ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่องรายชื่อหนังสือ/วารสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสิตและเงินชวยเหลือนิสิต
ผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๔๕
-------------------เพื่อใหการบริหารงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินไปดวยดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗, ๑๓ และ ๑๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ และโดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
จึงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสิตและเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุไว
ดังตอไปนี้
๑. เงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
๑.๑ นิสิตระดับปริญญาตรี เงินสมทบ
อัตรา ๑๖๐ บาท
๑.๒ นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เงินสมทบ
อัตรา ๒๓๕ บาท
๒. เงินชวยเหลือนิสิตผูป ระสบภัยตามอัตราดังนี้
รายการความชวยเหลือ

๑. สูญเสียชีวิต
๒. สูญเสียมือ ๒ ขาง หรือเทา ๒ ขาง หรือตา ๒ ขาง
๓. สูญเสียมือและเทา ๑ ขาง หรือมือและตา ๑ ขาง หรือเทา
และตา ๑ ขาง
๔. สูญเสียตา ๑ ขาง หรือมือ ๑ ขาง หรือเทา ๑ ขาง
๕. สูญเสียการรับฟงเสียง หรือการพูดออกเสียง
๖. สูญเสียนิ้วหัวแมมือ และหรือนิ้วชี้
๗. สูญเสียนิ้วมืออื่น ๆ นิ้วละ
๘. สูญเสียนิ้วเทานิ้วละ
๙. ทุพพลภาพทั้งหมดอยางถาวร
๑๐. ทุพพลภาพบางสวนอยางถาวร
๑๑. คารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเมื่อเปนคนไขใน
จายตามที่จายจริง แตไมเกิน

จํานวนเงินชวยเหลือ/บาท
นิสิตปริญญา นิสิตปริญญาโท/
ตรี
เอก
๑๐๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๘๕,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๑๗,๐๐๐

รายการความชวยเหลือ

๑๒. คารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล เมื่อเปนคนไขนอก
จายตามที่จายจริง แตไมเกิน
๑๓. การใหเงินชวยเหลือในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
ขางตน ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดเงินชวยเหลือตามความ
เหมาะสมเปนราย ๆ ไป

จํานวนเงินชวยเหลือ/บาท
นิสิตปริญญา นิสิตปริญญาโท/
ตรี
เอก
๑๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
ตามจํานวนที่
คณะกรรมการ
เห็นชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามจํานวนที่
คณะกรรมการ
เห็นชอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนและระยะเวลาในการแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี
-------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินตําแหนงที่ปรึกษา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทนและระยะเวลาในการแตงตั้งทีป่ รึกษา
อธิการบดี ดังนี้
๑. กําหนดระยะเวลาในการแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี คราวละไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่
กําหนดไวในคําสั่งแตงตั้ง
๒. กําหนดอัตราคาตอบแทนตําแหนงทีป่ รึกษาอธิการบดี คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐

เปนตนไป

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ปการศึกษา ๒๕๔๕
-----------โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ จึงใหกําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
ผูชวยทันตแพทย ปการศึกษา ๒๕๔๕ ดังนี้
๑. คาธรรมเนียมเรียกเก็บเมื่อแรกเขา
๒๐๐ บาท
๑.๑ คาขึ้นทะเบียนเปนนิสติ
๑.๒ คาประกันของเสียหาย
๕๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนรายภาคเรียน
๒.๑ คาบํารุงมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนปกติ
๓๐๐ บาท
๒.๒ คาบํารุงหองสมุด
ภาคเรียนปกติ
๒๐๐ บาท
๒.๓ คาบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนปกติ
๑๐๐ บาท
๒.๔ คาบํารุงกีฬา
ภาคเรียนปกติ
๑๕๐ บาท
๓. คาธรรมเนียมพิเศษตลอดหลักสูตร (เก็บภาคเรียนแรก)
๓,๐๐๐ บาท
๔. คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๔.๑ รายวิชาภาคบรรยาย
หนวยกิตละ
๔๐ บาท
๔.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิ
หนวยกิตละ
๑๐๐ บาท
๔.๓ รายวิชาภาคบรรยาย ของคณะทันตแพทยศาสตร หนวยกิตละ ๑๐๐ บาท
๔.๔ รายวิชาภาคปฏิบตั ขิ องคณะทันตแพทยศาสตร หนวยกิตละ ๒๕๐ บาท
๕. คาธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ
๕.๑ คาขึ้นทะเบียนประกาศนียบัตร
๑๐๐ บาท
๕.๒ คาขึ้นทะเบียนรักษาสภาพนิสติ
๑๕๐ บาท
๕.๓ คาปรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาชากวากําหนด วันละ ๒๕ บาท
(คํานวณคาปรับใหเริ่มนับจากวันแรกที่กําหนดใหเปนวันเริ่มลงทะเบียนเรียน
ชากวากําหนด)
๕.๔ คาบัตรประจําตัวนิสติ
บัตรละ
๒๐๐ บาท

๕.๕ คาใบรับรองผลการศึกษา
ชุดละ
๒๐ บาท
- รวมคาฝากสงภายในประเทศ
ชุดละ
๕๐ บาท
- รวมคาฝากสงตางประเทศ
ชุดละ
๑๐๐ บาท
๕.๖ คาหนังสือรับรองอื่นๆ
ฉบับละ
๑๐ บาท
๕.๗ คาเบีย้ ประกันสวัสดิการ
ปละ
๒๖๐ บาท
๕.๘ คาแบบขอลงทะเบียน/แบบขอถอน-เพิ่มรายวิชา ฉบับละ ๑๐ บาท
๕.๙ คาปรับการยื่นขอรับประกาศนียบัตรชากวากําหนด วันละ ๕๐ บาท
๕.๑๐ คาธรรมเนียมการคืนสภาพนิสติ
ครั้งละ
๒,๐๐๐ บาท
อนึ่ง คาธรรมเนียมที่กําหนดไวในประกาศนี้จะขอรับคืนไมได นอกจากกรณีดังตอไปนี้
๑. คาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนรายภาคเรียน จะขอคืนไดเมื่อนิสิตไดขอลาออก หรือลาพัก
การศึกษาภายในวันสุดทายของการถอน-เพิ่มรายวิชา
๒. คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น จะขอรับคืนไดเมื่อนิสิตขอลาออก หรือ ลา
พักการศึกษา หรือขอถอนรายวิชา ภายในวันสุดทายของการขอถอน-เพิ่มรายวิชา หรือ ในกรณีที่มหาวิทยาลัย
งดสอนรายวิชานั้นๆ
๓. คาประกันของเสียหายในขอ ๑.๒ จะขอรับคืนไดเต็มจํานวนหรือจํานวนคงเหลือเมื่อหัก
หนี้ผูกพันที่คา งชําระไวแลว ภายหลังพนสภาพนิสติ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนกรรมการตรวจบทคัดยอวิทยานิพนธ
ฉบับภาษาอังกฤษ (Abstract)
---------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทนการตรวจบทคัดยอวิทยานิพนธ
ฉบับภาษาอังกฤษ (Abstract) กรรมการคนละ ๒๐๐ บาท ตอนิสิตหนึ่งคน
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดเกณฑการตัดสินผลการสอบประมวลความรู
สําหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข
………………………….
เพื่อใหการตัดสินผลการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
ของนิสิตปริญญาโท แผน ข เปนไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเกณฑการตัดสินผลการสอบประมวล
ความรูสําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ไวดังตอไปนี้
กรณีที่จะถือวานิสิตสอบผานหมวดวิชาใด นิสิตจะตองสอบไดคะแนนหมวดวิชานั้น
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชสําหรับนิสิต รหัสประจําตัวขึ้นตนดวย ๔๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดเกณฑการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ
สําหรับนิสิตปริญญาเอก
………………………….
เพื่อใหการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ของนิสิตปริญญาเอก เปนไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเกณฑการตัดสินผลการสอบ
วัดคุณสมบัติ สําหรับนิสติ ปริญญาเอก ไวดังตอไปนี้
๑. กรณีที่จะถือวานิสิตเปนผูสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ จะตองสอบผานขอเขียน
หรือสอบผานขอเขียนและปากเปลาดวย
๒. กรณีที่จะถือวานิสิตสอบผาน จะตองสอบไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชสําหรับนิสิตรหัสประจําตัวขึ้นตนดวย ๔๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
----------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานใหกบั หนวยบริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕ และตามมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕
อธิการบดีจึงใหกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบตั ิงานใหกับ
หนวยบริการในของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังนี้
ขอ ๑ คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๑.๑ ใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กําหนดประเภทและจํานวนเจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับความจําเปนของงานและไมเปนภาระตอสถานะเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดทําเปนคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
๑.๒ เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนเวรหรือเปนผลัด ซึ่งตองปฏิบัติงาน
ติดตอกันไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง เวนแตเปนกรณีที่ผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
ไดกําหนดใหปฏิบัติงานนอยกวา ๘ ชั่วโมง และในกรณีปฏิบัติงานไมถึง ๘ ชั่วโมง ใหลดเงินคาตอบแทน
ลงตามเศษสวนของชั่วโมง ถาไมถึงครึ่งชั่วโมงใหตัดเศษทิ้ง เศษของชั่วโมงถาถึงครึ่งชั่วโมงใหปดเปน
๑ ชั่วโมง หรือเจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนรายชั่วโมงแลวแตกรณี
๑.๓ อัตราคาตอบแทนแพทย จําแนกดังนี้
(๑) กรณีที่ปฏิบัติงานประจําอาคารผูป วยนอกพรอมที่จะใหการดูแลผูปวยได
ตลอดเวลาและทันทวงทีเมื่อมีผูปวยมารับบริการ เชน แพทยเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนตน ใหรับ
คาตอบแทนในอัตรา คนละ ๙๐๐ บาท
(๒) กรณีที่ปฏิบัติงานแพทยเวรประจําหนวยบริการหรือรอใหคําปรึกษาใหได
รับคาตอบแทนตามปริมาณงานที่ใหบริการตามอัตราที่กาํ หนดในบัญชีอัตราคาตอบแทนการใหบริการผูปวย
นอกเวลาราชการตามคุณภาพและปริมาณงานตามบัญชีหมายเลข ๑ ทายหลักเกณฑนี้ แตทั้งนี้เงิน
คาตอบแทนทีไ่ ดรับตองไมตา่ํ กวาคนละ ๔๐๐ บาท
๑.๔ อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเปนเวรหรือเปนผลัด
จําแนกดังนี้
(๑) แพทย และทันตแพทย
คนละ ๙๐๐ บาท
(๒) เภสัชกร
คนละ ๖๐๐ บาท

(๓) นักวิทยาศาสตร พยาบาลวิชาชีพ
คนละ ๕๐๐ บาท
นักวิชาการทางดานสาธารณสุข ทันตานามัย
(๔) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข คนละ ๔๐๐ บาท
และเจาพนักงานเทคนิค
(๕) เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข คนละ ๓๐๐ บาท
และเจาหนาที่เทคนิค
(๖) ขาราชการอื่น เชน เจาหนาที่เวชระเบียน เจาหนาที่การเงิน เปนตน ใหไดรับ
คาตอบแทนตามตําแหนงที่ครองอยูในปจจุบัน โดยใหเบิกในระดับเริ่มตนของสายงานในตําแหนงที่ครองอยู
นั้น กลาวคือ
สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๑
คนละ ๓๐๐ บาท
สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๒
คนละ ๔๐๐ บาท
สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๓
คนละ ๕๐๐ บาท
คนละ ๒๕๐ บาท
(๗) ลูกจาง ตําแหนงอื่น ๆ
๑.๕ อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะรอเรียก (on call) ใหไดรับ
คาตอบแทน ดังนี้
(๑) เภสัชกร
คนละ ๓๐๐ บาท
(๒) นักวิทยาศาสตร พยาบาลวิชาชีพ
คนละ ๒๕๐ บาท
นักวิชาการทางดานสาธารณสุข ทันตานามัย
(๓) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข คนละ ๒๐๐ บาท
และเจาพนักงานเทคนิค
(๔) เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข คนละ ๑๕๐ บาท
และเจาหนาที่เทคนิค
(๕) ขาราชการอื่น เชน เจาหนาที่เวชระเบียน เจาหนาที่การเงิน เปนตน ใหไดรับ
คาตอบแทนตามตําแหนงที่ครองอยูในปจจุบัน โดยใหเบิกในระดับเริ่มตนของสายงานในตําแหนงที่ครองอยู
นั้น กลาวคือ
สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๑
คนละ ๑๕๐ บาท
สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๒
คนละ ๒๐๐ บาท
สายงานที่เริ่มตนในระดับ ๓
คนละ ๒๕๐ บาท
(๖) ลูกจาง ตําแหนงอื่น ๆ
คนละ ๑๒๕ บาท
แตถาไดรับการเรียกใหมาปฏิบัติงาน ใหไดรับคาตอบแทนตามอัตราที่กําหนดในขอ ๑.๔
ขอ ๒ คาตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
๒.๑ ใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพกําหนดประเภทและจํานวน
เจาหนาทีต่ ามความจําเปนของงานและไมเปนภาระตอสถานะเงินบํารุงของสถาบันวิจยั ทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ โดยจัดทําเปนคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบตั ิงานใหบริการในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

๒.๒ ตองไมใชเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานในเวลาราชการปกติ หรืออยูปฏิบัติ
งานในลักษณะเวรหรือผลัดอยูแลว
๒.๓ การจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานที่คิดเปนรายชั่วโมงใหปดเศษเปน
๑ ชั่วโมง
๒.๔ อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ จําแนกดังนี้
(๑) เภสัชกร
ชั่วโมงละ
๙๐ บาท
(๒) นักวิทยาศาสตร
ชั่วโมงละ
๘๐ บาท
นักวิชาการทางดานสาธารณสุข ทันตานามัย
(๓) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข ชั่วโมงละ
๖๐ บาท
(๔) เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่สาธารสุข
ชั่วโมงละ
๕๐ บาท
และเจาหนาที่เทคนิค
(๕) เจาหนาที่อื่นที่ปฏิบัติงานสนับสนุนบริการไมเกิน ๔ ชั่วโมง ใหไดรับคา
ตอบแทนเปนการเหมาจายตอการปฏิบัติงานในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราคาตอบแทนที่กําหนดตามขอ ๑
๒.๕ อัตราคาตอบแทนแพทยที่ปฏิบัตงิ านใหบริการแบบผูปวยนอก ไดรับคาตอบแทน
สําหรับการตรวจผูปวยรายละ ๕๐ บาท แตรวมกันแลวเงินคาตอบแทนที่ไดรับต่าํ สุดตองไมนอยกวาชั่วโมงละ
๑๒๐ บาท
ขอ ๓ คาตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบายและหรือผลัดดึกของพยาบาล
๓.๑ ใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพกําหนดเจาหนาที่ตาม
ความเหมาะสมกับความจําเปนของงานและไมเปนภาระตอสถานะเงินบํารุงของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ โดยจัดทําเปนคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบตั ิงาน
๓.๒ อัตราคาตอบแทนพยาบาลที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเปนลักษณะเวรหรือ
ผลัด และเมื่อไดปฏิบัติงานเฉพาะผลัดบายและผลัดดึก เสมือนเปนการปฏิบัติราชการในเวลาราชการ
(ไมใชกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ใหไดคาตอบแทน ดังนี้
(๑) พยาบาลวิชาชีพ
คนละ ๒๐๐ บาท
(๒) พยาบาลเทคนิค
คนละ ๑๕๐ บาท
(๓) เจาหนาที่พยาบาล
คนละ ๑๒๐ บาท
ขอ ๔ คาตอบแทนพิเศษสําหรับพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง ที่ดํารงตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพในหนวยงานเฉพาะทางไดแก พยาบาลหอผูปวยวิกฤต พยาบาลหองผาตัด พยาบาลหอง
ปฏิบัติการสวนหัวใจ และวิสัญญีพยาบาล

๔.๑ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณในหนวยงานเฉพาะทาง ดังนี้
- พยาบาลหอผูปวยวิกฤต
- พยาบาลหองผาตัดและหองปฏิบัติการสวนหัวใจ
- วิสัญญีพยาบาล
๔.๒ อัตราคาตอบแทนใหรับเปนรายเดือน ตามประสบการณการทํางาน ดังนี้
- ประสบการณการทํางานมากกวา ๑ ป แตไมถึง ๔ ป ไดรับคนละ ๕๐๐ บาท
- ประสบการณการทํางานมากกวา ๔ ป แตไมถึง ๖ ป ไดรับคนละ ๘๐๐ บาท
- ประสบการณการทํางานมากกวา ๖ ป ขึ้นไป ไดรับคนละ ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยผูสอน หรือบรรยาย
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
--------------------------

เพื่อใหการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๑๐ และ
ขอ ๑๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔
และโดยมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทน อาจารยผูสอน หรือบรรยาย ในการบริหาร
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ดังนี้
๑. อาจารยผสู อนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงละ
๑,๕๐๐ บาท
๒. อาจารยผสู อนชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงละ
๗๕๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
……………………….
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๕ ขอ ๑๓ และขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
วินัยนิสิต พ.ศ.๒๕๓๖ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่
๒๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ อธิการบดีจึงกําหนดหลักเกณฑการลงโทษและตัดคะแนน
ความประพฤตินิสติ ที่กระทําผิดวินัยนิสติ ดังนี้
ขอ ๑ ใหนิสติ ของมหาวิทยาลัยแตละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ตลอด
ระยะเวลาที่มีสภาพเปนนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๒ ใหคณาจารยหรือบุคคลที่พบเห็นนิสิตกระทําผิดหรือบุคคลผูไ ดรับความเสียหายจาก
การกระทําผิดของนิสิตเสนอการตัดคะแนนความประพฤติโดยระบุโทษที่นิสิตกระทําความผิดเสนอตอคณะที่
นิสิตสังกัด
ขอ ๓ ใหคณะกรรมการนิสิตคณะเปนผูพจิ ารณาตัดคะแนนความประพฤตินิสติ แลวเสนอ
คณบดี เพื่อสั่งลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินสิ ิต โดยแจงใหนิสิตผูน ั้นทราบ
ขอ ๔ ใหคณะรวบรวมการตัดคะแนนความประพฤติ แจงคณะกรรมการวินัยนิสิต
มหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๕ ใหงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต รวบรวมรายงานการตัดคะแนน
ความประพฤติเปนรายคณะ เสนอคณะกรรมการกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทราบทุกๆ เดือน และเมื่อ
คณะกรรมการกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยรับทราบแลว ใหงานวินัยและพัฒนานิสติ กองกิจการนิสิตทําหนังสือ
แจงใหผูปกครองของนิสิตทราบ
ขอ ๖ นิสิตทีถ่ ูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาหนึ่งครั้งแตรวมแลวไมเกิน ๔๐ คะแนน
ใหคณะทีน่ ิสิตสังกัดลงโทษภาคทัณฑ ถาเกิน ๔๐ คะแนน ใหคณะเสนอใหคณะกรรมการวินัยนิสิตของ
มหาวิทยาลัยพิจารณา
ขอ ๗ กรณีคณะกรรมการวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษพักการศึกษาใหงานวินัยและ
พัฒนานิสติ กองกิจการนิสิตเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ
ขอ ๘ นิสิตทีถ่ ูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันแลวเกินกวา ๔๐
คะแนน แตไมเกิน ๖๐ คะแนน ใหลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๑ ภาคการศึกษา
ขอ ๙ นิสิตทีถ่ ูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันแลวเกินกวา ๖๐
คะแนน แตไมเกิน ๘๐ คะแนน ใหลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๒ ภาคการศึกษา
ขอ ๑๐ นิสิตที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันแลวเกินกวา ๘๐
คะแนน แตไมเกิน ๙๙ คะแนน ใหลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๓ ภาคการศึกษา
ขอ ๑๑ กรณีนิสิตกระทําความผิดวินัยนิสติ กอนวันใชประกาศฉบับนี้ และการดําเนินการ
ทางวินัยนิสิตยังไมเสร็จสิ้น ใหพิจารณาดําเนินการเฉพาะสวนที่เปนคุณแกนิสิต
ขอ ๑๒ นิสิตที่ถูกลงโทษตามประกาศนี้ ใหนิสิตผูน ั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่บัญญติไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ.๒๕๓๖

ลักษณะความผิดและเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ
ความผิดประเภทไมรายแรง
ลักษณะความผิด
เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ
๑. ไมพกบัตรประจําตัวนิสติ เมื่ออาจารยหรือ
๕ - ๑๕ คะแนน
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
๒. อยูในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินเวลาที่
๕ - ๑๕ คะแนน
มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตจะไดรบั อนุญาต
จากมหาวิทยาลัยเปนกรณีๆ ไป
๓. แตงกายผิดระเบียบหรือไมสุภาพเรียบรอย
๕ - ๑๕ คะแนน
เมื่อเขาชั้นเรียน หองสอบ หรือติดตอหนวย
ราชการ ซึ่งถูกตักเตือนและภาคทัณฑไว
ไมเกิน ๒ ครั้ง
๔. มีภาพ สิ่งพิมพ ภาพวาด ภาพเขียน หรือ
๕ - ๑๕ คะแนน
สื่อ
สิ่งพิมพอื่นๆ ที่ลามกอนาจารไวในครอบครอง
๕. สูบบุหรี่ หรือกระทําผิดระเบียบการใชอาคาร
๕ - ๑๕ คะแนน
สถานที่ หรือกระทําการใดๆ ที่ทําใหอาคาร
สถานทีส่ กปรก
๖. แสดงกิริยาอันไมสมควร เมื่อเขาชั้นเรียน
๕ - ๒๐ คะแนน
หองสอบ ติดตอหนวยราชการ
๗. ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม หรือ
๕ - ๒๐ คะแนน
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๘. แสดงกิรยิ าไมเคารพอาจารย หรือเจาหนาที่
๕ - ๒๐ คะแนน
หรือไมเชื่อฟงคําสั่ง คําตักเตือนของอาจารย
หรือเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยชอบ

ลักษณะความผิดและเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ
ความผิดประเภทไมรายแรง
ลักษณะความผิด
เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ
๙. ใชยานพาหนะในมหาวิทยาลัย ในลักษณะที่
๕ - ๒๐ คะแนน
กอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน
เชน จอดรถในที่หา มจอด เปนตน
๑๐. ประพฤติตนไมเปนสุภาพชน เชน
๕ - ๒๐ คะแนน
พูดคําหยาบ คําสอเสียด ดาทอ เปนตน
๑๑. กลาวคําเท็จ หรือแสดงขอความอันเปนเท็จ
๕ - ๒๐ คะแนน
หรือปกปดขอความอันควรบอกตอ อาจารย
หรือเจาหนาที่มหาวิทยาลัย
๑๒. มีสุราหรือของมึนเมาไวในครอบครอง
๕ - ๒๐ คะแนน
๑๓. กระทําการใดๆ โดยจงใจหรือฝาฝนเปนเหตุ
๕ - ๒๐ คะแนน
ใหทรัพยสินผลประโยชนและปกติสุข
สวนรวม
ของมหาวิทยาลัยถูกทําลายหรือเสียหาย
๑๔. ใหถอยคํา ขอมูล หรือแสดงหลักฐานอัน
๕ - ๒๐ คะแนน
เปนเท็จตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบตั หิ นาที่โดยชอบ
๑๕. จัดทําหรือมีไวในครอบครอง หรือเผยแพร
๕ - ๔๐ คะแนน
ซึ่งสิ่งพิมพ ภาพวาด สิ่งเขียน หรือกลาว
ถอยคํา หรือกระทําการใดๆ อันอาจกอให
เกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของผูอื่น หรือสถาบัน
๑๖. กระทําการใดๆ ที่คณะกรรมการวินัยนิสิต
๕ - ๔๐ คะแนน
พิจารณาเห็นวาเปนความผิดประเภทไม
รายแรง
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การจัดเก็บคาธรรมเนียม การทดสอบภาษาอังกฤษ
ของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา ๒๕๔๕
----------------------------เพื่อใหการบริหารงานหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เปนไปดวยความ
เรียบรอยเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงใหเก็บคาธรรมเนียมการทดสอบภาษาอังกฤษ ของนิสิต
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา ๒๕๔๕ ที่ไดทาํ การทดสอบไปแลว คนละ ๒๕๐
บาท โดยหักจากเงินคาสมัครสอบคัดเลือกนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปการศึกษา ๒๕๔๕ ใหเปนเงินรายไดของวิทยาลัยนานาชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการทดสอบภาษาอังกฤษ
ของวิทยาลัยนานาชาติ
----------------------------เพื่อใหการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติ เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราการเก็บคาธรรมเนียมในการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งดําเนินการโดยวิทยาลัย
นานาชาติ จากผูเขาทดสอบคนละ ๒๕๐ บาทตอครั้ง โดยใหเปนเงินรายไดของวิทยาลัยนานาชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยผสู อน หรือบรรยาย
ในโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
--------------------------เพื่อใหการบริหารงานการเรียนการสอนตามโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔ และโดยมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงใหกําหนดอัตรา
คาตอบแทนอาจารยผูสอน หรือบรรยายในโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ไวดังนี้
คาตอบแทนอาจารยผูสอน หรือบรรยาย
๑. การสอนภาคทฤษฎี ชั่วโมงละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาทตอ ๑ คน
๒. การสอนภาคปฏิบตั ิ ชั่วโมงละไมเกิน ๕๐๐ บาทตอ ๑ คน
๓. การบรรยายหรืออภิปรายกลุม ครั้งละไมตา่ํ กวา ๓ ชั่วโมง ใหเหมาจายชั่วโมงละ
ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาทตอผูบ รรยาย ๑ คน
๔. คาตอบแทนอาจารยชวยสอน ชั่วโมงละไมเกิน ๓๐๐ บาท ตอ ๑ คน
๕. เศษของชั่วโมงการสอนตามขอ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ถาเกิน ๔๕ นาที
ใหคิดเปน ๑ ชั่วโมง ถาไมถึงใหปดทิ้ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยผสู อน หรือบรรยาย
ในโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร (นานาชาติ)
--------------------------เพื่อใหการบริหารงานการเรียนการสอนตาม โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (นานาชาติ) เปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔ และโดยมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทน
อาจารยผูสอน หรือบรรยายในโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (นานาชาติ) ไวดังนี้
คาตอบแทนอาจารยผูสอน หรือบรรยาย
๑. การสอนภาคทฤษฎี ชั่วโมงละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาทตอ ๑ คน
๒. การสอนภาคปฏิบตั ิ ชั่วโมงละไมเกิน ๕๐๐ บาทตอ ๑ คน
๓. การบรรยายหรืออภิปรายกลุม ครั้งละไมตา่ํ กวา ๓ ชั่วโมง ใหเหมาจายชั่วโมงละ
ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาทตอผูบ รรยาย ๑ คน
๔. คาตอบแทนอาจารยชวยสอน ชั่วโมงละไมเกิน ๓๐๐ บาท ตอ ๑ คน
๕. เศษของชั่วโมงการสอนตามขอ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ถาเกิน ๔๕ นาที
ใหคิดเปน ๑ ชั่วโมง ถาไมถึงใหปดทิ้ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยพิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
------------------------เพื่อใหการบริหารงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบ
การผลิตอัตโนมัต(ิ หลักสูตรนานาชาติ) เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๔ และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕ อธิการบดีจึงกําหนด
อัตราคาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
อัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) คนละไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท ตอหนึ่งชั่วโมง
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูสอนโครงการปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ
-----------เพื่อใหการปฏิบัติงานวิทยาลัยนานาชาติ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕ อธิการบดีจึงกําหนดอัตราคาตอบแทนผูสอนโครงการปริญญาตรีหลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ อัตราชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูสอนและผูปฏิบัติงานโครงการอบรมภาษา
นอกเวลาราชการ
----------เพื่อใหการบริหารงานในโครงการฝกอบรมภาษานอกเวลาราชการของวิทยาลัยนานาชาติ
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕ อธิการบดีจงึ กําหนด
อัตรา
คาตอบแทนผูส อนและผูปฏิบัติงานโครงการฝกอบรมภาษานอกเวลาราชการ ดังนี้
๑. อัตราคาตอบแทนผูสอน
ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท ตอคน
๒. อัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
วันละไมเกิน ๒๕๐ บาท ตอคน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การใหบริการและอัตราคาบริการของศูนยนวดแผนไทย
-----------------เพื่อใหการใหบริการและการใชบริการของศูนยนวดแผนไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และโดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๕ เมื่อ
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงออกประกาศ เกี่ยวกับการใหบริการและอัตราคาบริการของศูนยนวด
แผนไทย ไวดังนี้
ขอ ๑ กําหนดการใหบริการศูนยนวดแผนไทย
เปดใหบริการทุกวัน เวนวันหยุดนักขัตฤกษ
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ขอ ๒ อัตราคาใชบริการศูนยนวดแผนไทย
- คาบริการนวดตัว
ครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที ราคา ๒๐๐ บาท
- คาบริการนวดฝาเทา ครั้งละ ๑ ชั่วโมง
ราคา ๑๕๐ บาท
- คาบริการนวดเฉพาะที่
ครั้งละ ๑ ชั่วโมง
ราคา ๑๐๐ บาท
ขอ ๓ ใหจัดสรรเงินที่ไดรับและอัตราคาตอบแทนผูใ หบริการ ดังนี้
๓.๑ อัตราคาตอบแทนผูใหบริการ
รอยละ ๖๐
๓.๒ กองกิจการนิสิต
รอยละ ๓๐
๓.๓ คณะพยาบาลศาสตร
รอยละ ๕
๓.๔ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ ๕
ขอ ๔ ผูมาใชบริการศูนยนวดแผนไทยจะตองปฏิบตั ติ ามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑและคุณสมบัติผูสมควรไดรับโลเกียรติยศ
--------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เรื่องหลักเกณฑและ
คุณสมบัติผูสมควรไดรับโลเกียรติยศ นั้น
บัดนี้ สมควรมีการปรับปรุงประกาศดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงใหยกเลิกประกาศ
ดังกลาว และกําหนด หลักเกณฑ คุณสมบัติ และกระบวนการเลือกสรรผูสมควรไดรับโลเกียรติยศไวดัง
ตอไปนี้
หลักเกณฑคณ
ุ สมบัติผูสมควรไดรับโลเกียรติยศ
ขอ ๑ ประเภทศิษยเกาดีเดน จะตองมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
๑.๑ เปนศิษยเกาผูประสบความสําเร็จดีเดนในหนาที่การงาน เปนที่ยอมรับยกยอง
ของบุคคลทั่วไป มีผลตอการสงเสริมเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยนเรศวร
๑.๒ เปนผูมีเกียรติประวัติอันดีงาม
๑.๓ เปนผูทาํ คุณประโยชนเกือ้ กูล สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๒ ประเภทผูทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยจะตองเปนบุคคลหรือองคกรที่ทํา
คุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนที่ประจักษและยอมรับของประชาคมของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยางตอเนื่องไมตา่ํ กวา ๓ ปหรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาเห็นสมควรเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๓ ประเภทบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะตองมีคุณสมบัตดิ ังนี้
๓.๑ เปนขาราชการ ลูกจางหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ประพฤติ
ปฏิบัตติ นเปนตัวอยางจนเปนที่ยอมรับและยกยองของบุคคลทั่วไป
๓.๒ เปนผูม ีเกียรติประวัติอันดีงาม
ขอ ๔ ใหอธิการบดี คณะกรรมการบริหาร คณะ สถาบัน สํานัก สภาอาจารย
สภาขาราชการและลูกจาง และสมาคมศิษยเกาเปนผูเสนอชื่อพรอมประวัติ และคุณสมบัติทดี่ ีตามเหมาะสมจะ
ไดรับโลเกียรติยศตอมหาวิทยาลัย ในประเภทตางๆ ประเภทละไมเกิน ๒ ชื่อ
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองผูไดรบั การเสนอชื่อประกอบดวย รองอธิการบดี
คนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการมอบหมายเปนกรรมการ
ผูชวยอธิการบดีจํานวน ๒ คน ที่อธิการบดีมอบหมายเปนกรรมการ ประธานสภาอาจารยเปนกรรมการ
ประธานสภาขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการเปนกรรมการ ผูอํานวยการกองกลาง
เปนกรรมการและเลขานุการ หัวหนางานสารบรรณเปนผูชวยเลขานุการ

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองมีหนาที่ดังนี้
๖.๑ พิจารณาผูไ ดรับการเสนอชื่อพิจารณาเฉพาะรายที่มีการเสนอชื่อ ประวัติ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสมจะไดรบั โลเกียรติยศ ที่เสนอเปนลายลักษณอักษรตรงตามเวลาที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองกําหนด
๖.๒ ในกรณีที่หนวยงานตางๆ เสนอชื่อบุคคลทีม่ ีคุณสมบัตไิ มครบถวน แตเห็นวา
สมควรจะไดรบั โลเปนกรณีพิเศษ พิจารณาเสนอตอมหาวิทยาลัย โดยแยกบัญชีกบั กรณีปกติ
ขอ ๗ ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเปนประธาน
พิจารณารายชือ่ ผูที่สมควรไดรับโลตามทีค่ ณะกรรมการกลั่นกรองเสนอและถือเปนการตัดสินชีข้ าด
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดมาตรการชวยเหลือและแนวปฏิบัติในการชําระเงินคาบํารุง
การศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษานิสิตกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
--------------------------------------เพื่อเปนการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ ๒๕๓๓ และประกาศคณะกรรมการกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอํานาจการดําเนินการตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๕ เมื่อ
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ จึงกําหนดมาตรการชวยเหลือ และแนวปฏิบตั ิในการชําระเงินคาบํารุง
การศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไวดงั นี้
มาตรการชวยเหลือ
๑. มหาวิทยาลัยอนุญาตใหนิสิตที่กูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา สามารถลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปไดกอนโดยจะหักเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา จาก
บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อไดรับเงินโอน
๒. นิสิตทีจ่ ะไดรับสิทธิชวยเหลือตามประกาศนี้ ตองเปนนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินจาก
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรแลวอยางนอย ๑ ปการศึกษา
๓. นิสิตกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาทุกคนตองยินยอมและมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
หักบัญชีเงินสวนของสถานศึกษาที่เปนคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนสงคืนเงินเหลือ
จายคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
๔. จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจะหักบัญชีตามขอ ๓ จะเปนคาใชในการลงทะเบียนตามที่ได
แจงการลงทะเบียนตอมหาวิทยาลัย รวมถึงคาธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทานั้น จํานวน
เงินสวนที่เหลือจะสงคืนใหแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาตอไป
กรณีนิสิตตองเพิ่ม – ถอน รายวิชาในภายหลังนิสิตตองออกคาใชจา ยในการเพิ่ม – ถอน
และคาบํารุงการศึกษาของการเพิ่ม – ถอน รายวิชาเอง
๕. กรณีที่คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาที่นิสิตจะตองจายมากกวาวงเงินกู
ของคาใชจายดังกลาว นิสิตตองเปนผูจา ยเงินเพิ่มใหมหาวิทยาลัย ภายในเวลา ๒ เดือนนับจากวันเปดภาค
การศึกษา มิฉะนั้นจะถือวาการลงทะเบียนเปนโมฆะ
แนวปฏิบัติของฝายตางๆ
๑. นิสิตที่ประสงคขอกูยืมเงินตองปฏิบตั ติ ามแนวทางการขอกูยืมเงิน จากกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสัมภาษณและประกาศรายชื่อผูที่
ไดรับอนุมัตใิ หกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ภายในเดือนมกราคมของทุกป
๒. นิสิตทีไ่ ดรับอนุมัตดิ ังกลาวตามขอ ๑ ตองเขียนสัญญากูยืมเงินและใบยินยอม
มอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการหักบัญชีคา บํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาพรอมเอกสาร
หลักฐานตางๆ ตามที่กาํ หนด

๓. งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต จะสงรายชื่อนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินตาม
ขอ ๑ ใหกองบริการการศึกษา และกองคลัง
๔. งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา ตองจัดทําฐานขอมูลของนิสิตตาม
ขอ ๓ และยินยอมใหนิสิตดังกลาวลงทะเบียนเรียนไดกอ น โดยยังมิตอ งชําระเงิน
๕. เมื่อมีการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในสวนคาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมมาที่มหาวิทยาลัยใหกองคลังแจงรายชื่อนิสิตและยอดเงินใหแกกองบริการการศึกษาทราบ เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบจํานวนเงินที่นิสิตตองจายในการลงทะเบียนและจํานวนเงินทีไ่ ดรับการโอนพรอมออก
ใบเสร็จรับเงินใหแกนิสติ และสงรายงานใหกองคลัง
๖. กองคลัง ทําการหักบัญชีของนิสิตตามจํานวนทีไ่ ดรับแจงจากกองบริการการศึกษา และถา
มีเงินเหลือจายใหดําเนินการจัดสงคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
๗. นิสิตตองตรวจสอบจํานวนเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดจน
เงินเหลือจายที่สงคืนใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาจากใบเสร็จรับเงิน
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดเกณฑการทดสอบความรู ความสามารถภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
--------------------เพื่อใหการสอบความรูภ าษาอังกฤษ ของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพ และมาตรฐาน เปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และการสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนตอ ณ มหาวิทยาลัยควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ จึงกําหนดเกณฑการตัดสิน ผลการสอบความรู ความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษของนิสิต หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ดังนี้
๑. สําหรับนิสติ ที่จะจบการศึกษา
๑.๑ สอบComputer based TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๓๓
๑.๒ ตองมีผลทดสอบ TOEFL ไมนอยกวา ๔๕๐ หรือ
๑.๓ มีผลการทดสอบ IELTS ไมนอยกวา ๔.๐ หรือ
๑.๔ ผลสอบจากขอสอบมาตรฐานของวิทยาลัยนานาชาติ ในระดับ ๓
๒. สําหรับนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ที่มีความประสงคจะศึกษาตอคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย
๒.๑ ตองมีผลทดสอบ TOEFL ไมนอยกวา ๕๗๕ หรือ
๒.๒ ผลการทดสอบ IELTS ไมนอยกวา ๖.๕
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
………………………………..
เพื่อใหการศึกษาคนควารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ของนิสิตระดับปริญญาโท
แผน ข ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคลองกับหลักเกณฑของ
ทบวงมหาวิทยาลัย และเปนไปตามขอ ๑๖.๒.๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ อธิการบดีจึงออกประกาศแนวปฏิบัตใิ นการศึกษารายวิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเองสําหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ไวดงั นี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการศึกษา
คนควารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนิสติ ระดับปริญญาโท แผน ข”
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการศึกษารายวิชา
การศึกษาคนควาดวยตนเองสําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔
ขอ ๓ ประกาศนีใ้ หใชบังคับ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ขอ ๔ อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตองไดรับปริญญาเอก หรือเปนผูด ํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูชํานาญพิเศษ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ใิ หแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวย
ตนเองได
ขอ ๕ ใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอ ๖ อาจารยที่ปรึกษา ฯ เริ่มใหคําปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตั้งแตภาคเรียนที่
๓ สําหรับผูเรียนแบบเอกภาค และภาคเรียนที่ ๔ สําหรับผูเรียนแบบไตรภาค ทั้งนี้ นิสิตตองลงทะเบียน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ตามที่กาํ หนดไวในแผนการเรียนของแตละหลักสูตร
ขอ ๗ อาจารยผูหนึ่งใหคําปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองของนิสิต แบบไตรภาค
ไมเกิน ๕ เรื่อง และแบบเอกภาคไมเกิน ๕ เรื่อง โดยแตละเรื่องนิสิตอาจทําเปนกลุม ไดกลุมละไมเกิน ๕ คน

ขอ ๘ อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง มีหนาที่ดังนี้
๘.๑ จัดทําแผนการใหคําปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
๘.๒ ใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาคนควาดวยตนเอง
๘.๓ ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือการศึกษา
คนควาดวยตนเอง
๘.๔ ใหความเห็นชอบในการขอความอนุเคราะหหัวหนาหนวยงานเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล
๘.๕ ใหความเห็นชอบในการนําเสนอผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
๘.๖ ประเมินผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ทั้งนี้ การดําเนินการตามขอ ๘.๑ ตองไดรับอนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะเจาของ
หลักสูตร
ขอ ๙ ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหหัวหนาภาควิชาเจาของหลักสูตรหรือ
ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
๙.๑ จัดประชุมอาจารยที่ปรึกษารวมกับนิสิตเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการ
จัดทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง การใหคาํ ปรึกษา ปฏิทินการประชุม กําหนดหัวขอ (Theme)
และจัดกลุม รวมทั้งเลือกหัวขอยอย (Project) และเลือกอาจารยที่ปรึกษา
๙.๒ เสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณา
แตงตั้ง
๙.๓ นิสิตดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองภายใตคาํ แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ในกรณีตองการออกหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ หรือขอความอนุเคราะหหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอ
เก็บขอมูลใหนิสิตยื่นคํารองพรอมแนบแบบสอบถามการวิจัยในมนุษยผานอาจารยที่ปรึกษา
คณะเจาของหลักสูตร หรือผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ แลวสงบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบแบบสอบถาม
การวิจัยในมนุษย และออกหนังสือราชการตอไป
ขอ ๑๐ ใหหัวหนาภาควิชาเจาของหลักสูตรหรือผูอํานวยการศูนยวิทยบริการจัดสัมมนา
เพื่อเสนอผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเองและคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยม สาขาวิชา / ศูนยละ ๑ เรื่อง โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนกรรมการรวม ทั้งนี้ใหภาควิชาหรือผูอํานวยการ
ศูนยวิทยบริการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบคุณสมบัติ และทํา
หนังสือเชิญตอไป
ขอ ๑๑ บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะเจาของหลักสูตรจัดสัมมนาทางวิชาการ และ
ปจฉิมนิเทศ เพื่อใหนิสิตจัดแสดงนิทรรศการผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ผลงานยอดเยีย่ มของภาควิชา หรือของศูนยวิทยบริการ

ขอ ๑๒ การสงรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับสมบูรณ ใหดําเนินการดังนี้
๑๒.๑ จัดพิมพและจัดทํารูปเลมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
๑๒.๒ นิสิตที่เสนอรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง และเขารวมสัมมนาแลว แต
ยังไมไดสงรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับสมบูรณตอหัวหนาภาควิชา หรือผูอํานวยการศูนยวิทย
บริการ ภายในเวลาที่กําหนดของภาคเรียนนั้น ถือวายังไมสําเร็จการศึกษานิสติ จะตองลงทะเบียนรักษาสภาพ
นิสิตในภาคเรียนตอไป มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนิสติ
๑๒.๓ รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา และ
ไดรับอนุมัตจิ ากหัวหนาภาควิชาหรือผูอํานวยการศูนยวทิ ยบริการแลว จึงจะถือวาเปนรายงานการศึกษาคนควา
ดวยตนเองฉบับสมบูรณ และใหนบั เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาได
๑๒.๔ นิสิตตองสงรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับสมบูรณ (ปกสีกรมทา)
จํานวน ๒ เลม ที่อาจารยที่ปรึกษาลงนามเรียบรอยแลว พรอมทั้งบทคัดยอฉบับภาษาไทย จํานวน ๒
ชุด ที่หัวหนาภาควิชา หรือผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ
๑๒.๕ ภาควิชา/ศูนย จัดสงผลงานยอดเยี่ยมฉบับสมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่องละ ๒ เลม
ขอ ๑๓ ลิขสิทธิ์ของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ หรือที่มิไดระบุไวในประกาศนี้
ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ
………………………………..
เพื่อใหการจัดทําวิทยานิพนธ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคลองกับหลักเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย และเปนไปตาม
ขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ และโดยมติของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒/
๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิการบดีจึงออกประกาศแนวปฏิบตั ิในการทํา
วิทยานิพนธไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการทํา
วิทยานิพนธ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ ใหใชบงั คับสําหรับนิสิตที่เขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๔๔ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประกอบดวยประธานที่ปรึกษา และ
กรรมการที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และอนุมตั ิโครงราง
วิทยานิพนธ
ขอ ๔ นิสิตตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ ตามที่กาํ หนดไวในแผนการเรียนของแตละ
หลักสูตร
ขอ ๕ ประธานทีป่ รึกษาผูหนึ่งควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิตปริญญาโท และ
ปริญญาเอก รวมไมเกิน ๕ คน
ขอ ๖ ประธานทีป่ รึกษา และกรรมการที่ปรึกษาสําหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก
ตองเปนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยทีไ่ ดรับปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ ๗ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีหนาที่ดังนี้
๗.๑ ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
๗.๒ ใหความเห็นชอบในการเสนอ แตงตั้งผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย

๗.๓ ใหความเห็นชอบในการขอความอนุเคราะหหนวยงานเพื่อขอเก็บรวบรวม
ขอมูล
๗.๔ ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ
๗.๕ ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิและกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ
๗.๖ ประธานที่ปรึกษาเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ
๗.๗ กรรมการที่ปรึกษาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
๗.๘ ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ
ขอ ๘ นิสิตที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดรับการแตงตั้งแลว ตองนําเสนอโครงราง
วิทยานิพนธ ตอคณะกรรมการพิจารณาโครงราง ฯ ที่ภาควิชาเสนอใหคณะแตงตั้ง ประกอบดวยประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมแลวจํานวนไมนอยกวา ๕ คน ทําหนาที่เปนประธาน กรรมการ และ
เลขานุการ โครงรางวิทยานิพนธตองไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาโครงรางฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการพิจารณาโครงรางฯ ตองแจงผลการอนุมตั ิพรอมโครงรางฯ ฉบับสมบูรณผานคณะเจาของ
หลักสูตร นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ ในการทําวิทยานิพนธ หากนิสติ ตองการผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยหรือ
ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ใหนสิ ิตยื่นคํารองขอหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญ หรือหัวหนา
หนวยงานพรอมแนบแบบสอบถามการวิจัยในมนุษย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ แลวยื่นตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัยในมนุษย และออกหนังสือขอความ
อนุเคราะหตอไป
ขอ ๑๐ การขอสอบวิทยานิพนธ ใหนิสิตกรอกแบบคํารองขอแตงตัง้ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และสงวิทยานิพนธระดับปริญญาโท จํานวน ๖ ชุด นิสิตระดับปริญญาเอก จํานวน ๘ ชุด
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาใหภาควิชาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณบดีคณะเจาของหลักสูตร สงใหถึงบัณฑิตวิทยาลัยกอนกําหนดวันสอบอยางนอย ๓๐ วัน
ทําการ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
๑๐.๑ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทมีกรรมการ ๔ - ๕ คน
ประกอบดวย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา อาจารยประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ๑ คน เปนกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๑ คน เปนกรรมการ
๑๐.๒ ระดับปริญญาเอกมีกรรมการ ๖ - ๗ คน ประกอบดวย ประธานทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธเปนประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน เปนกรรมการ
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๒ คน เปนกรรมการ
ขอ ๑๑ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองเปนผูไดรับปริญญาเอก หรือเปนผูด ํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือเทียบเทาในสาขาวิชานัน้ หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกัน

ขอ ๑๒ การสอบวิทยานิพนธใหดําเนินการ ดังนี้
๑๒.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และภาควิชา รับผิดชอบในการประสานงาน
กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ และขออนุมัติคา ใชจายในการจัดสอบจากคณะเจาของ
หลักสูตร
๑๒.๒ คณะเจาของหลักสูตร เปนผูอ นุมัติคา ใชจา ยในการดําเนินการสอบตามที่
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และภาควิชาขออนุมัติ
๑๒.๓ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองดําเนินการสอบนิสิตตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในประกาศ ประธานกรรมการอาจอนุญาตใหผูสนใจเขารวมฟง
การสอบไดตามที่เห็นสมควร
๑๒.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีหนาทีท่ ดสอบความรูความเขาใจและ
ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธของนิสิต ถามีเงื่อนไขที่นิสิตจะตองแกไข ใหนิสิตแกไขตามขอเสนอแนะ
แลวนําเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อใหความเห็นชอบ
๑๒.๕ กรณีนิสิตสอบวิทยานิพนธไมผาน นิสิตมีสิทธิ์ขอยื่นสอบวิทยานิพนธใหมได
ภายหลังการสอบครั้งแรก ไมนอยกวา ๑ เดือน
๑๒.๖ ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธครบ จึงจะถือวา
การสอบนัน้ มีผลสมบูรณ ถาคณะกรรมการไมครบใหเลือ่ นการสอบออกไป และในกรณีจําเปนอาจขอ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได แตตองไดรับการแตงตั้งกอนวันสอบ อยางนอย ๑๕ วันทําการ
๑๒.๗ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะตองรายงานผลการสอบตอบัณฑิต
วิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห หลังวันสอบวิทยานิพนธ
ขอ ๑๓ การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหดาํ เนินการดังนี้
๑๓.๑ นิสิตที่สอบวิทยานิพนธผา นแลว ใหจดั พิมพรูปเลมตามขอกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย และสงวิทยานิพนธที่ยังไมเขาปก จํานวน ๑ เลม บทคัดยอฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
อยางละ ๑ ชุด ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ และใหกรรมการที่คณะเสนอชื่อใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
ตรวจบทคัดยอ เมื่อตรวจรูปแบบและบทคัดยอแลว หากมีการแกไข นิสิตจะตองดําเนินการแกไขให
เรียบรอย และนําวิทยานิพนธที่แกไขเรียบรอยแลว ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจความเรียบรอยกอนเขาเลม
อีกครั้งหนึ่ง
๑๓.๒ นิสิตที่สอบวิทยานิพนธผา นแลว แตยังไมไดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในเวลาที่กําหนดไวของภาคเรียนนัน้ ถือวายังไมสําเร็จการศึกษา นิสิตจะตองลงทะเบียน
รักษาสภาพนิสิตในภาคเรียนตอไป มิฉะนั้น จะพนสภาพการเปนนิสติ และหากประสงคจะสง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณภาคเรียนใดใหยื่นคํารองขอจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น

๑๓.๓ สําหรับระดับปริญญาโท วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมตั ิจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือวาเปนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อขอรับปริญญาได
๑๓.๔ สําหรับระดับปริญญาเอก วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมตั ิจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยแลว ตองไดรับการตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา และขอรับปริญญาได
๑๓.๕ นิสิตตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน ๗ เลม ที่คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธลงนามเรียบรอยแลว พรอมทั้งบทคัดยอ ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน ๗ ชุด และ
แผนดิสก / ซีดี ขอมูลวิทยานิพนธเต็มฉบับ จํานวน ๑ แผน ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๔ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ หรือที่มิไดระบุไวในประกาศนี้
ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การจัดเก็บเงินคาปรับจากการทําครุภัณฑวัสดุของหอพักนิสิตชํารุดเสียหาย
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ จึงใหกําหนดอัตราการจัดเก็บเงินคาปรับจากการทํา
ครุภัณฑวัสดุของหอพักนิสิตชํารุดเสียหาย ดังนี้
๑. พัดลมเสีย (หรือตามราคาที่ซอ ม)
๙๐๐ บาท/หนวย
๒. ตัวหมุนบานเกร็ด
๘๐ บาท/หนวย
๓. มุงลวดหนาตาง
๕๐๐ บาท/หนวย
๔. รางบานเกร็ด
๑๖๐ บาท/หนวย
๕. กระจกบานเกร็ด
๓๐ บาท/หนวย
๑๐๐ บาท/หนวย
๖. ราวตากผาหลังหอง
๗. กอกอางซิงค
๘๐ บาท/หนวย
๘. ทอน้ําทิ้ง
๑๐๐ บาท/หนวย
๙. สายยูพับ ๓ ตอน
๔๐ บาท/หนวย
๑๐. บานพับประตู
๔๐ บาท/หนวย
๑๑. กลอนประตู
๒๐ บาท/หนวย
๑๒. ตอกผนัง จุดละ
๕๐ บาท/หนวย
๑๓. ติดกาว ๒ หนากับผนังหอง จุดละ
๒๐ บาท/หนวย
๑๔. ทอน้ําหลังหองพักตัน
๑๐๐ บาท/หนวย
๑๕. กระจกเงาบานใหญในหองพัก
๕๐๐ บาท/หนวย
๑๖. กระจกเงาบานเล็กในตูเสื้อผา
๑๐๐ บาท/หนวย
๑๗. ราวแขวนผาหนากระจกเงา
๓๐๐ บาท/หนวย
๓๐๐ บาท/หนวย
๑๘. ตูเสื้อผา / ราวแขวนผาในตู
๑๙. เกาอี้
๔๐๐ บาท/หนวย
๒๐. เตียง / พื้นเตียง
๙๐๐ บาท/หนวย

๒๑. ชั้นวางหนังสือ
๒๒. นอตล็อคมุงลวด

๓๐๐ บาท/หนวย
๑๐ บาท/หนวย

ทั้งนี้ ตั้งแต บัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทน
การควบคุมวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับนิสติ ปริญญาโท ดังนี้
๑. ประธานที่ปรึกษา
๓๗๕ บาท
๒. กรรมการที่ปรึกษา คนละ
๓๐๐ บาท
๓. อาจารยบณ
ั ฑิตศึกษาในสาขาวิชา หรือ สาขาวิชาที่เกีย่ วของ คนละ ๓๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตปก ารศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตรา
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตปริญญาโท ดังนี้
๑. ประธานที่ปรึกษา
๒,๐๐๐ บาท
๒. กรรมการที่ปรึกษา คนละ
๑,๕๐๐ บาท
๓. อาจารยบณ
ั ฑิตศึกษาในสาขาวิชา หรือ สาขาวิชาที่เกีย่ วของ คนละ ๑,๕๐๐ บาท
๔. ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย คนละ
๑,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตปก ารศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินประกันสุขภาพของนิสิต
…………………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และโดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓/
๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ จึงกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินประกันสุขภาพของนิสิต
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรไวดงั ตอไปนี้
๑. วัตถุประสงคของการใชจายเงินประกันสุขภาพนิสิต
๑.๑ เพื่อชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกนิสิตที่เจ็บปวยซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ
๑.๒ เพื่อสนับสนุนโครงการสงเสริมสุขภาพแกนิสติ
๑.๓ เพื่อชดเชยคาใชบริการตามโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (๓๐ บาทรักษา
ทุกโรค) แกนิสิต
๒. ใหมีคณะกรรมการบริหารเงินประกันสุขภาพนิสติ ประกอบดวยอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ผูอํานวยการสถาบันวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพเปน
รองประธาน คณบดีหรือผูแ ทนคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร ผูอํานวยการกองกิจการนิสติ ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนางานธุรการกองกิจการนิสิต นายกองคการนิสิต ประธานสภานิสิต เปนกรรมการและ
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพทานหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ในการบริหารจัดการเงินประกันสุขภาพนิสิต ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค และรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนรายป
๓. สิทธิที่นิสิตจะไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตองเปนผลจากความเจ็บปวยทาง
กายที่เกิดจากโรคภัยไขเจ็บ ไมรวมผลเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือสาธารณภัยตาง ๆ หรือที่เกิดจาก
เหตุสุดวิสัย หรือผลเสียหายที่เกิดจากความจงใจหรือเจตนาของนิสิตหรือผูที่นิสิตมีสวนใชจางวานให
กอเหตุขึ้น หรือเกิดจากการกระทําผิดวินัยนิสิต หรือการกระทําผิดกฎหมาย
๔. นิสิตจะมีสทิ ธิเบิกเงินประกันสุขภาพไดตอเมื่อไปรับบริการทางการแพทยจากสถาบัน
วิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพเทานั้น ยกเวนกรณีที่แพทยผูรักษามีความเห็นวาจําเปนตองสงตอไปยัง
สถานพยาบาลของรัฐอื่นเนื่องจากหนวยบริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพไมมีการใหบริการนั้น ๆ
และในกรณีฉกุ เฉิน ซึ่งหากไมไดรับการรักษาทันทวงทีอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได
๕. ผูที่มีสิทธิขอเบิกเงินไดแกตัวนิสิตเองในกรณีเจ็บปวยไมถึงแกชีวิต ในกรณีที่นิสติ เสีย
ชีวิต ใหบิดา มารดา หรือคูสมรส หรือบุตร เปนผูมีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือคาประกันสุขภาพตามลําดับเพียง
ลําดับเดียว

๖. นิสิตที่เขารับบริการในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ สามารถรับบริการตาม
หลักเกณฑในประกาศนี้ โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ สวนนิสิตที่เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
อื่น ใหสํารองเงินของตนจายใหหนวยบริการไปกอน แลวนําใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย และ/หรือสําเนา
ใบสงตัว มายื่นขอเบิกเงินประกันสุขภาพไดที่หนวยประกันสุขภาพ สถาบันวิจัยฯ ภายในระยะเวลา ๖๐
วัน นับตั้งแตวนั ที่เขารับการรักษาพยาบาล หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวไมปรากฏวามีผูใดทีม่ ีสิทธิมา
ขอรับสิทธิ ใหสิทธิที่จะไดรับเงินชวยเหลือเปนอันระงับไป
๗. เงินคารักษาพยาบาลทีน่ ิสิตสามารถขอรับได จะเปนจํานวนเงินตามที่จา ยจริงของ
คาบริการ ตอไปนี้
๗.๑ คายา คาผาตัด คาน้าํ เกลือ คาเลือด และสวนประกอบของเลือด คาน้าํ ยา หรือ
อาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน คาวัคซีนและเซรุมในการปองกันโรค ที่กรมควบคุมโรคติดตอจัดเปน
บริการพื้นฐานสําหรับบุคคลทั่วไป
ยาตามวรรคกอน หมายถึง ยาซึง่ แพทยผูรักษาใชดุลยพินิจวา จําเปนตองใชใน
การบําบัดรักษาโรค ซึ่งจะเปนยานอกหรือในบัญชียาหลักแหงชาติก็ได
๗.๒ คาบริการทางการแพทย คาตรวจโรค คาวิเคราะหโรค คาชันสูตรโรค คาตรวจทาง
ปฏิบัติการและคาใชจายอื่น ๆ ในการใหบริการทางการแพทยที่ใหแกผูปวยทั่วไป ซึ่งไมใชบริการที่จัดขึ้นเปน
พิเศษแกผูปวยเฉพาะราย หรือจัดขึ้นตามคําขอของผูปวยเฉพาะราย
๗.๓ คาอวัยวะเทียมหรืออุปกรณที่ใชในการบําบัดโรค รวมทั้งคาซอมแซม
๗.๔ คาถอนฟน คาอุดฟนทุกชนิด คาขูดหินน้ําลาย คาเคลือบฟลูออไรด คารักษาโรค
ของฟนและเหงือก ที่ทันตแพทยเห็นวาจําเปนเพื่อสุขอนามัยในชองปาก
๗.๕ คาหองสามัญ และคาอาหารสามัญ
ภายในขอความในขอ ๗.๕ นิสิตจะใชหองพิเศษหรืออาหารพิเศษได จะตองสละสิทธิตาม
ขอ ๗.๑ - ๗.๔ ทุกขอ
๘. คารักษาพยาบาลในขอ ๗ จะไมรวมถึงคาบริการตอไปนี้
๘.๑ คาผาตัดเสริมสวย
๘.๒ คาตกแตงฟนหรือทันตประดิษฐ
๘.๓ แวนตาหรือเลนสเทียม
๘.๔ อวัยวะเทียมที่ไมจําเปนตอการดํารงชีพ
๘.๕ การรักษาภาวะการมีบตุ รยาก การผสมเทียม
๘.๖ คาทําคลอด คาทําหมัน หรือคาบริการวางแผนครอบครัว

๘.๗ การผาตัดเปลีย่ นอวัยวะเพศและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
๘.๘ การทําไตเทียมแบบลางโลหิต เวนแตกรณีมีอาการเฉียบพลัน ภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันเกิดโรค
๘.๙ โรคหรือภาวะที่นิสิตจงใจหรือทํายินยอมใหผูอื่นทําใหเกิดขึ้น เชน การทําแทง
หรือการฆาตัวตาย ฯลฯ
๘.๑๐ ยาตานไวรัสเอดส
๘.๑๑ อุบัติเหตุทกุ ชนิด
๘.๑๒ การรักษาทีอ่ ยูระหวางการคนควาทดลอง
๘.๑๓ การปองกันโรค ที่กรมควบคุมโรคติดตอยังไมจัดใหใชบริการพื้นฐานสําหรับ
บุคคลทั่วไป
๘.๑๔ การไปโรงพยาบาลเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลเอกชน ที่ไมผานระบบสงตอ
๘.๑๕ คาบริการทางการแพทย คาตรวจโรค คาตรวจทางหองปฏิบัติการ และคาใชจาย
อื่น ๆ ซึ่งไมเกี่ยวของกับการรักษาที่จําเปนตอโรคของผูปวย
๘.๑๖ การบริการพิเศษที่จดั ไวเพื่อความสะดวกสบายตามคําขอ เชน หองพิเศษ
อาหารพิเศษ พยาบาลพิเศษ ฯลฯ
๘.๑๗ การบริการอืน่ ที่อธิการบดีจะกําหนดภายหลัง
๙. มหาวิทยาลัยจะเพิกถอน ระงับ หรือเรียกคืน เงินคาประกันสุขภาพจากนิสติ ในกรณีที่
พบวานิสติ หรือผูมีสิทธิตามประกาศนี้แสดงหลักฐานอันเปนเท็จและถือวานิสิตผูนนั้ กระทําผิดวินัยนิสิต ซึ่ง
จะตองรับโทษฐานผิดวินัยนิสิตอีกทางหนึง่ ดวย
๑๐. ใหกลุมนิสิต ชมรม องคการนิสิต สโมสรนิสิต กองกิจการนิสติ หรือสถาบันวิจัย
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ สามารถเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพของนิสิต แกคณะกรรมการ
บริหารเงินประกันสุขภาพไดเปนคราวๆ ไป ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
๑๑. ใหนําเงินประกันสุขภาพนิสิต ฝากบัญชีธนาคารพาณิชย หรือธนาคารออมสินในนาม
บัญชีเงินประกันสุขภาพนิสิต และใหมีกรรมการเบิกจาย ๒ ใน ๓ ของผูขอเปดบัญชี
๑๒. ใหสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพเปนสํานักงานเลขานุการของโครงการและเพื่อ
การนี้ใหมีเงินสํารองจายไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓. เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกนิสิตในเรื่องการเบิกจายคารักษาพยาบาล
ใหเลขานุการมีอํานาจอนุมตั ิจายเงินคารักษาพยาบาลและเงินชดเชยแกนิสิตไดไมเกินรายละ ๕,๐๐๐ บาท
และรวบรวมรายงานแจงคณะกรรมการทราบ
๑๔. ใหประธานคณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติจา ยเงินคารักษาพยาบาล เงินคาชดเชย
และเงินสนับสนุนโครงการดานสงเสริมสุขภาพนิสิตได ไมเกินครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. การใดทีไ่ มเปนไปตามประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงการใชบริการหองประชุม
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
--------------------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เรื่องกําหนดอัตรา
คาบํารุงการใชบริการหองประชุม สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ นั้น
บัดนี้ สมควรมีการปรับปรุงประกาศดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น จึงใหยกเลิกประกาศ
ดังกลาว และกําหนดคาบํารุงการใชบริการหองประชุม สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ไวดังตอไปนี้
๑. หองประชุมเอกาทศรถ ๙ ขนาด ๓๐๐ ที่นั่ง
๑.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๔๐๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท
๑.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๕๐๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท
๒. หองประชุมเอกาทศรถ ๑ - ๒ ขนาด ๑๕๐ ที่นั่ง
๒.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๓๐๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท
๒.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๔๐๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท
๓. หองประชุมเอกาทศรถ ๓ - ๗ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง
๓.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๑๒๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๙๖๐ บาท
๓.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๑๕๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท

๔. หองประชุมเอกาทศรถ ๘ ขนาด ๓๖ ที่นั่ง
๔.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๑๒๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๙๖๐ บาท
๔.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๑๕๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๕. หองประชุมทองจันทร ขนาด ๓๖ ที่นั่ง
๕.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๑๒๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๙๖๐ บาท
๕.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๑๕๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๖. หองประชุมไพจิตร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
๖.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๑๐๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๘๐๐ บาท
๖.๒ อัตราคาบริหารภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ ๑๕๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ ๙๖๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง คูมือการจัดทําสารนิพนธ
------------เพื่อใหการจัดทําสารนิพนธ อันไดแก รายงาน(Report) ภาคนิพนธ (Term paper)
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) และวิทยานิพนธ
(Thesis,Dissertation)
เปนไปตามรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ จึงกําหนดใหนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ใชคูมือการจัดทําสารนิพนธ ฉบับพิมพ ป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนคูมือในการจัดทําสารนิพนธ
ประกอบการศึกษาคนควาและเรียบเรียงเพื่อนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ทั้งนี้

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติการจายเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
พ.ศ. ๒๕๔๕
---------------เพื่อใหการบริหารงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕
จึงกําหนดแนวปฏิบัตใิ นการชวยเหลือนิสิตผูประสบภัยไวดังตอไปนี้
๑. สิทธิที่จะไดรับเงินชวยเหลือ ตองเปนผลเสียหายจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาธารณภัยตาง
ๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แตไมรวมถึงความจงใจหรือเจตนาของนิสิต หรือผูที่นิสิตมีสวนใชจางวานให
กอเหตุขึ้น หรือการกระทําผิดกฎหมายอาญา
๒. ในกรณีที่นิสิตเสียชีวิต เงินชวยเหลือนิสิตใหจายแกบุคคลที่ระบุไวในแบบแสดงเจตนา
ระบุผูรับเงินตามลําดับ หากผูที่ระบุไวในแบบเสียชีวิต หรือสาปสูญหรือไมมีบุคคลตามที่ระบุไวในแบบแสดง
เจตนาระบุผูรบั เงินมหาวิทยาลัยจะจายเงินชวยเหลือใหกับผูปกครองของนิสิตที่เสียชีวิตตามที่เห็น
สมควร
๓. สิทธิของนิสิต เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ พฤษภาคม ของแตละรอบป ยกเวน
นิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครูประจําการ ใหเริ่มตั้งแตวันที่เปดภาคการศึกษาในปนั้นจนถึงวันกอนเปดภาค
การศึกษาของปถัดไป ๑ วัน
การติดตอขอรับเงินชวยเหลือ ใหนิสติ หรือบุคคลดังกลาวในขอ ๒ ขอรับเงินชวยเหลือจาก
กองทุนได ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแตวนั ที่นิสติ ไดรับอุบตั ิเหตุ โดยยื่นคําขอตามแบบขอรับเงิน
ชวยเหลือที่กองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย หรืองานกิจการนิสิต วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา หากพน
กําหนดเวลาดังกลาว สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือใหเปนอันระงับไป
๔. มหาวิทยาลัย อาจเพิกถอน ระงับ หรือเรียกเงินคาชวยเหลือคืนหากพบวานิสิตมิได
ชําระเงินคาสมทบกองทุน หรือแสดงหรือยินยอมใหผอู ื่นแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
ในกรณีที่พบวานิสิตแสดงหรือยินยอมใหผูอื่นแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ ถือวานิสติ ผูนนั้
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง
๕. การขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ใหใชหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน ใบสรุปงบการรักษาพยาบาล ใบรับรองแพทยตัวจริงทั้งหมด พรอมสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
และสําเนาทะเบียนบาน

ในกรณีที่นิสติ ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต รถยนต ใหใชสิทธิ
ตามพระราชบัญญัตคิ ุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ กอน หากเบิกคารักษาพยาบาลจากสิทธินี้เต็ม
แลว จะดําเนินการขอเบิกจากกองทุนสวัสดิภาพนิสติ ในจํานวนที่เหลืออยู โดยใหใชหลักฐานสําเนาในการ
เบิกจายตามวรรคหนึ่งได แตตองรับรองจํานวนเงินที่เบิกไปแลว และระบุจํานวนเงินที่จะขอเบิกเพิ่ม
การขอรับเงินตามวรรคหนึ่งและสอง ใหนิสิตผูป ระสบภัย หรือผูปกครองของนิสิต หรือ
อาจารยที่ปรึกษาของนิสิต กรอกแบบขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล และยื่นตามที่ระบุไวในขอ ๓
คณะอนุกรรมการกองทุน ฯ จะดําเนินการไตสวนและเสนอความเห็นใหเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือผูชวยอธิการบดี ประจําวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาที่ปฏิบัติงาน
กองกิจการนิสติ พิจารณาอนุมัติ และเสนอประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบโดยเร็ว
๖. ในกรณีที่นิสิตเสียชีวิต ใหผูมีสิทธิตามขอ ๒ ยื่นแบบการขอรับเงินชวยเหลือตามขอ ๓
โดยใชหลักฐาน ดังตอไปนี้
๖.๑ สําเนาใบมรณบัตร
๖.๒ สําเนาใบชันสูตรพลิกศพหรือใบบันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตาํ รวจ
๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
๖.๔ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ จะดําเนินการไตสวน และเสนอความเห็นใหประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโดยเร็ว
๗. ในกรณีทนี่ ิสิตสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ ใหนสิ ิตหรือผูปกครองหรืออาจารยที่
ปรึกษาของนิสิต เปนผูมีสทิ ธิขอรับเงิน ยื่นแบบการขอรับเงินชวยเหลือตามขอ ๓ โดยใชหลักฐานดัง
ตอไปนี้
๗.๑ ใบรับรองแพทย
๗.๒ สําเนาบัตรประจําตัวนิสติ
๗.๓ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับสิทธิ
การขอรับเงินชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง ใหนําวิธีการตามขอ ๖ วรรคสอง มาใชโดยอนุโลม
๘. เงินรายไดของกองทุนสวัสดิภาพนิสติ ใหนาํ ฝากธนาคารในนามบัญชีกองทุน
สวัสดิภาพนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๙. ใหสํานักงานเลขานุการกองทุนสวัสดิภาพนิสิตและงานกิจการนิสิต วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา มีเงินทดรองจายแหงละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)
๑๐. ใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต หรือผูชวยอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาที่ปฏิบตั ิงานกิจการนิสิต มีอํานาจสั่งจายเงินชวยเหลือไดรายละไมเกิน
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)

๑๑. ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มีอํานาจสั่งจายเงินชวยเหลือ
ไดตามสิทธิทนี่ ิสิตผูป ระสบภัยจะไดรับทุกกรณี
๑๒. การพิจารณาและตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ใหถือ
วาเปนที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคตนปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการขอรับเงินชวยเหลือสําหรับนิสิตผูประสบภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนตและรถจักรยานยนต (เพิ่มเติม)
------------------เพื่อใหการจายเงินชวยเหลือนิสิตผูป ระสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนตและ
รถจักรยานยนตจากกองทุนสวัสดิภาพนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ และขอ ๑๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ จึงกําหนดหลักเกณฑ
การขอรับเงินชวยเหลือสําหรับนิสิตผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนตและ
รถจักรยานยนต (เพิ่มเติม) ดังนี้
ขอ ๑ กรณีนิสิตไดประกันตนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีใบอนุญาตขับขี่ ใหปฏิบัตดิ ังนี้
๑.๑ เมื่อนิสิตเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากรถจักรยานยนตหรือรถยนต ใหใชสิทธิ
ตามพระราชบัญญัตคิ ุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ กอน
๑.๒ หากมีคารักษาพยาบาลเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และใชสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เต็มแลว นิสิตระดับปริญญาตรีขอรับเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลสวนเกินจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทตอครั้งอุบตั ิเหตุ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสวนเกินจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ในวงเงินไมเกิน
๑๗,๐๐๐ บาทตอครั้งอุบตั เิ หตุ
๑.๓ กรณีที่นิสิตประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุทางรถยนตและ
รถจักรยานยนต มารับการรักษาที่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ตองสํารองเงินคารักษาพยาบาลไปกอน
แลวจึงนําใบเสร็จรับเงินไปขอใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิตตามลําดับ
ขอ ๒
กรณีนิสิตไมไดประกันตนตามพระราชบัญญัตคิ ุมครองผูประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไมมีใบอนุญาตขับขี่ กองทุนสวัสดิภาพนิสิตจะไมจา ยเงินชวยเหลือนิสิตผูป ระสบภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถยนตหรือรถจักรยานยนต

ขอ ๓ กรณีนิสิตนํารถจักรยานยนตหรือรถยนตของผูอื่นไปขับขี่แลวประสบอุบตั ิเหตุ
หากรถไดประกันตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหนิสิตปฏิบัตติ ามขอ ๑
หากรถไมไดประกันตามพระราชบัญญัติคมุ ครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเปนไปตามขอ ๒
ขอ ๔
กรณีนิสิตประสบอุบตั ิเหตุอนั เนื่องมาจากใชรถจักรยานยนตคนั เล็ก(รถปอป
หรือ
รถสกูตเตอร) ซึ่งเปนรถที่ไมไดจดทะเบียนตามกฎหมาย นิสิตไมมสี ิทธิ์ขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จากกองทุนสวัสดิภาพนิสติ ตามเกณฑในขอ ๒
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการขอยืมเงินและ
คืนเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย
---------------เพื่อประโยชนตอนิสติ ที่ประสบปญหาการขาดแคลนเงินคาใชจา ยในการศึกษาอยางเรงดวน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘๕ (๒/๒๕๔๒) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๓
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ จึงไดกาํ หนดหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิในการขอยืมเงินและคืนเงินยืมกองทุนเงินยืม
ฉุกเฉินไทยชวยไทย สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ดังนี้
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ในการยื่นขอกูยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยชวยไทย
๑. ตองเปนนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ยนื่ ขอกูยืมเงิน
๒. ตองมีฐานะยากจนมีความเดือนรอนและความจําเปนกระทันหันเกี่ยวกับคาใชจายใน
การดําเนินชีวติ ในมหาวิทยาลัยของนิสิต
๓. ตองเปนนิสิตที่มีความประพฤติดีและไมเคยปรากฏพฤติกรรมมั่วสุมหรือเกี่ยวของกับ
อบายมุข หรือเคยลงโทษทางวินัยนิสิต
๔. เปนนิสติ ที่ไมอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยนิสิต หรือระหวางถูกสอบสวนวินัยนิสิต
เงื่อนไขการขอกูยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยชวยไทย
๑. นิสิตที่ยื่นขอกูยืมเงินฉุกเฉินตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ
๒. นิสิตที่ขอกูยืมเงินฉุกเฉิน ตองกรอกรายละเอียดแบบคําขอ และตองไดรับการรับรองจาก
อาจารยที่ปรึกษา รองคณบดีฝายกิจการนิสิต หรือคณบดีของคณะวากําลังประสบความเดือดรอนจริง
๓. นิสิตที่รับอนุมัตติ องทําสัญญากูยืมเงินและตองมีบคุ คลผูเชื่อถือได ๑ คน มาเปน
ผูค้ําประกันตามสัญญากูยืมเงินฉุกเฉิน
๔. ในการพิจารณา คํารองขอกูยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยชวยไทย ใหยึดเอาการพิจารณาของ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทยเปนที่สุด

ขั้นตอนการยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยชวยไทย
๑. ผูประสงคจะยืมเงินฉุกเฉินใหติดตอขอรับแบบฟอรม คํารองขอยืมเงินฉุกเฉิน สําหรับนิสติ
ระดับปริญญาตรี ที่งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงคและกรอกแบบฟอรมให
ถูกตอง
๒. เสนอใหอาจารยที่ปรึกษา และรองคณบดีฝา ยกิจการนิสิต หรือคณบดีพิจารณาให
ความเห็น
๓. สงแบบฟอรมพรอมแนบเอกสาร ตอไปนี้ที่งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต
๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓.๓ สําเนาใบลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
๔. นิสิตที่ยื่นเอกสารเรียบรอยแลว ไมมีการแกไข ใหตดิ ตามและขอทราบผลการพิจารณา
ภายใน ๓ วัน หากไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยชวยไทย จะไดรับเงินทันทีที่งานทุนการศึกษา
๕. นิสิตตองทําสัญญากูยืมฉุกเฉินตอมหาวิทยาลัยฯ และตองนําผูคา้ํ ประกันสัญญาดังกลาว
มาลงนามตอหนาเจาหนาทีง่ านทุนการศึกษา
วงเงินใหกูยืมฉุกเฉินเงื่อนไขการผอนชําระหนี้ และการตัดสิทธิ์ ผูกูยืมเงินกองทุน
ฉุกเฉินไทยชวยไทย
๑. มหาวิทยาลัยอนุมัติใหยมื เงินตามโครงการนี้ไดครั้งละไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท
๒. นิสิตที่ยืมเงินฉุกเฉินจากมหาวิทยาลัย จะตองสงใชคนื เงินยืมภายในระยะเวลา ๕
เดือน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท ยกเวนเดือนสุดทายจายที่เหลือทั้งหมดและหากเกินระยะเวลาที่กําหนด ๕ เดือน
คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ เวนแตนิสติ ชั้นปที่ ๑ ที่กูยืมเงินฉุกเฉิน เพื่อการลงทะเบียนใหสงใชคืนเงิน
ทั้งหมดทันทีที่ไดรับการโอนเงินคาลงทะเบียนเขาบัญชี
๓. กรณีที่นิสิตยังไมไดชําระเงินยืมคืนภายในกําหนดระยะเวลา กองกิจการนิสิต
จะดําเนินการแจงหนี้สินของนิสิตใหกองบริการการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อระงับผล
การศึกษา ของภาคการศึกษานั้น ๆ หรือระงับการใหจบการศึกษาแลวแตกรณี
๔. นิสิตที่เคยยืมเงินฉุกเฉินไปแลว จะไมสามารถยืมไดอีก หากการสงคืนเงินยืมฉุกเฉิน
ไมตรง หรือไมเปนไปตามกําหนด หรือยังชําระเงินยืมไมครบ
๕. ในกรณีที่นิสิตมีเหตุผลและความจําเปนอืน่ ที่ตองขอยืมเงินฉุกเฉินมากกวาเกณฑที่กําหนด
ไว หรือมีเหตุผลความจําเปนอยางอื่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนิสิต กรณีใดกรณีหนึ่งใหอยูในดุลยพินิจ
ของประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย

๖. เพื่อความสะดวกแกนิสติ ใหงานทุนการศึกษามีอาํ นาจสํารองเงินสดไดไมเกิน
๓๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงการใชบริการหองประชุม
คณะวิทยาศาสตรการแพทย
-------------เพื่อใหการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในดานการ
ใหบริการใชหองประชุม เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ จึงใหกําหนดอัตราคาบํารุงการใชบริการหองประชุม คณะวิทยาศาสตร
การแพทย ดังนี้
๑. หองประชุม MD ๑๓๓ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง
๑.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๓๐๐ บาท
๑.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๑,๕๐๐ บาท
๒. หองประชุม MD ๒๓๒ (Slop) ขนาด ๒๐๐ ที่นั่ง
๒.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
๒๐๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๙๐๐ บาท
๒.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
๓๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๓. หองประชุม MD ๒๓๓ (Slope) ขนาด ๒๔๕ ที่นั่ง
๓.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
๒๐๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๙๐๐ บาท
๓.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
๓๐๐ บาท
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๑,๕๐๐ บาท

๔. หองประชุม MD ๒๓๔ (Slope) ขนาด ๔๐๐ ที่นั่ง
๔.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๔.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๕. หองประชุม MD ๒๓๕ (Slope) ขนาด ๔๐๐ ที่นั่ง
๕.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๕.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๖. หองประชุม MD ๒๓๖ (Slope) ขนาด ๒๔๕ ที่นั่ง
๖.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๖.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
๗. หองประชุม MD ๒๓๗ (Slope) ขนาด ๑๘๐ ที่นั่ง
๗.๑ อัตราคาบริการภายใน
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆละ
๗.๒ อัตราคาบริการภายนอก
- อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมง ๆ ละ
- อัตราคาบํารุงหอง รายวัน ๆ ละ
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
๓๕๐ บาท
๒,๔๐๐ บาท

๒๕๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
๓๕๐ บาท
๒,๔๐๐ บาท

๒๕๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
๓๕๐ บาท
๒,๔๐๐ บาท

๒๕๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
๓๕๐ บาท
๒,๔๐๐ บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๕
------------โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และอํานาจตามความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๖ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงใหกําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปการศึกษา ๒๕๔๕ ดังนี้
๑. แบบที่ ๑ คาธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ยเหมาจาย ๖ ปการศึกษา ที่ศึกษาในประเทศ ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๔ ปการศึกษา และ ในตางประเทศ ณ The University of Queensland
ประเทศออสเตรเลีย ๒ ปการศึกษา อัตราปการศึกษาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยใหชําระตามกําหนด ดังนี้
๑.๑ ภาคเรียนตน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ชําระในวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑.๒ ภาคเรียนปลาย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แบงชําระตามกําหนดดังนี้
๑.๒.๑ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ชําระในวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑.๒.๒ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ชําระในวันทําการกอนสอบปลายภาคเรียนประจํา
ภาคเรียนปลาย ๑ สัปดาห
๒. แบบที่ ๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ยเหมาจาย ๔ ปการศึกษา ที่ศึกษาในประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อัตราปการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยใหชําระตามกําหนด ดังนี้
๒.๑ ภาคเรียนตน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ชําระในวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒.๒ ภาคเรียนปลาย จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ชําระในวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา

๒.๓ สําหรับคาธรรมเนียมการศึกษาในตางประเทศ ณ The University of
Queensland ประเทศออสเตรเลีย หลังจากสําเร็จการศึกษาในประเทศ นิสิตจะเปนผูรบั ผิดชอบในการ
ชําระใหกับ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลียเอง ในอัตราคาธรรมเนียม ณ
เวลาที่
ลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแตปก ารศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติทําวิจัยในมนุษย
(สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย สถาบันรวมผลิตและสถาบันสมทบ)
……………………………
เพื่อใหการขอทําวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยของมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับ
การวิจัยในมนุษย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และโดยมติของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงออกประกาศแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมตั ิทําวิจัยในมนุษย ไวดังนี้
ขอ ๑ ผูมีสิทธิข์ ออนุมัติการทําวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแกอาจารย
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของมหาวิทยาลัย สถาบันรวมผลิตและสถาบันสมทบ
ขอ ๒ ขอปฏิบัตใิ นการขออนุมัติการทําวิจยั ในมนุษยของมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒.๑ ผูขอทําวิจัยเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอรมคูมือการขออนุมัติทําการวิจยั ใน
มนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร ผานหัวหนาหนวยงานมายังคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย
๒.๒ ผูขออนุมัติทําวิจัยในมนุษย ตองแสดงคําชี้แจงขอมูล คําแนะนํา อาสาสมัคร
หรือใบแสดงความยินยอมโดยไดรับคําบอกกลาวและเต็มใจ (informed consent form) ตาม
ประเภทของอาสาสมัคร ในกรณีที่ใชแบบสัมภาษณ หรือแบบสอบถาม ตองแสดงแบบสัมภาษณหรือ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ
๒.๓ คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษยจะพิจารณาการขออนุมัติ
ทําวิจัยภายใน ๑ เดือน ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาใหเพิ่มเติมเอกสารหรือขอความ ผูขออนุมัติทํา
วิจัยจะตองแสดงเอกสารหรือขอความเพิ่มเติม
๒.๔ กรณีการขออนุมัตทิ ําวิจัยในมนุษยที่มีความเสีย่ งต่ํา จัดเปนประเภทพิจารณา
ยกเวน (exemption categories) จะไดรับการพิจารณาภายใน ๒ สัปดาห
๒.๕ ผูขออนุมัติทําวิจัยในมนุษยจะดําเนินการวิจัยได ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ และตองดําเนินการวิจัยภายใน ๑ ปหลังจากไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว
๒.๖ เอกสารรับรองดานจริยธรรมสําหรับโครงการวิจัยในมนุษย มีผลครอบคลุม
ตลอดการทําวิจัย และเมื่อการวิจัยเสร็จสมบูรณจะตองทํารายงานสรุปแจงใหคณะกรรมการจริยธรรม
เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษยทราบดวย

๒.๗ หากเปนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนที่ไมใชทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผนดิน และเงินรายไดคณะ/หนวยงาน จะตองถูกหักใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย การเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๔
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติทําวิจัยในมนุษย
(สําหรับนิสิตของมหาวิทยาลัย)
……………………………..
เพื่อใหการขอทําวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยของมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับ
การวิจัยในมนุษย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และโดยมติของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ จึงออกประกาศ
แนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับการขออนุมัติทําวิจัยในมนุษย ไวดังนี้
ขอ ๑ ผูมีสิทธิข์ ออนุมัติการทําวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแก นิสิตระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันรวมผลิตและสถาบันสมทบ
ขอ ๒ ขอปฏิบัตใิ นการขออนุมัติการทําวิจยั ในมนุษยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
๒.๑ ผูขอทําวิจัยที่เปนนิสติ ในกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุมสังคมศาสตร
ทุกระดับ นิสติ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพระดับปริญญาโทและเอก นิสิตสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยได
สําหรับนิสติ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพระดับปริญญาตรี จะตองมีอาจารยที่ปรึกษาซึง่ เปนผูที่ไดขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพเปนหัวหนาโครงการ เมื่อผานการเสนอโครงรางวิทยานิพนธของนิสติ แลว ใหนําเสนอ
ภาควิชาตามแบบฟอรมในภาคผนวก ฉ ในคูมือการขออนุมัติทําวิจัยในมนุษย ผานหัวหนาภาควิชาและคณบดี
มายังคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒.๒ ผูขออนุมัติทําวิจัยในมนุษย ตองแสดงคําชีแ้ จงขอมูล คําแนะนํา
อาสาสมัคร หรือใบแสดงความยินยอมโดยไดรับคําบอกกลาวและเต็มใจ (informed consent form)
ตามประเภทของอาสาสมัคร ในกรณีที่ใชแบบสัมภาษณ หรือแบบสอบถาม ตองแสดงแบบสัมภาษณฉบับ
สมบูรณ
๒.๓ คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษยจะเห็นชอบโครงการวิจัย
ของนิสิตตามความเห็นของคณะเจาสังกัดภายใน ๑ เดือน
๒.๔ กรณีการขออนุมัตทิ ําวิจัยในมนุษยที่มีความเสีย่ งต่ํา จัดเปนประเภทพิจารณา
ยกเวน (exemption categories) จะไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็ว
๒.๕ ผูขออนุมัติทําวิจัยในมนุษยจะดําเนินการวิจัยได ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ และตองดําเนินการวิจัยภายใน ๑ ปหลังจากไดรับเอกสารรับรองการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยแลว

๒.๖ เอกสารรับรองดานจริยธรรมสําหรับโครงการวิจัยในมนุษย มีผลครอบคลุม
ตลอดการทําวิจัย และเมื่อการวิจัยเสร็จสมบูรณจะตองทํารายงานสรุปแจงใหคณะกรรมการจริยธรรม
เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษยทราบดวย
๒.๗ หากเปนโครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนสนับสนุนที่ไมใชทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผนดิน และเงินรายไดคณะ/หนวยงาน จะตองถูกหักใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย การเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๔
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับผูดําเนินงาน ผูปฏิบัติงาน และนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
-------------เพื่อใหการเบิกจายเงินคาอาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับผูดาํ เนินงาน ผูปฏิบัติงานและ
นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนมาตรฐานเดียวกัน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑการจายเงินคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
สําหรับผูด ําเนินงาน ผูปฏิบตั ิงาน และนิสติ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ไวดงั ตอไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการจายเงิน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูดําเนินงาน ผูปฏิบัติงาน และนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”
๒. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
๓.ใหเบิกจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่มตามประกาศนี้เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ที่เปนโครงการเหมาจายทั้งหลักสูตรซึ่งมีคาอาหารรวมอยูในหลักสูตร และตองเปนกรณีที่มีการจัดเลี้ยง
เทานั้น
๔. ใหเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่มตามที่จายจริง แตไมเกินคนละ ๒๐ บาท
ตอครั้ง ทั้งนี้ ใหเบิกจายไดไมเกิน ๒ ครั้งตอวัน โดยเบิกจายจากเงินรายไดของคณะ
๕. การเบิกจายนอกเหนือจากประกาศนี้ ใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั ิเปนกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การกําหนดอัตราคาบริการในการออกหนวยพยาบาลเคลื่อนที่
ของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
---------------------------เพื่อใหการออกหนวยพยาบาลเคลื่อนที่และการสนับสนุนยาและเวชภัณฑของ
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพเปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาบริการในการออกหนวยพยาบาล
เคลื่อนที่ของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังนี้
ขอ ๑ การเบิกเงินคายาและเวชภัณฑใหคิดคาใชจายจากจํานวนยาและเวชภัณฑที่ไดนําไปใช
จริง
ขอ ๒ คาบริการรถพยาบาล
๒.๑ กรณีไมเกิน ๔ ชั่วโมงคิดคาบริการอัตรา ๕๐๐ บาทตอครั้ง
๒.๒ กรณีเกิน ๔ ชั่วโมงใหคดิ คาบริการเพิม่ ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
ทั้งนี้เศษของชั่วโมงใหคิดเปนหนึ่งชั่วโมง
ขอ ๓ การจายคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ออกปฏิบัติงานหนวยพยาบาลเคลื่อนที่ใหนําระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของสถาบันวิจัย
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕ มาใชโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษที่ไมไดสังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-----------------ดวยสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเปดใหบริการผูป วยนอก
และจะไดเปดใหบริการดานการผาตัดหัวใจและการปฏิบัติการสวนหัวใจ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึง
กําหนดอัตราคาตอบแทนแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษทีไ่ มไดสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
๑. อัตราคาตอบแทนการผาตัดหัวใจ (ตอผูปวยหนึ่งราย)
๑.๑ ศัลยแพทยทรวงอก
รายละ ๔,๐๐๐ บาท
๑.๒ ผูชวยศัลยแพทยทรวงอก
รายละ ๑,๕๐๐ บาท
๑.๓ วิสัญญีแพทย
รายละ ๔,๐๐๐ บาท
๒. อัตราคาตอบแทนในทีมปฏิบัติการสวนหัวใจ (ตอผูป วยหนึ่งราย)
๒.๑ การปฏิบัติการสวนหัวใจ เพื่อการวินิจฉัย รายละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๒ การปฏิบัติการสวนหัวใจ เพื่อการรักษา รายละ ๒,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษที่ไมไดสังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
-----------------เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้
อัตราคาตอบแทนการผาตัดหัวใจ (ตอผูป วยหนึ่งราย)
วิสัญญีพยาบาล
รายละ ๑,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อใหการสอบความรูภ าษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
มีคุณภาพและมาตรฐาน และเปนไปตามขอ ๒๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และโดยมติของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงใหออกประกาศการสอบความรู
ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบตั กิ ารสอบความรู
ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา”
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบตั ิการสอบความรูภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ และใหใชประกาศนีแ้ ทน
ขอ ๓ นิสิตที่ไมไดเรียนในหลักสูตรที่มีวิชาบังคับภาษาอังกฤษ และไมมีใบรับรองความรู
จากสถาบันทีม่ หาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานตามเกณฑในประกาศของมหาวิทยาลัย ตองสอบเทียบความรู
ภาษาอังกฤษ
ขอ ๔ การสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษตามรอบปฏิทินการสอบปกติ
๔.๑ การกําหนดนโยบายและปฏิทินการสอบ
๔.๑.๑ วิทยาลัยนานาชาติ กําหนดนโยบายการสอบ
๔.๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนดปฏิทินการสอบ
๔.๒ การออกขอสอบ
๔.๒.๑ วิทยาลัยนานาชาติ แตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ
๔.๒.๒ คณะกรรมการออกขอสอบ มีหนาที่ออกขอสอบ และตรวจ
ขอสอบ
๔.๒.๓ กองบริการการศึกษาเปนผูจัดทําขอสอบ

๔.๓ การดําเนินการสอบ
๔.๓.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบ
๔.๓.๑.๑ คณะและศูนยวิทยบริการ สงรายชื่อคณะกรรมการ
คุมสอบ มายังบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๓.๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบ
๔.๓.๒ การรับขอสอบ
๔.๓.๒.๑ บัณฑิตวิทยาลัยรับขอสอบจากกองบริการการศึกษา
๔.๓.๒.๒ คณะและศูนยวิทยบริการรับขอสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๔ การดําเนินการสอบและสงคืนขอสอบ
๔.๔.๑ คณะดําเนินการสอบและสงคืนขอสอบใหกองบริการการศึกษา
๔.๔.๒ ศูนยวิทยบริการดําเนินการสอบ สงคืนขอสอบใหบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อรวบรวมสงใหกองบริการการศึกษา
๔.๕ การตรวจสอบและประมวลผลการสอบ
๔.๕.๑ กองบริการการศึกษาจัดดําเนินการใหคณะกรรมการออกขอสอบ
ทําการตรวจขอสอบ และประมวลผลการสอบสงใหบัณฑิตวิทยาลัย๔.๕.๒ บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม
คณะกรรมการตัดสินผลเสนอมหาวิทยาลัย อนุมัติผลสอบ และประกาศผลการสอบ
ขอ ๕ การสอบความรูภาษาอังกฤษนอกรอบปฏิทนิ การสอบปกติ
นิสิตที่สอบเทียบความรูภาษาอังกฤษไมผานตามรอบปฏิทินการสอบปกติ และ
ไมประสงคจะลงเรียนวิชาบังคับภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให สามารถมาขอรับการสอบเทียบความรู
ภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยนานาชาติในวันและเวลาตามประกาศของวิทยาลัยนานาชาติ โดยวิทยาลัย
นานาชาติจะออกใบรับรองผลการสอบเทียบความรูภ าษาอังกฤษใหกับผูสอบทุกคน
ขอ ๖ ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ หรือมิไดระบุไวในประกาศนี้
ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาสมัครสอบโครงรางวิทยานิพนธ
สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๒๖.๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงใหกําหนดอัตราคาสมัครสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา รหัส ๔๔ เปนตนไป ดังนี้
คาสมัครสอบโครงรางวิทยานิพนธ

คนละ

๒,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาสมัครสอบวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
--------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๒๖.๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงใหกําหนดอัตราคาสมัครสอบ
วิทยานิพนธ สําหรับนิสติ บัณฑิตศึกษา รหัส ๔๔ เปนตนไป ดังนี้
๑. ระดับปริญญาโท
๑.๑ หลักสูตรภาษาไทย คนละ ๕,๐๐๐
บาท
๑.๒ หลักสูตรนานาชาติ คนละ ๗,๐๐๐
บาท
๒. ระดับปริญญาเอก
๒.๑ หลักสูตรภาษาไทย คนละ ๗,๐๐๐
บาท
บาท
๒.๒ หลักสูตรนานาชาติ คนละ ๑๐,๐๐๐
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา
-------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๒๖.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ และมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงใหกําหนดอัตราคาตอบแทน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สําหรับนิสติ รหัส ๔๔ เปนตนไป ดังนี้
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ระดับปริญญาโท
๑. ประธานที่ปรึกษา
๑,๐๐๐
๒. กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
๕๐๐
คณะพยาบาลศาสตร
ระดับปริญญาโท
๑. ประธานที่ปรึกษา
๒. กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
คณะแพทยศาสตร
๑. ระดับปริญญาโท
๑.๑ ประธานที่ปรึกษา
๑.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
๒. ระดับปริญญาเอก
๒.๑ ประธานที่ปรึกษา
๒.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)

บาท
บาท

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

บาท

๕,๐๐๐

บาท

บาท

๓,๐๐๐
๗,๐๐๐
๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

คณะเภสัชศาสตร
๑. ระดับปริญญาโท
๑.๑ ประธานที่ปรึกษา
๑.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
๒. ระดับปริญญาเอก
๒.๑ ประธานที่ปรึกษา
๒.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับปริญญาโท
๑. ประธานที่ปรึกษา
๒. กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)

๘,๐๐๐

บาท
๔,๕๐๐

บาท

๒๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

บาท
บาท

๒,๕๐๐
๑,๐๐๐

บาท
บาท

คณะวิทยาศาสตร
๑. ระดับปริญญาโท
๑.๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ, สาขาวิชาเคมี,
สาขาวิชาสถิติประยุกต และสาขาวิชาฟสิกสประยุกต
๑.๑.๑ ประธานทีป่ รึกษา
๒,๐๐๐
บาท
๑.๑.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ) ๑,๐๐๐
บาท
๑.๒ สาขาวิชาพลังงานทดแทน
๑.๒.๑ ประธานทีป่ รึกษา
๑๐,๐๐๐
บาท
๑.๒.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ) ๕,๐๐๐
บาท
๑.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
๑.๓.๑ ประธานทีป่ รึกษา
๑๐,๐๐๐
บาท
บาท
๑.๓.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ) ๑,๕๐๐
๒. ระดับปริญญาเอก
๒.๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
๒.๑.๑ ประธานที่ปรึกษา
๕,๐๐๐
บาท
๒.๑.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ) ๒,๕๐๐
บาท

๒.๒ สาขาวิชาพลังงานทดแทน
๒.๒.๑ ประธานที่ปรึกษา
๓๐,๐๐๐
๒.๒.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ) ๑๐,๐๐๐

บาท
บาท

คณะวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับปริญญาโท
๑. ประธานที่ปรึกษา
๒. กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)

๑,๐๐๐
๕๐๐

บาท
บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร
ระดับปริญญาโท
๑. ประธานที่ปรึกษา
๒. กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)

๒,๐๐๐
๕๐๐

บาท

คณะศึกษาศาสตร
๑. ระดับปริญญาโท
๑.๑ ประธานที่ปรึกษา
๒,๐๐๐
บาท
๑.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
๕๐๐
๒. ระดับปริญญาเอกแบบเรียนรายวิชา แบบ ๒ (๒)
๒.๑ ประธานที่ปรึกษา
๑๐,๐๐๐
บาท
บาท
๒.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
๓,๐๐๐
๓. ระดับปริญญาเอกแบบไมเรียนรายวิชา แบบ ๑ (๒)
๓.๑ ประธานที่ปรึกษา
๒๐,๐๐๐
บาท
๓.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
๖,๐๐๐
บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตปก ารศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

บาท

บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูสอน หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
-----------เพื่อใหการปฏิบัติงานวิทยาลัยนานาชาติ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และโดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๔๕ เมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทนผูสอน
หลักสูตรนานาชาติ (ระดับปริญญาตรี) วิทยาลัยนานาชาติ ไวดังตอไปนี้
ภาคทฤษฎี
อัตราชั่วโมงละ
๘๐๐ บาท / คน
ภาคปฏิบตั ิ
อัตราชั่วโมงละ
๔๐๐ บาท / คน
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๔๖
----------โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๖ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๕ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และครั้งที่ ๓๐/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงใหกําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๖ ดังนี้
๑. คาขึ้นทะเบียนเปนนิสติ
๑,๐๐๐ บาท
๒. คาประกันของเสียหาย(เมื่อสําเร็จการศึกษาจะคืนใหนิสิต)
๕๐๐ บาท
๓. คาบํารุงมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนปกติ
๑,๐๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนเรียนเปนรายป
ปการศึกษาละ
๒,๐๐๐ บาท
ภาคเรียนฤดูรอ น
๑,๐๐๐ บาท
๔. คาบํารุงหองสมุด
ภาคเรียนปกติ
๕๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนเรียนเปนรายป
ปการศึกษาละ
๑,๐๐๐ บาท
ภาคเรียนฤดูรอ น
๒๕๐ บาท
๕. คาบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมนิสิต
ภาคเรียนปกติ ๒๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนเรียนเปนรายป
ปการศึกษาละ
๔๐๐ บาท
๖. คาบํารุงกีฬา
ภาคเรียนปกติ ๓๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนเรียนเปนรายป
ปการศึกษาละ
๖๐๐ บาท
๗. คาลงทะเบียนรายวิชา/ฝกงาน/ฝกสอน
๗.๑ คาลงทะเบียนรายวิชา
๗.๑.๑ รายวิชาภาคบรรยาย
หนวยกิตละ
๔๐ บาท
๗.๑.๒ รายภาคปฏิบัติการ
หนวยกิตละ
๑๐๐ บาท
๗.๑.๓ รายวิชาภาคบรรยาย สําหรับรหัสรายวิชาของคณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย และ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
หนวยกิตละ
๑๐๐ บาท

๗.๑.๔ รายวิชาภาคปฏิบตั ิการ สําหรับรหัสรายวิชาของคณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
หนวยกิตละ
๒๕๐ บาท
๗.๑.๕ รายวิชาภาคปฏิบัติการ สําหรับรหัสรายวิชาของสาขาวิชาพืชศาสตร และ
๑๒๐ บาท
สาขาวิชาภูมศิ าสตร
หนวยกิตละ
๗.๒ คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนฤดูรอน
๗.๒.๑ รายวิชาภาคบรรยาย
หนวยกิตละ
๘๐
บาท
๗.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิการ
หนวยกิตละ
๒๐๐ บาท
๗.๒.๓ รายวิชาภาคบรรยาย สําหรับรหัสรายวิชาของคณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย และ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
หนวยกิตละ
๒๐๐ บาท
๗.๒.๔ รายวิชาภาคปฏิบตั ิการ สําหรับรหัสรายวิชาของคณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย และ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
หนวยกิตละ
๕๐๐ บาท
๗.๒.๕ รายวิชาภาคปฏิบตั ิการ สําหรับรหัสรายวิชาของสาขาวิชาพืชศาสตร
และสาขาวิชาภูมิศาสตร
หนวยกิตละ
๒๕๐ บาท
๗.๓ คาลงทะเบียนการฝกสอน หรือ การฝกงาน
หนวยกิตละ
๑๒๐ บาท
๗.๔ คาลงทะเบียนเรียน ทุกรายวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ตอเนื่อง ๒ ป)
หนวยกิตละ
๒๐๐ บาท
๗.๕ คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียนเหมาจายตลอดภาคเรียน
๗.๕.๑ คณะวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรรวมวิทยาศาสตรบัณฑิตและ
นิตศิ าสตรบัณฑิต
ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐
บาท
๗.๕.๒ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
แบบที่ ๑ คาธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ยเหมาจาย ๖ ปการศึกษา ที่ศึกษาในประเทศ ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๔ ปการศึกษา และในตางประเทศ ณ The University of Queensland
ประเทศออสเตรเลีย ๒ ปการศึกษา อัตราปการศึกษาละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยใหชําระตามกําหนด
ดังนี้
๑) ภาคเรียนตน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ชําระในวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา

๒) ภาคเรียนปลาย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แบงชําระตามกําหนดดังนี้
- จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ชําระในวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา
- จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ชําระในวันทําการกอนสอบปลายภาคเรียน ประจําภาค
เรียนปลาย ๑ สัปดาห
แบบที่ ๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ยเหมาจาย ๔ ปการศึกษา ที่ศกึ ษาในประเทศ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อัตราปการศึกษาละ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยใหชําระตามกําหนด ดังนี้
๑) ภาคเรียนตน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ชําระในวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๒) ภาคเรียนปลาย จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ชําระในวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๓) สําหรับคาธรรมเนียมการศึกษาในตางประเทศ ณ The University of
Queensland ประเทศออสเตรเลีย หลังจากสําเร็จการศึกษาในประเทศ นิสิตจะเปนผูรบั ผิดชอบในการ
ชําระใหกับ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลียเอง ในอัตราคาธรรมเนียม ณ
เวลาที่ลงทะเบียนเรียน
๘. คาปรับลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด(นับเฉพาะวันที่เปดเรียน) วันละ
๒๕ บาท
๙. คาธรรมเนียมพิเศษ สําหรับนิสิตภาคปกติ
๙.๑ คาธรรมเนียมพิเศษ
ภาคเรียนปกติ ๕,๐๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนเรียนเปนรายป
ปการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ไดแก
๙.๑.๑ คณะแพทยศาสตร สาขาวิชาแพทยศาสตร
๙.๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร
๙.๑.๓ คณะเภสัชศาสตร
๙.๑.๔ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
๙.๑.๕ คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
๙.๑.๖ คณะสหเวชศาสตร
๙.๑.๗ คณะทันตแพทยศาสตร
๙.๑.๘ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๙.๒ คาธรรมเนียมพิเศษ
ภาคเรียนปกติ ๓,๐๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนเรียนเปนรายป
ปการศึกษาละ ๖,๐๐๐
บาท
๙.๒.๑ คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา
๙.๒.๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรนิเทศศาสตร หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , เศรษฐศาสตรบัณฑิต ,นิตศิ าสตรบัณฑิต ,รัฐศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชานาฎศิลปไทย
สาขาวิชาดุริยางศาสตรไทย, สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล

๙.๒.๓ คณะพยาบาลศาสตร
๙.๒.๔ คณะวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาจุลชีววิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย
๙.๓ คาธรรมเนียมพิเศษ
ภาคเรียนปกติ ๒,๐๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนเรียนเปนรายป
ปการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท
๙.๓.๑ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาพัฒนาสังคม
๙.๔ คาธรรมเนียมพิเศษ
ภาคเรียนปกติ ๑,๐๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนเรียนเปนรายป
ปการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท
๙.๔.๑ คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาสถิติ
๙.๔.๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาพมาศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา
๙.๔.๓ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาพืชศาสตร และสาขาวิชาภูมศิ าสตร
๙.๕ คาธรรมเนียมพิเศษ สําหรับการจัดการศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ
๙.๕.๑ ภาคพิเศษ จัดการศึกษาแบบไตรภาค
๑) สําหรับนิสติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เก็บเฉพาะสองภาคเรียนแรก
บาท
ที่เขาศึกษา
ภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐
๒) สําหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร เก็บเฉพาะหกภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา
ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐
บาท
๓) สําหรับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัญฑิต
สาขาวิชาการบัญชี เก็บภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา
ภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐
บาท
และภาคเรียนที่ ๒-๖
ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔) สําหรับนิสติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐
บาท
๕) สําหรับนิสติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง ๒ ป) เก็บเฉพาะ
หาภาคเรียนแรก
ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท
๙.๕.๒ ภาคพิเศษ จัดการศึกษาแบบทวิภาค
๑) สําหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐. คาประกันสวัสดิการ
๑๐.๑ คาประกันสวัสดิภาพนิสิต
ปการศึกษาละ ๑๖๐ บาท
๑๐.๒ คาประกันสุขภาพนิสิต
ปการศึกษาละ ๑๐๐ บาท
๑๑. คาบัตรประจําตัวนิสติ
บัตรละ
๒๐๐ บาท

๑๒. คาธรรมเนียมอื่นๆ
๑๒.๑ คาธรรมเนียมการใชเทคโนโลยี
๑๒.๑.๑ สําหรับนิสิตแบบทวิภาค
ภาคเรียนปกติละ ๖๐๐
บาท
๑๒.๑.๒ สําหรับนิสิตแบบไตรภาค
ภาคเรียนละ
๔๐๐ บาท
กรณีลงทะเบียนเรียนเปนรายป
ปการศึกษาละ ๑,๒๐๐ บาท
๑๒.๒ คาธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ
๕๐๐ บาท
๑๒.๒.๑ คาขึน้ ทะเบียนปริญญา
๑๒.๒.๒ คาขึ้นทะเบียนอนุปริญญา และประกาศนียบัตร ๑๐๐ บาท
๑๒.๒.๓ คาขึ้นทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
ภาคเรียนละ ๑๕๐
บาท
๑๒.๒.๔ คาขอโอนเขาเปนนิสิตจากสถาบันอื่น
๓๐๐ บาท
๑๒.๒.๕ คาโอนยายคณะ หรือสาขาวิชา
๓๐๐ บาท
๑๒.๒.๖ คาใบรับรองผลการศึกษา
ชุดละ ๓๐ บาท
- รวมคาสงภายในประเทศ
ชุดละ ๖๐ บาท
- รวมคาสงนอกประเทศ
ชุดละ ๑๒๐ บาท
๑๒.๒.๗ คาออกหนังสือรับรองอื่น ๆ
ฉบับละ ๒๐ บาท
๑๒.๒.๘ คาแบบขอลงทะเบียนเรียน(NU๑๐),แบบขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
NU๑๑) ฉบับละ
๒๐ บาท
๑๒.๒.๙ คาปรับขอยื่นรับปริญญาชากวากําหนด วันละ ๕๐ บาท
๑๒.๒.๑๐ คาธรรมเนียมการคืนสภาพนิสติ
๒,๐๐๐ บาท
๑๒.๒.๑๑ คาธรรมเนียมนิสิตตางชาติ ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท
๑๒.๒.๑๒ คาสมัครสอบเบ็ดเสร็จ,สอบรวบยอด,สอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)
ครั้งละ
๒๐๐ บาท
๑๒.๒.๑๓ คาสมัครสอบภาษาอังกฤษ
ครั้งละ
๕๐ บาท
เลมละ
๑๕๐ บาท
๑๒.๒.๑๔ คาคูมือนิสิต
๑๓. คาธรรมเนียมหอพักนิสิตหญิงสวนหนองออ / ปการศึกษา คนละ
๓,๔๐๐ บาท
- ภาคฤดูรอน
คนละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๔. คาธรรมเนียมหอพักนิสิตชายสวนสนามบิน / ปการศึกษา
คนละ ๑,๔๐๐ บาท
- ภาคฤดูรอน
คนละ ๕๐๐ บาท
๑๕. คาธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิตในมหาวิทยาลัย
คนละ ๕๐ บาท/คืน

๑๖. คาธรรมเนียมการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในหอพัก
-ภาคเรียนปกติ
๕๐๐ บาท/เครื่อง/ภาคเรียน
-ภาคเรียนฤดูรอน
๒๕๐ บาท/เครื่อง/ภาคเรียน
อนึ่งคาธรรมเนียมที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหใชกับนิสติ ที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๖
นิสิตที่เขาศึกษากอนหนานีใ้ หใชประกาศฯ ในปการศึกษาทีต่ นเองเขาศึกษา ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่กําหนด
ไวในประกาศนี้ นิสิตจะขอรับคืนไมไดยกเวนในกรณีดังตอไปนี้
๑. คาลงทะเบียนรายวิชา/ฝกงาน/ฝกสอน จะขอรับคืนไดเมื่อนิสิตขอลาออก หรือลาพัก
การศึกษา หรือขอถอนรายวิชานั้น ภายในวันสุดทายของการเพิ่มรายวิชาเรียนในภาคเรียนหรือกรณีที่
มหาวิทยาลัยงดสอนรายวิชานั้นๆ
๒. คาธรรมเนียมหอพักนิสิต จะขอรับคืนไดเมื่อนิสิตขอลาออก หรือลาพักการศึกษา
ภายในวันสุดทายของการเพิ่มรายวิชาเรียน หรือไมสมัครใจเขาพักในหอพักภายใน ๕ วัน นับตัง้ แตวันเปดภาค
การศึกษาหรือนับตั้งแตวนั ที่กําหนดใหอยูใ นหอพัก
๓. คาประกันของเสียหายจะขอรับคืนไดเต็มจํานวนคงเหลือเมื่อไดหกั หนี้สินผูกพันที่คาง
ชําระไวแลว ภายหลังพนสภาพนิสิต
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม
----------โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๖ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๔๕ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงใหแกไขเพิม่ เติมอัตรา
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๖ ดังนี้
๑. คาประกันสวัสดิการ
เดิม
- คาประกันสวัสดิการ
ปละ ๒๖๐ บาท
ปการศึกษาละ ๑๖๐ บาท
แกไขเปน - คาประกันสวัสดิภาพนิสติ
- คาประกันสุขภาพนิสติ
ปการศึกษาละ ๑๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมหอพักนิสิต
เดิม
- คาธรรมเนียมหอพักนิสิต/ปการศึกษา
คนละ ๓,๐๐๐ บาท
- ภาคฤดูรอน
คนละ ๑,๐๐๐ บาท
แกไขเพิ่มเติมเปน-คาธรรมเนียมหอพักนิสิต/ปการศึกษา คนละ ๓,๔๐๐ บาท
- ภาคฤดูรอน
คนละ ๑,๐๐๐ บาท
- คาธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิตในมหาวิทยาลัย
คนละ ๕๐ บาท/คืน
๓. คาธรรมเนียมการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในหอพัก
เดิม
- คาธรรมเนียมการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในหอพัก/ปการศึกษา
คนละ ๕๐๐ บาท
- ภาคฤดูรอน
คนละ ๒๕๐ บาท
แกไขเปน - คาธรรมเนียมการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในหอพัก
- ภาคเรียนปกติ
๕๐๐ บาท/เครื่อง/ภาคเรียน
- ภาคเรียนฤดูรอน
๒๕๐ บาท/เครื่อง/ภาคเรียน
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติดานระบบอาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
………………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และโดยมติคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕ อธิการบดีจึงกําหนดแนวปฏิบตั ดิ านระบบอาจารยที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไวดังนี้
ขอ ๑ มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการประกันคุณภาพดานการพัฒนาระบบอาจารย
ที่ปรึกษาและดานการพัฒนาทักษะและความรูในการใหคําปรึกษาแกนิสิต
ขอ ๒ อาจารยหรือพนักงานสายวิชาการทุกคนตองเปนอาจารยที่ปรึกษา มีหนาที่ให
คําปรึกษาดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม ตลอดจนสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยแกนิสิต
ขอ ๓ คณะพึงจัดอาจารยที่ปรึกษาใหนสิ ิตระดับปริญญาตรี ในอัตราสวนอาจารย
ที่ปรึกษา ๑ คน ตอนิสติ ไมเกิน ๒๐ คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษา ๑ คน
ตอนิสติ ไมเกิน ๑๐ คน
กรณีที่คณะไมสามารถจัดใหเปนไปตามประกาศนี้ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเปนราย ๆ ไป
ขอ ๔ อาจารยที่ปรึกษาที่มีอายุงานต่ํากวา ๕ ป ตองผานการอบรมตามโครงการสัมมนา
อาจารยที่ปรึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดให สวนผูที่มีอายุงานเกินกวานัน้ ใหคณะเปนผูพิจารณาจัดตามความ
เหมาะสม
ขอ ๕ คณะตองจัดใหการประเมินอาจารยที่ปรึกษาโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา โดยใชแบบ
ประเมินที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น โดยอาจเพิ่มเติมรายละเอียดในสวนของคณะดวยก็ได และตองสงผลสรุป
การประเมินของคณะเปนรายภาคการศึกษาใหมหาวิทยาลัยภายใน ๑ เดือนหลังปดภาคการศึกษาเพื่อจัดทํา
สรุปผลระดับมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหกองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิตรวมกันรับผิดชอบในการจัดทํา
โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา และรับผิดชอบสรุปผลการประเมินอาจารย
ที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายใน ๒ เดือนหลังปดภาค
การศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูดําเนินงาน และผูปฏิบัติงาน
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
---------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง อัตรา
คาตอบแทนผูด ําเนินงานและผูปฏิบตั ิงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ นั้น
เพื่อใหการเบิกจายเงินคาตอบแทนผูดาํ เนินงานและผูป ฏิบัติงานโครงการบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๑๐ แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ จึงใหยกเลิกประกาศดังกลาว และกําหนดคาตอบแทนผูด ําเนินงานและผูป ฏิบัติงาน
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ดังนี้
ขอ ๑ ผูดาํ เนินงาน
วันละ ๑,๐๐๐ บาท
ขอ ๒ ผูปฏิบตั ิงาน
๒.๑ ผูปฏิบัตงิ านระดับ ๓ หรือสูงกวา และลูกจางประจํา
หรือลูกจางชั่วคราวที่เทียบเทา
วันละ ๔๐๐ บาท
๒.๒ ขาราชการระดับ ๑-๒ และลูกจางประจํา
หรือลูกจางชั่วคราวที่เทียบเทา
วันละ ๓๐๐ บาท
๒.๓ พนักงานขับรถ นักการภารโรง หรือพนักงานอืน่
วันละ ๒๕๐ บาท
หากผูปฏิบตั ิงานไดปฏิบัติงานเกินเวลา ๑๖.๓๐ น. สามารถเบิกจายไดอีกชั่วโมงละ ๕๐
บาท แตจะตองปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง และไมเกิน ๔ ชั่วโมงตอวัน
ขอ ๓ กรณีวันทํางานของผูดําเนินงานตามขอ ๑ ตรงกับวันที่ทําการสอนหรือวันคุมสอบ
หามมิใหผดู ําเนินงานใชสิทธิเ์ บิกคาตอบแทนตามประกาศนี้
ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนการผลิตสื่อการสอน
ในรูปแบบ e-Learning พ.ศ.๒๕๔๕
-----------โดยที่เห็นเปนการสมควร กําหนดอัตราคาตอบแทนการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ
e-Learning เพื่อสงเสริมใหอาจารยไดทาํ การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ e-Learning สําหรับ
ใหบริการ
การศึกษาแกนิสิตไดเรียนรูด วยตนเองไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ อธิการบดีจึงไดกําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ
e-Learning สําหรับอาจารยในมหาวิทยาลัยนเรศวรไวดังนี้
๑. การผลิต Video on Demand อัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. การผลิต Audio on Demand อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. การผลิต Content อัตรา ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. การผลิต Web Board อัตรา ๕,๐๐๐ บาท
๕. การผลิต Assignment อัตรา ๒,๕๐๐ บาท
๖. การผลิต File upload อัตรา ๒,๕๐๐ บาท
๗. การผลิต e-mail อัตรา ๕,๐๐๐ บาท
๘. การผลิต Grade Book อัตรา ๒,๕๐๐ บาท
๙. การผลิต Reference อัตรา ๒,๕๐๐ บาท
๑๐. การผลิต Virtual Classroom อัตรา ๕,๐๐๐ บาท
๑๑. การผลิต Calendar อัตรา ๒,๕๐๐ บาท
๑๒. การผลิต Evaluation อัตรา ๒,๕๐๐ บาท
๑๓. คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินสื่อการสอน คนละ ๑,๐๐๐ บาท ตอครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ขอหามและขอปฏิบัติสําหรับผูพักอาศัยในหอพักบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๑๐.๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การพัก
อาศัยในบานพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๕ และโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดขอหาม
และขอปฏิบัตสิ ําหรับผูพักอาศัยในหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ไวดังตอไปนี้
๑. หามมิใหผพู ักอาศัยนํากระถางตนไมมาวางบนขอบระเบียงหอพักวิทยนิเวศ ๑-๒
และหอพัก มน.นิเวศ ๑-๖
๒. หามมิใหผพู ักอาศัยนําสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว ฯลฯ มาเลี้ยงบริเวณหอพัก
๓. หามมิใหผพู ักอาศัยใหอาหารสุนัข แมว ภายในบริเวณหอพักวิทยนิเวศ ๑-๒ และ
หอพัก มน.นิเวศ ๑-๖
๔. กรณีพบสุนัขจรจัดใหผพู ักอาศัยแจงผูจัดการหอพัก เพื่อผูจัดการหอพักจักไดแจง
งานอาคารสถานที่ กองกลาง ดําเนินการตอไป
๕. กรณีผูพักอาศัยฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์การพักอาศัย
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕
เฉลิม พงศอาจารย
(รองศาสตราจารยเฉลิม พงศอาจารย)
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจางพนักงาน โดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย
----------เพื่อใหการจางพนักงาน โดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย เปนไปตามเจตนารมณของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙๗ (๔/๒๕๔๔) เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ จึงใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจาง
พนักงาน โดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการจางพนักงาน
โดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย"
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เปนตนไป
ขอ ๓ หลักเกณฑการจางพนักงาน
๓.๑ ผูจะไดรับการพิจารณาบรรจุเปนพนักงานสายวิชาการจะตองเปนผูที่มคี ุณวุฒิ
ทางการศึกษา ดังนี้
๑) ปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ป
๒) ปริญญาโท
๓) ปริญญาเอก
๓.๒ อัตราเงินเดือน ใหใชบัญชีอัตราเงินเดือนแนบทายขอบังคับฯ วาดวย การ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๓
๓.๓ ใหคณะตาง ๆ พิจารณาจางลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานสายวิชาการไดตาม
กรอบอัตราของหลักสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ ไมเกินรอยละ ๒๐
ขอ ๔ วิธีการจางพนักงาน
๔.๑ ใหคณะจางผูมีคุณสมบัติตามขอ ๓.๑ (๑) และ (๒) จากเงินรายไดของ
คณะเปนลูกจางชั่วคราว โดยอัตราคาจางใหใชอัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือน สําหรับผูม ี
คุณสมบัติตามขอ ๓.๒ (๓) ใหจางในอัตราคาจางเทากับพนักงานสายวิชาการไดทันทีที่เริ่มจางมา
ปฏิบัติงาน
๔.๒ เมื่อจางปฏิบตั งิ านครบ ๑ ปแลว หากคณะฯ เห็นวาเปนผูที่มีความสามารถใน
การบรรจุเปนพนักงานสายวิชาการ ใหคณะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อวิเคราะหอัตราและดําเนินการตอไป

การกําหนดอัตราเงินเดือนของผูที่จะบรรจุเปนพนักงานสายวิชาการ ใหบวก
ประสบการณปฏิบัตใิ นปทผี่ า นมา ๑ ขั้นดวย
๔.๓ กรณีที่เปนขาราชการมากอน แลวออกจากราชการ ใหกําหนดอัตราเงินเดือน
โดยใชอตั ราเงินเดือน ๆ สุดทาย และปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาใหการสนับสนุนทุนศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) สําหรับบุคลากร
-----------ดวยมหาวิทยาลัย มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานอยางเสมอภาคกัน
โดยสนับสนุนใหไดรับทุนเพือ่ ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาตาง ๆ ที่เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และเปดสอนนอกเวลาราชการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาใหการสนับสนุนทุนศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) สําหรับบุคลากรไวดังนี้
๑. คุณสมบัติของบุคลากร
๑.๑ เปนขาราชการที่ดาํ รงตําแหนงหัวหนางาน หรือตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป
๑.๒ เปนพนักงานทีด่ ํารงตําแหนงหัวหนางาน หรือไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานซึ่ง
ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนเรศวรมาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันเปดภาคการศึกษา หรือ
๑.๓ เปนลูกจางชั่วคราวที่ไดรับเงินเดือนในอัตราพนักงานสายบริการ ซึ่งไดปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ
๑.๔ เปนผูมีคุณสมบัตติ ามขอ ๑.๑ ขอ ๑.๒ และขอ ๑.๓ มาครบ ๑ ป และเปน
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยตองการพัฒนาบุคลากรอยางเรงดวน
๒. หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนที่จะใหทนุ
๒.๑ หลักสูตร/สาขาวิชาที่ใหทุนการศึกษาทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปดสอนนอกเวลา
ราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒.๒ จํานวนที่จะใหทุนการศึกษาในแตละป กําหนดไวรอยละ ๑๐ ของจํานวนที่รับของ
แตละหลักสูตร/สาขาวิชา
๒.๓ กรณีเกินกําหนดตามขอ ๒.๒ ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
๓. เกณฑการใหทุน
๓.๑ ใหเจาของหลักสูตรที่เปดเรียน ลดคาเลาเรียนใหผไู ดรับทุนรอยละ ๕๐ ตลอด
หลักสูตร
๓.๒ การจายเงินทุนการศึกษาในสวนที่เหลือจากขอ ๓.๑ ใหหนวยงานตนสังกัดของ
บุคลากรเปนผูรับผิดชอบ

๔. ขั้นตอนการสมัคร
๔.๑ ใหกรอกแบบฟอรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลวเสนอขออนุมัติผา นตนสังกัด
๔.๒ ใหตน สังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบกอนแลวสงไปยังงานการเจาหนาที่
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๕. เกณฑพิจารณา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จะพิจารณาบุคลากรใหไดรับทุนดังนี้
๕.๑ ผูขอรับทุนจะตองเปนผูท ี่สอบเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชานัน้ ไดแลว
๕.๒ ผูรับทุนจะตองเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ตรง หรือเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน
๕.๓ พิจารณาตามลําดับอาวุโส โดยพิจารณาจากอายุกอน ซึ่งหากอายุเทากัน
จะพิจารณาอายุการทํางานในมหาวิทยาลัยนเรศวร หากอายุและอายุการทํางานเทากันอีก จะพิจารณาวันที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
๖. ในกรณีมีปญ
 หาการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือ
เปนที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนวิจัย
………………………..
เพื่อใหการจายเงินอุดหนุนวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
ขอ ๗ และขอ ๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๔๖ และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ จึงกําหนดหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนวิจัยไวดังตอไปนี้
ก. แนวปฏิบัติการจายเงินอุดหนุนวิจัย
กรณีเงินรายไดตามงบประมาณรายจายประจําป เงินรายไดของสวนราชการ
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ใหดาํ เนินการดังนี้
๑. ผูไดรบั ทุนวิจัยตองจัดทําแผน พรอมขออนุมัติโครงการวิจัย
๒. ผูไดรับเงินอุดหนุนวิจัยตองทําสัญญารับเงินอุดหนุนวิจัย
๓. ใหมหาวิทยาลัยจายเงินใหแกผูไดรับเงินอุดหนุนวิจัย ตามจํานวนทีไ่ ดรบั ในแตละงวด
โดยใชใบสําคัญรับเงิน
๔. การขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนวิจัย ใหดําเนินการดังนี้
๔.๑ การเบิกเงินงวดแรก จํานวนรอยละ ๕๐ใหผูไดรับเงินอุดหนุนวิจัยสงแบบคําขอ
อนุมัติเบิกเงินพรอมสําเนาสัญญา ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยคณะ ไปยังงานวิจัย
กองบริการการศึกษา
๔.๒ การเบิกเงินงวดที่ ๒ จํานวนรอยละ ๓๐ ใหผูวจิ ัยไดรับเงินอุดหนุนวิจัยสงแบบ
คําขออนุมัติเบิกเงินพรอมรายงานความกาวหนา ครั้งที่ ๑ และรายงานการใชจา ยเงินในงวดที่ ๑ ซึ่งผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยคณะ ไปยังงานวิจัย กองบริการการศึกษา
๔.๓ การเบิกเงินงวดที่ ๓ จํานวนรอยละ ๒๐ ใหผูวจิ ัยไดรับเงินอุดหนุนวิจัยสงแบบ
คําขออนุมัติเบิกเงิน พรอมสงรางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และรายงานการใชจา ยเงินในงวดที่ ๒
ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยคณะ ไปยังงานวิจัย กองบริการการศึกษา
๕. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมงวดเงิน การตรวจสอบ และการติดตามรายงาน
ความกาวหนา ใหเปนหนาทีข่ องคณะ และใหดาํ เนินการดังนี้
๕.๑ ใหผไู ดรับเงินอุดหนุนวิจัย ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุและ
มีหลักฐานการจายตามระเบียบของทางราชการ
๕.๒ การจายเงินใหเปนไปตามรายงานสรุปการใชจายเงินของผูไดรับเงินอุดหนุนวิจัย
กอนขออนุมัตเิ บิกเงินงวดตอไป

๕.๓ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการใหผูไดรับเงินอุดหนุนวิจัยทํารายงานสรุป
การใชเงิน และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตามแบบทีม่ หาวิทยาลัย หรือแหลงทุนกําหนด และสงไปยัง
งานวิจัย กองบริการการศึกษาโดยเสนอผานหัวหนาสวนราชการตนสังกัด ภายใน ๖๐ วัน นับจากที่ไดเบิก
เงินงวดที่ ๓ โดยจะตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญารับเงินอุดหนุนวิจัย สําหรับหลักฐานการใช
จายเงินใหผูวจิ ัยจัดสงและเก็บไวที่การเงินของคณะที่ผวู ิจัยสังกัดอยู
ข.อัตราการจายเงินอุดหนุนการวิจัย
กรณีคาตอบแทน
๑. คาตอบแทนผูชวยวิจัย ซึ่งไมมีสวนรวมในผลงานวิจยั ไมเกิน ๓๐๐ บาท/คน/วัน
๒. คาตอบแทนนิสิตชวยงานวิจัย ไมเกิน ๒๐๐ บาท/คน/วัน
๓. คาตอบแทนคณะผูวิจัย ไมเกินรอยละ ๑๐ ของโครงการวิจัย/โครงการ
๔. คาตอบแทนคณะผูถ ูกทดลองทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน
๕. คาตอบแทนผูใหขอมูล ไมเกิน ๑๐๐ บาท/คน/วัน
๖. คาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
๗. คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน
๘. คาตอบแทนผูนาํ ทางในการเก็บขอมูล ไมเกิน ๕๐๐ บาท/วัน
กรณีคาใชสอย
๑. คาจางเหมาจายวิเคราะห/แปลผลขอมูล ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. คาจางเหมาพิมพรายงานฉบับสมบูรณ/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบวัดตาง ๆ
ไมเกิน ๒๐ บาท/หนา
๓. คาจางสําเนาแบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบวัด ไมเกิน ๕๐ สตางค/หนา
๔. คาจางสําเนาเขาปกเย็บเลมรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ ไมเกิน ๕๐๐ บาท/เลม
ค.อัตราคาตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย
๑. ผูทรงคุณวุฒิอานโครงการวิจัย ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/โครงการ
๒. ผูทรงคุณวุฒิประเมินรายงานความกาวหนาของการวิจัย ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/
โครงการ
๓. ผูทรงคุณวุฒิประเมินรายงานผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ หรือผลงานคิดคน หรือสิ่งประดิษฐ
ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/โครงการ
๔. ผูทรงคุณวุฒิดา นอืน่ ๆ ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/โครงการ
ในกรณีการเบิกจายนอกเหนือจากอัตราที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลพินิจ
ของอธิการบดีพิจารณาอนุมตั ิเปนกรณี ๆ ไป

ง. กรณีเงินวิจัยที่ไดรับจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย โครงการละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทใหทาํ
ใบสําคัญรับเงินเหมาจายไดเปนกรณีพิเศษ
จ. การจายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
ใหจายตามที่มหาวิทยาลัยไดรับมาในแตละงวด
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย
---------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
และความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเบี้ยประชุมอนุกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราเบี้ยประชุมอนุกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ไวดังตอไปนี้
๑. ประธานที่ประชุมอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
ครั้งละ ๑,๒๕๐ บาท
๒. กรรมการอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๓. ผูที่คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมีมติเชิญเขารวมประชุม
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อวารสารที่มีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ (Peer Review)
--------------เพื่อใหการจัดทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคลองกับหลักเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย และเปนไป
ตามขอ ๒๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ และโดยมติของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ อธิการบดีจึงออกประกาศรายชื่อวารสารที่มีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
(Peer Review) เพื่อใหนิสิตไดนาํ ผลงานวิทยานิพนธลงตีพิมพเผยแพรดังนี้
๑. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
๓. วารสารการพยาบาลสาธารณสุข
๔. วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๕. วารสารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๖. วารสารคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๗. วารสารเชียงใหมเวชสาร
๘. วารสารทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๙. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
๑๐. ไทยเภสัชสาร
๑๑. วารสารนโยบายและแผนสาธารณสุข
๑๒. วารสารประวัติศาสตร
๑๓. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร
๑๔. วารสารพระจอมเกลาลาดกระบัง
๑๕. วารสารพฤฒาวิทยา และเวชศาสตรผูสูงอายุ
๑๖. วารสารแพทยสภาสาร
๑๗. วารสารภาษาปริทัศน
๑๘. วารสารภาษาและวัฒนธรรม
๑๙. วารสารโภชนาการ
๒๐. วารสาร ม.ก.ค.
๒๑. วารสาร มข. วิจัย
๒๒. วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา
๒๓. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๔. วารสารวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

๒๖. วารสารวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๗.วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ
๒๘. วารสารวิชาการสาธารณสุข
๒๙. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร สาขาวิทยาศาสตร (ภาษาอังกฤษ)
๓๐. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓๑. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓๒. วารสารวิทยาศาสตร ม.ก.
๓๓. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๓๔. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓๕. วารสารวิศวกรรมสาร มก.
๓๖. วารสารวิศวกรรมสาร มข.
๓๗.วารสารศรีนครินทรเวชสาร
๓๘. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓๙. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
๔๐. วารสารสถาบันประสาทวิทยา
๔๑. วารสารสภาการพยาบาล
๔๒. วารสารสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
๔๓. วารสารสงขลานครินทร ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๔๔. วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
๔๕. วารสารสาธารณสุขศาสตร
๔๖. วารสารสวนปรุง
๔๗. สงขลานครินทรเวชสาร
๔๘. สารศิริราช
๔๙. วารสารอักษรศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อ DATA BASE หนังสือ/วารสารภาษาอังกฤษ
---------------เพื่อใหการจัดทําวิทยานิพนธ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคลองกับหลักเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย และเปนไป
ตามขอ ๒๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ และโดยมติของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ อธิการบดีจึงออกประกาศรายชื่อ DATA BASE หนังสือ/วารสาร
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหนิสิตไดนําผลงานวิทยานิพนธลงตีพมิ พเผยแพรดงั นี้
๑. American Journal of Nursing
๒. Cancer Nursing
๓. CNS : The Journal for Advanced Nursing Practice
๔. Gastroenterology Nursing
๕. JONA : The Journal of Nursing Administration
๖. Nurse Educator
๗. Nursing Research
๘. Advances in Nursing Science (ANS)
๙. Applied Nursing Research
๑๐. Journal of Advanced Nursing
๑๑. Journal of Nursing Education
๑๒. Nursing Management
๑๓. The Journal of Continuing Education in Nursing
๑๔. Medline (Pubmed)
๑๕. Science Direct
๑๖. IPA (International Pharmaceutical Abstracts)
๑๗. Current Contents (CC)
๑๘. Ovid
๑๙. International Journal of Computer 2 Industrial Engineering
๒๐. International Journal of Production Research

๒๑. International Journal of OPSEARCH
๒๒. IEE Electronic Letters
๒๓. IEEE in Manufacturing Journal
๒๔. ASME in Manufacturing Journal
๒๕. International Journal of Computers in Industry
๒๖. Journal of Manufacturing Systems
๒๗.Finite elements in analysis and Design
๒๘. IEE Transactions of Design and Manufacturing on
Engineering Design
๒๙. Journal of Computer Aided geometric design
๓๐. Int.J. of Machine Tools Manufacturing
๓๑. In.t. of Computer Intergrated Manufacturing
๓๒. European Journal of Operational Research
๓๓. International Journal of Production Economics
๓๔. Atmospheric Environment
๓๕. Environmental Science & Technology
๓๖. Journal of the Air & Waste Management Association
๓๗. Environmental Science
๓๘. Polycyelic Aromatic Compounds
๓๙. Thai Environmental Engineering Journal
๔๐. Archives of Environmental Health
๔๑. Water Research
๔๒. Journal of Environmental Engineering
๔๓. Science Direct
๔๔. ELSEVIER SCIENCE
๔๕. Springer Link
๔๖. Highwire (www.highwire.stanford.edu)
๔๗. Medline
๔๘. BIDS.
๔๙. ISI database.
๕๐. American Journal of Infection Control

๕๑. American Journal of Medicine
๕๒. American Journal of Occupational Therapy
๕๓. American Journal Respiratory and Critical Care Medicine
๕๔. Archives of Dermatology
๕๕. Archives of Disease in Childhood
๕๖. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine
๕๗. Clinical Infectious Diseases
๕๘. Current Opinion in Hematology
๕๙. Infect Control and Hospital Epidemiology
๖๐. International Journal of Dermatology
๖๑. Journal of Allergy and Clinical Immunology
๖๒. Journal of Health Education
๖๓. Journal of Infection (England)
๖๔. Journal of Laryngology and Otology
๖๕. Journal of Pediatrics
๖๖. Journal of the American Medical Association (JAMA)
๖๗. Lancet
๖๘. Medicine
๖๙. New England Journal of Medicine
๗๐. Pediatric Infectious Diseases Journal
๗๑. Southeast Asian J Trop Med Public Health
๗๒.World Health Forum
๗๓.A M A Archives of Pathology
๗๔. Advances In Pathology
๗๕. American Journal of Cardiovascular Pathology
๗๖. American Journal of Clinical Pathology
๗๗. American Journal of Forensic Medicine and Pathology
๗๘. American Journal of Pathology
๗๙.American Journal of Surgical Pathology

๘๐. Archives of Pathology (1928)
๘๑. Archives of Pathology (1960)
๘๒. Archives of Pathology and Laboratory Medicine (1926)
๘๓. Archives of Pathology and Laboratory Medicine (1976)
๘๔. British Journal of Experimental Pathology
๘๕. The Bullentin of Pathology
๘๖. Comparative Pahology Bullentin
๘๗. Contemporary Issues in Surgical Pathology
๘๘. Current Problems in Tumour Pathology
๘๙. Current Topics in Pathology
๙๐. Experimental and Colecular Pathology
๙๑. Human Pathology
๙๒. International Pathology
๙๓. Journal of Clinical Pathology
๙๔. Journal of Comparative Pathology
๙๕. Journal of Experimental Pathology
๙๖. Journal of Pathology
๙๗.Major Problems in Pathology
๙๘. Modern Trends in Pathology
๙๙. Pathology
๑๐๐. Pathology Annual
๑๐๑. Progressin Clinical Pathology
๑๐๒. Science Finder
๑๐๓. SRC Database
๑๐๔. Organic Letter
๑๐๕. Sciencedirect
๑๐๖. ACS Consortium (American Chemical Society)
๑๐๗. Springer Link
๑๐๘. OMNI Select Full Text
๑๐๙. Science Direct
๑๑๐. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร (Section T)

๑๑๑. Journal of The American Statistical Association
๑๑๒. Journal of Official Statistics
๑๑๓. Australian - New Zealand Journal of statistics
๑๑๔. Biometrics Biometrika
๑๑๕. Survey Methodology Annals of Statistics
๑๑๖. American Statistician
๑๑๗. Journal of Multivaiate Analysis
๑๑๘. Journal of the Royal Statistical Society
๑๑๙. Agricultural Science Journal
๑๒๐. Thai Journal of Agriculture Science
๑๒๑. Thai Agricultural Research Journal
๑๒๒. Thai Environmental Consuctants Journal
๑๒๓. Journal of Horticultueal Science USA
๑๒๔. Soul Science Society of America Journal
๑๒๕. Asian Journal of Geo-Informatics
๑๒๖. Asia-Pasific Journal of Remote Sensing and GIS
๑๒๗. Journal of Environmental Remote Sensing
๑๒๘. Ground Water
๑๒๙. Water Resources Research
๑๓๐. Journal of Hydrology
๑๓๑. Environmental and Engineering GEO Science
๑๓๒. Environmental Geology
๑๓๓. Journal of Food Science (JFS)
๑๓๔. Journal of Food Protection
๑๓๕. J. Food Science
๑๓๖. Food Microbiology
๑๓๗. Hortscience
๑๓๘. Cereal Chemistry
๑๓๙. J. Food Engineering
๑๔๐. Appl. Microbiology
๑๔๑. Food Technology

๑๔๒. J. Food Quality
๑๔๓. Cereal Chemistry
๑๔๔. Journal of Texture Studies
๑๔๕. Journal Sensory Studies
๑๔๖. Journal Agricultural Food Chemistry
๑๔๗. Journal of Cereal Science
๑๔๘. Journal of Food Science and Nutrition
๑๔๙. CAB Database
๑๕๐. J. of Food Engineering
๑๕๑. Journal of Educational Measurement
๑๕๒. The American Journal of Evaluation
๑๕๓. Journal of Education Research and Development
๑๕๔. Journal of Curriculum Inquiry
๑๕๕. New Directions for Evaluation
๑๕๖. Educational and Policy Analysis
๑๕๗. Journal of Experimental Education
๑๕๘. Journal of Applied Psychology and Measurement
๑๕๙. Journal of Howard Educational Review
๑๖๐. Journal of Educational Research
๑๖๑. Journal of Education Measurement
๑๖๒. Psychometrika
๑๖๓. Evaluation Review
๑๖๔. Educational Research
๑๖๕. Quality Assurance in Education
๑๖๖. The Quality Assurance Journal
๑๖๗. Educational and Training
๑๖๘. Educational Action Research
๑๖๙. Educational Review
๑๗๐. Higher Education Research and Development
๑๗๑. Issues in Educational Research
๑๗๒. Teacher Development
๑๗๓. Journal of Higher Education Policy and Management

๑๗๔. Quality Assurance in Education
๑๗๕. Quality in Higher in Education
๑๗๖. Educational Technology & Society
๑๗๗. Journal of Instructional Science and Technology
๑๗๘. Journal of Interactive Media in Education
๑๗๙. PASAA (สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
๑๘๐. Thai TESOL Bulletin (สมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย)
๑๘๑. SLLT : Studies in Language and Language Learning
๑๘๒. NIDA Language and Communication Journal
๑๘๓. Modern Language Journal
๑๘๔. TESOL Quarterly
๑๘๕. Language Learning
๑๘๖. System
๑๘๗. English for Specific Purposes
๑๘๘. TESOL Journal
๑๘๙. Guidelines
๑๙๐. Applied Linguistics
๑๙๑. RELC Journal
๑๙๒. ELT Journal
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

๑๙

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
--------------เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
ไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน และ/หรือเงินรายได เปนไปดวยความเรียบรอยและถือเปน
แนวปฏิบตั ิเดียวกัน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑ ขั้นตอนและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ และใหกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนและ
แนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ หลักเกณฑในการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๑ คุณสมบัติของผูขอรับทุน
๑.๑.๑ เปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
๑.๑.๒ เปนผูที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธมาแลวไมนอยกวา ๓ หนวยกิต
๑.๑.๓ มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมตา่ํ กวา ๓.๒๕
๑.๑.๔ ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแลวไมต่ํากวา ๑๕ หนวยกิต
๑.๒ หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน
๑.๒.๑ ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
๑.๒.๒ รูปถายขนาด ๒” จํานวน ๑ รูป
๑.๒.๓ หลักฐานแสดงคุณสมบัตติ ามขอ ๑.๑
๑.๒.๔ สรุปยอเคาโครงวิทยานิพนธตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
ขอ ๒ ขั้นตอนการขอรับทุน
๒.๑ ใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครผูขอรับทุนวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเร็ว หลังจากไดรับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และ/หรือเงินรายได โดยสง
แบบฟอรมใบสมัครและรายละเอียดที่เกี่ยวของไปที่คณะตางๆ ที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

๒.๒ ใหคณะตาง ๆ รวบรวมใบสมัครและเอกสาร จัดสงใหเลขานุการคณะ
กรรมการคัดเลือกผูรับทุนอุดหนุนการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
๒.๓ ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูร ับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ประชุมพิจารณาคัดเลือกแลวแจงผลใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยทราบ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยใหประกาศผล
การพิจารณาใหทุน
ขอ ๓ คณะกรรมการคัดเลือกผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
๓.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เปน ประธานกรรมการ
๓.๒ รองคณบดีฝา ยวิชาการ
เปน รองประธานกรรมการ
๓.๓ คณาจารยประจําคณะ คณะละ ๑ คน
ที่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เปน กรรมการ
๓.๔ รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยคนหนึ่ง
เปน กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
เปน ผูชวยเลขานุการ
ขอ ๔ ใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยเมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผล
การคัดเลือกทุนแลว
ทั้งนี้

ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ
--------------เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับหลักเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๔๕ อธิการบดีจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตร
นานาชาติ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหาร
จัดการหลักสูตรนานาชาติ
ขอ ๒
หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีองคความรูเปนสากล เปนที่
ยอมรับจากนานาชาติ และสอนดวยภาษาตางประเทศที่ไดรับการยอมรับในศาสตรสาขานั้น ๆ มี ๒ ระดับ
ไดแก
๒.๑ ระดับปริญญาตรี
๒.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๓
หลักสูตรนานาชาติ มี ๓ ลักษณะ ดังนี้
๓.๑ หลักสูตรนานาชาติที่เปนศาสตรเฉพาะสาขา
๓.๒ หลักสูตรนานาชาติสหวิทยาการ (Interdisplinary)
๓.๓ หลักสูตรนานาชาติพหุวิทยาการ (Multidisplinary)
ขอ ๔ รูปแบบของหลักสูตรนานาชาติ มี ๓ รูปแบบ ดังนี้
๔.๑ หลักสูตรนานาชาติทใี่ ชบุคลากรภายในคณะเปนหลัก
๔.๒ หลักสูตรนานาชาติที่เปนความรวมมือกับสถาบันภายในประเทศ
๔.๓ หลักสูตรนานาชาติที่เปนความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ
ขอ ๕ การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ ใหดําเนินการดังนี้
๕.๑ ระดับปริญญาตรี ใหวิทยาลัยนานาชาติเปนผูบริหารจัดการ
๕.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี้
๕.๒.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบที่ ๔.๑ และ ๔.๒
ใหคณะเปนผูบ ริหารจัดการ
๕.๒.๒ การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบที่ ๔.๓
มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบเฉพาะหลักสูตร
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๖ การเสนอหลักสูตรนานาชาติเพื่อความเขมแข็งดานวิชาการ ใหภาควิชาเสนอ
คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการในการขอเปดหลักสูตรตามขัน้ ตอนตอไป
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจมอบหมายใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เสนอหลักสูตรที่มี
ลักษณะพิเศษ และ/หรือ หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisplinary)
ขอ ๘ การขอเปดหลักสูตรนานาชาติ ตองเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเปนเลิศ
และความเขมแข็งดานวิชาการ ใหมีมาตรฐานสากล และนําไปสูความเปนศูนยกลางการเรียนรูในระดับ
ภูมิภาคในอนาคต
ขอ ๙ กรณีการจัดหลักสูตรนานาชาติทเี่ ปนความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ
(รูปแบบที่ ๔.๓) ใหดาํ เนินการดังนี้
๙.๑ หลักสูตรที่จะดําเนินการจัดการสอนรวมกันอาจเปนหลักสูตรในสาขาวิชานัน้ ที่
พัฒนาขึ้นใหมหรือเปนหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวในสถาบันตางประเทศนั้นก็ไดโดยใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย ในกรณีเปนหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศนั้นเปดสอน
อยูแลว และจะมารวมดําเนินการตองไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองคกรรับรอง
มาตรฐานการศึกษาที่ไดรับการยอมรับในประเทศของตนแลวดวย
๙.๒ การจัดหลักสูตรรวมกันใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันโดยไดรับอนุมตั ิ
จากสภาสถาบันที่รวมขอตกลงทั้งฝายประเทศไทยและตางประเทศ และการนี้ใหสถาบันอุดมศึกษาไทย ยื่น
เรื่องเสนอขอเปดดําเนินการหลักสูตรที่รวมดําเนินการตอทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเปด
สอน ทั้งนี้ ใหเสนอสําเนาบันทึกขอตกลงระหวางสถาบันและหนังสือรับรองของสภาสถาบันมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวย และในการดําเนินการใหสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เขารวมขอตกลงดูแล
รับผิดชอบการสอนที่จัดในประเทศไทยใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย
๙.๓ ในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย ใหสถาบันอุดมศึกษาไทยเปน
ผูบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน และจัดอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีคุณวุฒิตามเกณฑที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดรวมสอนในหลักสูตร ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศสามารถ
จัดคณาจารยที่มีคุณวุฒิตามเกณฑที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดมารวมสอน รวมทั้งใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการอืน่ ๆ ได และอาจจัดใหมีการเรียนการสอนบางสวนของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาของ
ตางประเทศที่รวมโครงการไดตามที่จะกําหนด
๙.๔ การใหปริญญาจะเปนของสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือตางประเทศ หรือ
รวมกันใหขึ้นอยูกับขอตกลงความรวมมือหรือระเบียบเกี่ยวกับการใหปริญญาของสถาบันที่รวมมือกัน

ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ หรือที่มิไดระบุไวใน
ประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูดําเนินงานและผูปฏิบัติงาน
การสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
--------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕
อธิการบดีจึงกําหนดคาตอบแทนผูด ําเนินงานและผูปฏิบัติงานการสอบเทียบความรูภ าษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๑. กรรมการขอสอบและเฉลยขอสอบ ไมเกิน ๔ คน
คนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒. คาจัดทําขอสอบ
วันละ ๓๕๐ บาท
๓. คาดําเนินการสอบ
วันละ ๕๐๐ บาท
๔. คาคุมสอบ
ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท
๕. พนักงานขับรถ นักการภารโรง หรือพนักงานอืน่
วันละ ๒๕๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง

สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๖
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๖ และระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเก็บเงิน
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษานิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๓๙ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๖ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๖
ดังนี้
จํานวนเงิน
รายการ
ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา
๑. คาระเบียบการรับสมัคร
๕๐
๑๐๐*
๑.๑ ซื้อดวยตนเอง
๗๐
๑๕๐*
๑.๒ ซื้อทางไปรษณีย
๒. คาสมัครสอบคัดเลือก/คาสมัครคัดเลือก
๓๐๐
๔๐๐*
๒.๑ สมัครดวยตนเอง
๓๕๐
๔๕๐*
๒.๒ สมัครทางไปรษณีย
๒๐๐
๒.๓ สมัครปริญญาตรี ประเภทรับตรง (โควตา)
๒๐
๒๐
๓. คาแบบขอลงทะเบียนเรียน(NU 10) แบบขอถอน-เพิ่ม
รายวิชา(NU 11)
๑๕๐
๕๐๐
๔. คาลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสติ ภาคเรียนละ
๓๐๐
๓๐๐
๒๕
๕. คาโอน/ยายจากสถาบันอื่นเขามาเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
๕๐
๒๐๐
๖. คาปรับการลงทะเบียนหลังกําหนด(นับเฉพาะวันเปดเรียน) วันละ
๒๐๐
๕๐๐
๗. คาบัตรประจําตัวนิสิต บัตรละ
๘๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๘. คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
๓๐
๓๐
๙. คายายหลักสูตร/สาขาวิชา ครั้งละ
๗๐
๗๐
๑๐. คาออกหนังสือรับรองตางๆ /ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
๑๒๐
๑๒๐
๑๐.๑ รวมคาสงใหในประเทศ
๒๐๐
๒๐๐
๑๐.๒ รวมคาสงใหในตางประเทศ
๑๐.๓ คาสมัครสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ/สอบเบ็ดเสร็จ/
สอบรวบยอด

รายการ
๑๑. คาปรับการยื่นขอรับปริญญาชากวากําหนด วันละ
๑๒. คาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนิสิต ครั้งละ
๑๓. คาสมัครสอบวิทยานิพนธ
๑๓.๑ ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย ครั้งละ
๑๓.๒ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ครั้งละ
๑๓.๓ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย ครั้งละ
๑๓.๔ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ครั้งละ
๑๔. คาสมัครสอบประมวลความรู ครั้งละ
๑๕. คาสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งละ

หมายเหตุ

จํานวนเงิน
ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา
๕๐
๕๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
-

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแตละหลักสูตรกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตปก ารศึกษา ๒๕๔๖ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

๕,๐๐๐
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐

