอง
ประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนจากบริษัท สหพัฒ นพิบูล จากัด (มหาชน) ไม่เกิน ๓ คน เป็น
กรรมการ
(๔) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร เป็นกรรมการ
(๕) รองคณบดีที่ คณบดีคณะบริห ารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรมอบหมายจานวน ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้ช่วยคณบดีที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรมอบหมายจานวน ๑ คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๗ ให้ คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี และ
อาจแต่งตั้งใหม่อีกได้และนอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการประเภทนั้นๆ
(๔) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษ หรือหนักกว่าโทษจาคุก โดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ
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ข้อ ๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ก าหนดแผนงาน โครงการประจ าปี และการด าเนิ น งานอื่ น ๆ ของ
กองทุน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนและดอกผล
(๓) กาหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุน และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
(๖) รายงานผลการดาเนินงานกองทุนและรายงานฐานะทางการเงินที่ผ่าน
การสอบบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
เป็นผู้จัดการกองทุนมีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการและมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ห้ามก่อหนี้ผูกพันกองทุน หรือใช้กองทุนเป็นหลักประกันการชาระหนี้ใดๆ
ซึ่ งเป็ น ผลให้ ก องทุ น ต้ อ งผู ก พั น ช าระหนี้ ให้ บุ ค คลภายนอก เว้น แต่ ก ารนั้ น เป็ น หลั ก ประกั น เพื่ อ
ประโยชน์การดาเนินกองทุนนั้นเอง แต่การดาเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๑๑ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม
รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุน และการบริหารจัดการกองทุนให้จั ดทา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ เงินกองทุนให้นาฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินอื่น
และให้นาดอกผลของกองทุนมาสมทบกับยอดเงินต้นของกองทุน
ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยและคาวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๔ การดาเนิ น การใดๆ ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมือการให้ บ ริการทาง
วิช าการ (MOU) ระหว่า งมหาวิท ยาลั ย นเรศวร กับ บริษั ท สหพั ฒ นพิ บู ล จ ากั ด (มหาชน) ซึ่งได้
ดาเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๗
…..…………….………….
ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นแหล่งรวมการทางานวิจัยเป็นกลุ่มหรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกัน
เป็นสหสาขาวิชา จึงส่งเสริมให้จัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขึ้น เพื่อให้การพัฒ นางานวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความเป็นเลิศ สอดคล้องกับ
นโยบายการนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙๙(๙/๒๕๕๗)
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ให้วางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สถานวิจัยเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความว่า คณะ วิ ท ยาลั ย สถาบั น ส านั ก ศู น ย์
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา หรือหน่วยงานที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย
“คณบดี”
หมายความว่า ค ณ บ ดี ผู้ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มฐี านะเทียบเท่าคณะ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร วิ จั ย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สถานวิจัย” หมายความว่า สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง ที่จัดตั้งโดยอานาจสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
“สมาชิ ก หลั ก ” หมายความว่ า อาจารย์ ห รื อ นั ก วิ จั ย หลั ก ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาของสถานวิจัย
“สมาชิก สมทบ” หมายความว่า อาจารย์ห รือ นั กวิจัย สมทบ ที่ มีค วาม
เชี่ย วชาญในสาขาที่ มีความเกี่ย วข้อง ซึ่งอาจเป็น บุคคลภายนอกทั้ งชาวไทยและต่างชาติที่ เข้ามา
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย
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“เงินทุนสนับสนุนการดาเนินงาน” หมายความว่า เงินจากมหาวิทยาลัย
นเรศวรที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาให้ความเห็นต่อมหาวิทยาลัย
ในการจัดสรรเงินสนับสนุนการดาเนินงานของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการตามเงื่อนไขที่
กาหนดในระเบียบนี้
“งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก” หมายความว่า งบประมาณจาก
หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จากเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ของ
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร หรื อเงิน สนั บ สนุ น การวิจัย จากเงิน กองทุ น วิจั ยมหาวิท ยาลั ยนเรศวร หรือ
เงินกองทุนวิจัยของคณะ
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานวิจัย จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสถานวิจัยที่มีอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความชานาญในการทาวิจัย
หรื อ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าการร่ ว มกั น ด าเนิ น งานตั้ ง แต่ ๓ คนขึ้ น ไป โดยมี โ ครงสร้ า งการ
บริห ารงานที่ชัดเจนซึ่งประกอบด้วย ผู้ อานวยการสถานวิจัย ๑ คน และอาจารย์ห รือนักวิจัยเป็ น
สมาชิกสถานวิจัยอีกอย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
(ก) ผู้อานวยการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑) เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยต่อเนื่องกันมา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับชื่อสถานวิจัย และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Scopus ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
๒) มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาหลัก ในการทาวิทยานิพนธ์
ของนิ สิ ตที่ จ บการศึ กษาแล้ ว ในระดั บ ปริญ ญาเอกอย่างน้ อย ๒ คน หรือในระดั บ ปริญ ญาโทหรือ
เทียบเท่าอย่างน้อย ๔ คน
(ข) อาจารย์ผู้เป็นสมาชิกในสถานวิจัยอย่างน้อย ๑ คน นอกเหนือ
จากผู้อานวยการจะต้องมีประสบการณ์การทาวิจัยต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับ ชื่อสถานวิจั ย และ มีผ ลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมู ล
ISI Scopus ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง
(ค) อาจารย์ที่เป็นสมาชิกของสถานวิจัย จะมีชื่อในสถานวิจัยได้ไม่
เกิน ๓ สถานวิจัยในขณะเดียวกัน โดยระบุว่าเป็นสมาชิกหลักหรือสมาชิกสมทบ
(๒) สถานวิจัยจะต้องมีการกาหนดแผนงานการวิจัย แผนงานการประดิษฐ์
การสร้างผลงานใหม่ๆ รวมถึงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือภาคประชาชน
และความร่วมมือในระดับนานาชาติเป็นรายปี อย่างน้อย ๓ ปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อความเข้มแข็งด้านวิชาการของประเทศไทย
(๓) สถานวิจัยจะต้องไม่มีชื่อหรือวัตถุประสงค์ที่ซ้าซ้อนกับสถานวิจัยที่เคย
ได้รับอนุมัติจัดตั้งไปแล้วหรือที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ และต้องใช้ ชื่อภาษาไทยว่า “สถานวิจัยเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน....” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาการที่สถานวิจัยนั้นมีความเชี่ยวชาญ
ข้อ ๕ การขออนุมัติจัดตั้งสถานวิจัย
สถานวิจัยที่ประสงค์จะจัดตั้งขึ้นตามระเบียบนี้ ต้องจัดทาคาขอจัดตั้งสถานวิจัย
เสนอต่อคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดในคาขอจัดตั้งตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้ดาเนินการ
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เสนอคาขอจัดตั้งผ่านทางคณะที่ผู้อานวยการสังกัด ทั้งนี้ให้คณบดีเสนอความเห็นประกอบการจัดตั้ง
สถานวิจัยด้วย
คณะกรรมการพิจารณาคาขอจัดตั้งสถานวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๔
ของระเบี ย บนี้ โดยพิ จารณาจากความพร้อมของบุคลากร และแผนการดาเนินงานเป็นหลั ก เมื่ อ
คณะกรรมการเห็ น ว่าคาขอจั ดตั้งเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่ าว ให้ นาเสนอมหาวิทยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย จัดตั้งเป็นสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา
ทั้งนี้ผู้อานวยการไม่ได้รับค่าตอบแทนตาแหน่งบริหาร ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย กาหนดค่าตอบแทนตาแหน่งบริหาร โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กาหนดไว้ใน
โครงการวิจัยของแหล่งทุนภายนอกแทน
ข้อ ๖ อานาจในการจัดตั้งสถานวิจัย
สภามหาวิทยาลัย มีอานาจอนุมัติจัดตั้งสถานวิจัยตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยทา
เป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแล้ว สถานวิจัยจะต้องดาเนินการตามปฏิญญา
ของหน่วยงานและแผนงานที่กาหนด โดยคณะที่สถานวิจัยสังกัด ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของ
สถานวิจัยตามความเหมาะสม
สถานวิจัยที่ได้รับการจั ดตั้งแล้ว จะต้องจัดทาคาขอใช้งบประมาณเงินรายได้ เพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านคณะที่สังกัดและในการดาเนินงาน สถานวิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการ
ใช้จ่ายไว้เพื่อการตรวจสอบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๗ การดาเนินงานของสถานวิจัยเมื่อได้รับการจัดตั้งสถานวิจัย
เมื่อได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็นสถานวิจัยแล้ว สถานวิจัยที่จัดตั้ง
จะต้องดาเนินงานตามปฏิญญา แผนงานที่กาหนดเป้าหมายไว้ โดยในทุกปีจะต้องมีการรายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ ต่อมหาวิทยาลัย โดยจะต้องรายงานผลการดาเนินงานผ่าน
คณะกรรมการเป็นประจาทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
การไม่ดาเนินการตามที่ระเบียบนี้กาหนดไว้ อาจเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยงดการให้
เงินสนับสนุนการดาเนินงาน และ นามาซึ่งเหตุแห่งการยุบเลิกสถานวิจัยตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๕ ได้
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการดาเนินงาน
คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยในการให้เงินทุนสนับสนุน
การดาเนินงานแก่สถานวิจัยจากปฏิญญาของหน่วยงาน แผนการดาเนินงานและผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาเป็นหลัก โดยพิจารณาดังนี้
(๑) สถานวิจัยจะต้องมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานด้านศิลปกรรม ที่ได้รับการ
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ผลงาน หรือได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตามจานวนที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน
(๒) สถานวิจั ย จะต้ อ งมี แ ผนงานการวิ จั ย แผนงานการประดิ ษ ฐ์ แผนงานด้ า น
ศิลปกรรม การสร้างผลงานใหม่ๆ รวมถึง ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือ
ภาคประชาชน และความร่วมมือในระดับนานาชาติเป็นรายปี อย่างน้อย ๓ ปี โดยแผนงานดังกล่าว
จะต้องมีความสอดคล้องกับชื่อและวัตถุประสงค์ของสถานวิจัย และสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อความเข้มแข็งด้านวิชาการของประเทศไทย
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(๓) สถานวิจัยจะต้องมีผลงานด้านการพัฒ นาบุคลากร เช่น การร่วมงานกับนักวิจัย
ระดับหลังปริญญาเอก หรือการผลิตบัณฑิต
(๔)แผนและผลงานจะต้องมีชื่อสมาชิกในสถานวิจัยเป็นผู้วิจัยหรื อผู้ร่วมวิจัยไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง หรือจะต้องมีสมาชิกในสถานวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือกิจกรรมที่ทาให้ผลงาน
นั้ น ๆ โดยการตีพิ ม พ์ ห รื อเผยแพร่ผ ลงานต่ างๆ จะต้ องใช้ชื่อสถานวิจัยพร้อ มกับ ชื่อมหาวิท ยาลั ย
นเรศวรกากับด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๙ ลักษณะการให้เงินทุนสนับสนุนการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดาเนินงาน
ให้กับสถานวิจัย ปีละ ๑ ครั้ง ตามลักษณะของสถานวิจัย ดังนี้
(๑) กลุ่ มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่ มวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อ
ปีงบประมาณ
(๒) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณ
ในทุกปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ เพื่อสมทบเป็น
ทุนสนับสนุนการดาเนินงานให้จนครบตามจานวนเงินในข้อ ๙(๑)หรือ ข้อ ๙ (๒) แล้วแต่กรณีในแต่ละ
ปีสถานวิจัยจะต้องจัดทาคาของบประมาณ โดยแสดงรายรับ – รายจ่าย ประกอบการของบประมาณ
ในแต่ละครั้งด้วย
ทั้ งนี้ ก ารจั ดสรรงบประมาณ มหาวิท ยาลั ยอาจจัด สรรเพิ่ ม หรือลดจากจ านวนที่
กาหนดไว้ในข้อ ๙(๑) หรือ ๙(๒) โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของสถานวิจัย โดยการจัดสรร
เพิ่มหรือลด ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการดาเนินงาน
สถานวิจัยอาจใช้เงินทุนสนับสนุนที่จัดสรรให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
วิจัย โดยไม่เบิกจ่ายใน ๔ เรื่อง คือ ค่าตอบแทนตาแหน่งบริหาร ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ซื้อครุภัณฑ์การ
วิจัย และ การใช้งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรไปเพื่อทาวิจัย
อัตราการเบิ กจ่ ายค่าใช้จ่ายการดาเนินงานของสถานวิจัย ให้ เป็นไปตามระเบียบ
ประกาศของทางราชการ หรือของมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ การกากับดูแลสถานวิจัยแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
สถานวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งแล้ว จะต้ องดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของ
คณะที่สังกัด
ข้อ ๑๒ การประเมินผลการดาเนินงาน
(๑) เมื่อจั ดตั้งแล้ว ให้ ส ถานวิจัยจัดเตรียมการรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการ เพื่อจะประเมินผลความก้าวหน้าของสถานวิจัยตามตัวชี้วัดที่กาหนด
เป็นประจาทุกปีงบประมาณ
(๒) เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ ให้ผู้ อานวยการประมวลผลความก้าวหน้าการทางาน
และจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี และสาเนารายงานผลการวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
และแผนงานวิจัยประจาปี ส่งให้คณะกรรมการภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
(๓) เมื่ อ คณะกรรมการได้ รับ รายงานผลการดาเนิ น งาน ให้ เสนออธิก ารบดี เพื่ อ
พิจารณาและรายงานผลการดาเนินงานของสถานวิจัยให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เป็นประจาทุกปี
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ข้อ ๑๓ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการดาเนินงาน
ให้ผู้อานวยการจัดทาบัญชีการรับจ่ายเงินของสถานวิจัย พร้อมกับเก็บหลักฐาน การ
ใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการดาเนินงานทุกรายการไว้เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีที่ถูกร้องขอ
ให้ผู้อานวยการจัดทาบัญชีรับ – จ่าย ๒ ชุด เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยส่งให้สานักงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่อธิการบดีแต่งตั้ง
แล้วแต่กรณี ๑ ชุด และส่งให้กับกองบริหารการวิจัย ๑ ชุด
ให้สานักงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีรับ –จ่าย และ
เสนอความเห็นต่ออธิการบดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันได้รับบัญชีรับ- จ่าย
ข้อ ๑๔ การงดให้เงินทุนสนับสนุนการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย จะงดให้เงินทุนสนับสนุนการดาเนินงาน หากสถานวิจัยไม่รายงานผล
การดาเนินงานตามข้อ ๑๑ หรือไม่ส่งบัญชีรับ- จ่าย เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ หรือ ผลงาน
และแผนงานไม่เป็นไปตามที่กาหนดตามข้อ ๗
ข้อ ๑๕ สถานวิจัยอาจถูกยุบเลิกได้ เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีการรายงานผลการดาเนินงานของสถานวิจัย
(๒) ไม่มีการเสนอผลงานและแผนงานตามที่กาหนดติดต่อกัน ๒ ปี
(๓) มีการดาเนินงานแตกต่างไปจากแผนที่เสนอไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต
(๔) ไม่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เป็นเวลา ๓ ปีติดต่อกัน หรือได้รับ
งบประมาณ จากแหล่งทุนภายนอก ๓ ปีติดต่อกัน รวมกันน้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๖ การยุ บ เลิ ก สถานวิ จั ย ด้ ว ยเหตุ ต่ า ง ๆ ตามข้ อ ๑๕ จะต้ อ งด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้อธิการบดีมีอานาจยุบเลิกสถานวิจัย โดยข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยทา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยยุบเลิกสถานวิจัยและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ประกาศยุบเลิก
(๒) สถานวิจัยที่ถูกยุบเลิก จะต้องจัดทาบัญชีครุภัณฑ์และนาส่งครุภัณฑ์ทั้งหมดที่
ได้รับจัดหาจากทุกเงินงบประมาณ คืนให้แก่มหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศยุบเลิก
(๓) สถานวิจั ย ที่ถู กยุ บ เลิ ก จะต้ องส่ งคืนงบประมาณที่ เหลื อและรายงานการใช้
จ่ายเงินพร้อมเอกสารสาคัญทางการเงินทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ยุบเลิก
ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ รายละเอียดการดาเนินการเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
นี้ ให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้ อ ๑๘ ให้ อธิก ารบดี รักษาการตามระเบี ยบนี้ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ย วกั บ การ
ตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

๗๐
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๙ ให้ ส ถานวิจัย ที่ได้รับการจัดตั้งก่อนวันที่ระเบี ยบนี้มีผ ลใช้บังคับ ให้ เป็ น
สถานวิจัยตามระเบียบนี้ และถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยให้ รายงานผลการดาเนินงานและรายงาน
ฐานะทางการเงินต่อมหาวิทยาลัยคราวแรก เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับไปแล้ว ๑๘๐ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๗๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๗
.......................................

เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีแนวปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน มีป ระสิ ทธิภ าพและเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็ นควรให้ มีกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
เพื่ อสนั บ สนุ น ทุ น การศึกษาให้ กั บ นิ สิ ต อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๙๙(๙/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนคณะ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความว่า คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะวิทยาศาสตร์
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
ข้อ ๔ ให้ จั ด ตั้ งกองทุ น เรีย กว่ า “กองทุ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ ” โดยให้ ก องทุ น
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นทุนสาหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
ข้อ ๕ รายได้และทรัพย์สินของกองทุน มีดังนี้
(๑) เงิน ที่มีผู้บริจาคเข้าบัญชีกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
(๓) ดอกผลของกองทุน
(๔) รายได้อื่นนอกเหนือจาก (๑) –(๓)
ข้อ ๖ การจ่ายเงินของกองทุน ให้จ่ายสาหรับเรื่องดังนี้
(๑) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตภายในคณะ
(๒) เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
ข้อ ๗ กองทุนจัดสรรเป็นทุนแบบไม่ต่อเนื่อง
ข้ อ ๘ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
คณะวิทยาศาสตร์” โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ

๗๒
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย รองคณบดีที่รับผิดชอบด้านการ
บริหาร รองคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต
(๓) นอกเหนือจากกรรมการตามข้อ ๘ (๑) – (๒) หากคณะกรรมการเห็น
ควรให้มีกรรมการเพิ่มเติมอีกอาจเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้
อีกไม่เกิน ๓ คน
(๔) หัวหน้าสานักงานเลขานุการ เป็นเลขานุการ
(๕) หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตและหรือศิษย์เก่ าสัมพันธ์เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้ คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระการดารงตาแหน่งของ
คณบดี และอาจแต่งตั้งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้วให้คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการประเภทนั้นๆ
(๔) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษ หรือหนักกว่าโทษจาคุก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติของผู้รับทุน วิธีการและอัตรา
การเบิกจ่ายเงินทุน และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนและดอกผล
(๓) กาหนดการจัดสรรทุน
(๔) กาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณประจาปี
(๕) สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะ ผู้อุปการะคุณของกองทุน ผู้รับ
ทุน และผู้ปกครองนิสิตผู้รับทุน
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๗) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
(๘ ) รายงานผลการด าเนิ นงานกองทุ น เมื่ อ สิ้ น ปี งบ ประมาณ ต่ อ
คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะกรรมการประจาคณะ และมหาวิทยาลัยตามลาดับ
ข้อ ๑๑ ห้ามก่อหนี้ผูกพันกองทุน หรือใช้กองทุนเป็นหลักประกันการชาระหนี้ใดๆ
ซึ่งเป็ น ผลให้ ก องทุ น ต้ อ งผู ก พั น ช าระหนี้ ให้ บุ ค คลภายนอก เว้น แต่ ก ารนั้ น เป็ น หลั ก ประกั น เพื่ อ
ประโยชน์การดาเนินกองทุนนั้นเอง แต่การดาเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๑๒ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม

๗๓
รายการและอัตราการเบิกจ่ายทุนและการบริหารจัดการกองทุนให้จัดทา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ให้คณะกรรมการเสนอแผนการเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตาม
ข้อ ๖ข้อ ๗ และข้อ ๑๐ (๓) ต่อคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ และแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ช้อ ๑๓ เงินกองทุนให้นาฝากไว้กับธนาคารที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
การเงินอื่น และนาดอกผลของกองทุนมาสมทบกับยอดเงินต้นของกองทุน
ข้อ ๑๔ ให้คณบดีเป็นผู้มีอนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินการโดยแสดงงบดุลและรายการรับ
– จ่าย ของเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อคณะกรรมการประจาคณะ และอธิการบดีภายใน ๖๐ วัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบงบดุลและรายการรับ – จ่าย ของกองทุน
ตามความในข้อ ๑๔ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน และ ให้อธิการบดีนาเสนอสภามหาวิทยาลัย โดย
ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยและคาวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๗๔

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย กองทุนบารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
พ.ศ. ๒๕๕๗
...........................................
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การบ ารุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่ แ ละระบบสาธารณู ป โภค
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้มีกองทุนบารุง
รักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลั ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับ มติ ส ภามหาวิท ยาลั ย นเรศวร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙๙(๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนบารุงรักษา
อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการบริห ารกองทุ น
บารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนบารุงรักษาอาคาร
สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
“ระบบสาธารณู ป โภค” หมายความว่า บริการสาธารณะที่จัดท าเพื่ อ
อ านวยประโยชน์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา รวมถึ งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ด้วย
ข้อ ๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนบารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค” โดยให้กองทุนมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น กองทุนสาหรับการปรับปรุงซ่อมแซมบารุงรักษาอาคารสถานที่
ภูมิทัศน์ และระบบสาธารณูปโภค
(๒) เป็ น กองทุนส าหรับ การปรับ ปรุงซ่อมแซมบารุง รักษาอาคารสถานที่
ภู มิ ทั ศ น์ แ ละระบบสาธารณู ป โภค ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ ภั ย พิ บั ติ จ ากธรรมชาติ ห รือ อุ บั ติ ภั ย ต่ างๆ ที่
จาเป็นต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน
ข้อ ๕ รายได้และทรัพย์สินของกองทุน มีดังนี้
(๑) เงินรายได้ร้อยละ ๓ ในแต่ละปีงบประมาณก่อนจัดสรรให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
(๓) ดอกผลของกองทุน
(๔) รายได้อื่น นอกเหนือจาก (๑) – (๓)

๗๕
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) ตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาละ ๒ คน เป็นกรรมการ
ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ตาม (๑) (๒) และ (๓) เสนอชื่อบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนกรรมการ
ทั้งหมดไม่เกินเก้าคน และคณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๑ คน
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจ
แต่งตั้งใหม่อีกได้และนอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการประเภทนั้นๆ
(๔) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษ หรือหนักกว่าโทษจาคุก โดย
คา
พิพากษา ถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ
ข้อ ๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแผนงาน โครงการประจาปี และการดาเนินงานอื่นๆ
(๒) พิ จ ารณาการอนุ มั ติ เ งิ น เพื่ อ บ ารุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่ แ ละระบบ
สาธารณูปโภค
(๓) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๔) ทาหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๙ ห้ามก่อหนี้ผูกพันกองทุน หรือใช้กองทุนเป็นหลักประกันการชาระหนี้ใดๆ ซึ่ง
เป็นผลให้กองทุนต้องผูกพันชาระหนี้ให้บุคคลภายนอก เว้นแต่การนั้นเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์
การดาเนิ น กองทุ น นั้ น เอง แต่การดาเนิน การดังกล่ าว ต้องไม่เป็น อุปสรรคต่อการดาเนิน งานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๑๐ การรับ เงิน การจ่ายเงิน และการเก็ บ รักษาเงิน ให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ เงินกองทุนให้นาฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินอื่น
ของรัฐ และให้นาดอกผลของกองทุนมาสมทบกับยอดเงินต้นของกองทุน
ข้อ ๑๒ ให้กองคลังรายงานผลการดาเนินการโดยแสดงงบดุลและรายการรับ –จ่าย
ของเงิน กองทุ น ในปี ที่ ล่ ว งมาแล้ ว ต่ อ คณะกรรมการและอธิก ารบดี ภ ายใน ๖๐ วั น นั บ จากวัน สิ้ น
ปีงบประมาณ
ข้อ ๑๓ ให้ ส านั ก งานตรวจสอบภายในตรวจสอบงบดุล และรายการรับ –จ่ายของ
กองทุนตามความในข้อ ๑๒ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน และให้อธิการบดีนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
โดยผ่าน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๗๖
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี้ กรณี มีปัญหาจากการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยและคาวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๗๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อเป็นค่าตอบแทน
ตาแหน่งทางวิชาการของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร
พ.ศ. ๒๕๕๗
.......................................
เนื่ องด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในระดับต่างๆ นั้น อาจมาจากผู้เกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งเคย ดารงตาแหน่งทางวิชาการ หรือได้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในเวลาที่ใกล้
เกษียณอายุราชการ และต่อมาได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในวันที่
เกษียณอายุราชการแล้ว
เพื่อให้ การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริห ารที่ มีส่วนที่
เกี่ย วข้องกับ งานทางด้ านวิช าการด้ว ย อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่ ง
พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การ
จ่ายเงินเพิ่มสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑๙๕ (๕/๒๕๕๗) ให้กาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลเพื่อรับเงินเพิ่มพิเศษ
ตามระเบียบฉบับนี้ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบฉบับนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และคุณสมบัติการรับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อเป็นค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการของผู้เกษียณอายุราชการ
ซึง่ ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ตาแหน่งทางวิชาการ”
หมายความว่า ตาแหน่งศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าเป็น
ตาแหน่งทางวิชาการประจา ตาแหน่งทางวิชาการพิเศษ ตาแหน่งทางวิชาการเกียรติคุณ หรือที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น ในลักษณะเดียวกัน
“ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ และยังคงดารงตาแหน่งทางวิชาการหรือมีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิ ชาการนั้นตาม
กฎหมายหรือระเบียบ ของสถาบันอุดมศึกษา
“ผู้บริหาร”
หมายความว่า ผู้ ด ารงต าแหน่ ง รอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดี รองผู้ อ านวยการวิท ยาลั ย รองผู้ อ านวยการสถาบั น รองผู้ อานวยการส านั ก ที่ เป็ น ผู้
เกษียณอายุราชการ
ข้อ ๔ ผู้ บ ริ ห ารที่ เป็ น ผู้ เกษี ย ณอายุ ร าชการ จะได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม พิ เศษเพื่ อ เป็ น
ค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๗๘
(๑) ก่อนเกษียณอายุราชการ ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ และกรณีได้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในเวลาที่ใกล้เกษียณอายุราชการ และ
ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการนั้นภายหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้ว
(๒) เป็นผู้มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ ๕ ให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษในอัตราดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์ อัตรา ๑๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน กรณีเป็นศาสตราจารย์
ระดับ ๑๑ หรือศาสตราจารย์ รับเงินเดือนขั้นสูง ให้จ่ายในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาทต่อเดือน
(๒) รองศาสตราจารย์ อัตรา ๙,๙๐๐ บาทต่อเดือน
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตรา ๕,๖๐๐ บาทต่อเดือน
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษตามระเบียบฉบั บนี้ ให้ รวมถึงผู้ ที่ได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้
ได้ รั บ เงิน เพิ่ ม พิ เศษในอั ต รา ๑๓,๐๐๐ บาทต่ อ เดื อ น เว้น แต่บุ คคลดั งกล่ าวเคยได้ ด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ หรื อศาสตราจารย์ รับ เงิน เดือนขั้นสู ง ก็ให้ ได้รับ เงิน เพิ่ มพิ เศษในอัตรา
๑๕,๖๐๐ บาทต่อเดือน
ข้อ ๗ เงินเพิ่มพิเศษนี้ ให้จ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานที่ผู้บริหารบังคับบัญชา
ข้อ ๘ การได้ รั บ เงิน เพิ่ ม พิ เศษ ตามระเบี ย บฉบั บ นี้ ไม่ รวมถึ ง ผู้ บ ริห ารที่ ด ารง
ตาแหน่งอธิการบดี
ข้อ ๙ กรณี มี ปั ญ หาจากการปฏิบั ติตามระเบี ยบนี้ ให้ อธิการบดี เป็ นผู้ มี อานาจ
วินิจฉัยและคาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
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