ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๗
----------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารสถานปฏิบตั กิ าร
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิต
และใหบริการดานการจําหนายเวชภัณฑทมี่ ีคุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒)และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑๓
(๓/๒๕๔๗) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๗“
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ” หมายความวา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สถานปฏิบัตกิ าร” หมายความวา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
“ ปงบประมาณ “ หมายความวา ปงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย

ขอ ๔ ใหจัดตั้งองคกรขึ้นในคณะเภสัชศาสตร เรียกวา “สถานปฏิบตั ิการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร” เปนองคกรอิสระจากระบบบริหารราชการ
แตอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะเภสัชศาสตร
ขอ ๕ ใหสถานปฏิบตั ิการเปนหนวยงานสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนแก
นิสิต และมีวัตถุประสงคดังนี้
(๑) สอนและฝกหัดปฏิบัติงานดานบริหาร ดานบริการเภสัชกรรมชุมชน
และเปนที่ฝกปฏิบัติการของกระบวนวิชาเภสัชกรรมชุมชน กระบวนวิชาฝกงานดานเภสัชศาสตรของ
นิสิตเภสัชศาสตร และกระบวนวิชาอื่นที่เกีย่ วของ
(๒) บริการจําหนายเวชภัณฑที่มีคุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน
โดยเนนความประหยัดและความสมเหตุสมผลในการใชยาเปนสําคัญ
(๓) แนะนําและเพิ่มพูนความรูดานการใชยาและการสาธารณสุขแก
ประชาชน
(๔) พัฒนาสงเสริมหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตาม
จรรยาบรรณของเภสัชกรใหอยูในระดับมาตรฐานสากล
(๕) เปนสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอยางในการบริการประชาชนให
ไดรับบริการดานเวชภัณฑทมี่ ีมาตรฐานเหมาะสม
(๖) สนับสนุนการวิจัยดานเภสัชศาสตรในสถานปฏิบัติการ
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบตั ิการ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) คณบดี
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกินจํานวน ๖ คน
เปนกรรมการ
(๔) ผูจัดการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณบดีเสนออธิการบดีแตงตั้งกรรมการตาม (๓) และใหมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละๆ ๒ ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได
คณบดีอาจเสนออธิการบดีแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการตามจํานวนที่
เหมาะสมดวยหรือไมก็ได
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการอํานวยการตามขอ ๖ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแผนและนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานสถานปฏิบัติการ และ
ควบคุมดูแลสถานปฏิบัติการ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามขอ ๕

(๒) พิจารณาเสนออธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหาร
ของสถานปฏิบัติการ เชน การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารการพัสดุ การบริหารบุคคล และ
การบริหารทั่วไป
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดจํานวนตําแหนง อัตราคาจาง
การบรรจุแตงตั้ง การออกจากงาน การเลื่อนเงินเดือน การจายเงินรางวัลประจําป วินัย การลงโทษ
และสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งกําหนดอัตราคาตอบแทนผูที่มใิ ชพนักงาน
(๔) ใหกํากับดูแล และรายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัย
รับทราบปละ ๑ ครั้ง
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดสรรรายไดที่สูงกวารายจายของ
สถานปฏิบัติการในแตละปงบประมาณสมทบใหคณะ และมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
(๖) พิจารณาเห็นชอบการแตงตั้งผูต รวจสอบภายใน
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อทําหนาทีต่ าง ๆ
ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
ขอ ๘ ใหมคี ณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ ประกอบดวย
(๑) ผูจดั การ
เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูปฏิบตั ิงานจํานวนไมเกิน ๖ คน
เปนกรรมการ
ใหคณบดีแตงตั้งผูปฏิบัตงิ านตาม (๒) เปนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ โดยมีวาระดํารงตําแหนงตามคณบดี
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการตามขอ ๘ มีอาํ นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการบริหารงานสถานปฏิบัติการ ใหเปนไปตามนโยบาย แผน
และตามวัตถุประสงคที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
(๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของสถาน
ปฏิบัติการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อรายงานคณะกรรมการอํานวยการ
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบ และการเลือ่ นเงินเดือนประจําปของ
พนักงานที่ผจู ดั การเสนอ
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาทีต่ าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย
ขอ ๑๐ ในสถานปฏิบตั ิการ ใหมีผูจดั การคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการ
ของสถานปฏิบัติการ โดยใหอธิการบดีแตงตั้งตามคําแนะนําของคณบดี
ผูจัดการใหมีวาระดํารงตําแหนงตามวาระของคณบดี
สถานปฏิบัตกิ ารอาจใหมผี ชู วยผูจัดการเพื่อทําหนาทีต่ ามที่ผูจดั การมอบหมาย
หรือไมก็ได และใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของผูจ ัดการ

ขอ ๑๑ สถานปฏิบัติการมีรายได ดังนี้
(๑) จําหนายเวชภัณฑและการบริการ
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่บุคคลหรือหนวยงานมอบให
(๓) เงินบริจาค
(๔) รายไดอนื่ ๆ
(๕) ผลประโยชนอันเกิดจากการจัดรายได (๑) ถึง (๔)
ขอ ๑๒ การแบงสวนงานและการจัดระเบียบบริหารงานบุคคล บริหารการเงิน
และพัสดุ แลการบริหารทั่วไป ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการ
ขอ ๑๓ ใหคณบดีมีอาํ นาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถานปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๑๔ ในปงบประมาณใดถาสถานปฏิบตั ิการมีรายจายมากกวารายได
ใหคณะเภสัชศาสตรสนับสนุนงบประมาณตามสมควรเพื่อใหการดําเนินกิจการของสถานปฏิบตั กิ าร
บรรลุวัตถุประสงค
กรณีสถานปฏิบัติการตองยุบไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหทรัพยสิน และหนี้สินอยูในความ
รับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร
ขอ ๑๕ ใหสถานปฏิบตั ิการ จัดทํารายงานการเงินประจําป ซึ่งมีการตรวจสอบจาก
ผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และกรณีที่มีปญหาในการ
ตีความหรือขอโตแยงในการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูว ินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๔๖
-------------------------โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการสรางสรรคงาน ที่จะกอใหเกิดทรัพยสินทางปญญา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๘
(๔/๒๕๔๖) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียนนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา
“คณะ”
หมายความวา คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่จัดตั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกาและโดยอํานาจสภามหาวิทยาลัยและใหหมายรวมถึงหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะดวย
“บุคลากร”
หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง และ
นิสิตของมหาวิทยาลัยและใหหมายรวมถึงผูที่มหาวิทยาลัยเชิญ หรือมอบหมายใหมาปฏิบตั ิงานให
มหาวิทยาลัยและไดสรางสรรคผลงานที่กอใหเกิดทรัพยสินทางปญญา
“หนวยงานตนสังกัด” หมายความวา คณะที่ผูมีงานสรางสรรคสังกัดอยู
“ทรัพยสินทางปญญา” หมายความวา ผลงานอันเกิดจากการสรางสรรคท่ี
อยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัยหรือใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ไมวาจะใชเงินงบประมาณ
หรือไดรับเงินจากแหลงทุนอื่นและผลงานเชนวานัน้ อาจกอใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยหรือนําไปสู
การดําเนินการขอรับความคุม ครองสิทธิตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาได

“งานสรางสรรค” หมายความวา งานจากความคิดริเริ่มสรางสรรค ศึกษา
วิจัย คนควา คิดคน ไมวางานนัน้ จะพัฒนาขึ้นใหม หรือพัฒนาตอยอดขึ้นก็ตาม
“ผูสรางสรรค” หมายความวา บุคลากรที่ทําหรือกอใหเกิดงาน
สรางสรรค อยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนงานดานทรัพยสินทางปญญา ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
และใหหมายรวมถึงผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหดาํ เนินการดังกลาวดวย
“รายไดสุทธิ” หมายความวา รายไดอันเกิดจากการแสวงหาผลประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญา เมือ่ ไดหักคาใชจายตางๆ แลว
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา”
ประกอบดวยอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน กรรมการจํานวนหาคน
ซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคนที่อธิการบดีแตงตั้ง และใหหัวหนา
หนวยทรัพยสินทางปญญาเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งใหมีวาระอยูในตําแหนงสองป
ขอ ๖ คณะกรรมการใหมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๖.๑ กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
๖.๒ ใหคาํ ปรึกษา แนะนําการดําเนินงานของหนวยทรัพยสินทางปญญา
๖.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบ หรืออนุมัตใิ นเรื่องที่อยูในอํานาจของ
คณะกรรมการ
๖.๔ เสนออธิการบดีใหความเห็นชอบการจัดสรรสิทธิประโยชน
๖.๕ แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อทําหนาทีต่ ามที่มอบหมาย
ขอ ๗ ใหมีหนวยทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอยูใ นกํากับสํานักงานอธิการบดี มีอาํ นาจ
หนาที่ดังนี้
๗.๑ เปนหนวยงานกลางประสานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทางดานทรัพยสินทางปญญา
๗.๒ ตรวจสอบคําขอรับความคุมครองของบุคลากรและพิจารณาเสนอ
มหาวิทยาลัย
๗.๓ ปฏิบัติงานทางดานธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา
๗.๔ ประเมินและใหความเปนไปไดเชิงพาณิชยของผลงานอันเกิดจากการ
สรางสรรคเพื่อขอรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
๗.๕ ปฏิบตั ิงานดานอื่นๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการ

ขอ ๘ ทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทที่เกิดจากงานสรางสรรคของบุคลากรให
ตกเปนของมหาวิทยาลัย เวนแตทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการรวมงานกับบุคคล หรือกับ
หนวยงานอื่นใหเปนไปตามขอตกลง
ในกรณีงานสรางสรรคเกิดจากบุคคล หรือหนวยงานอื่นใหการสนับสนุนทุนโดยมี
ภาระผูกพันในการทรงสิทธิไวเปนลายลักษณอักษรกับมหาวิทยาลัย ใหสิทธิดังกลาวเปนไปตามภาระ
ผูกพันนัน้
ขอ ๙ งานการสรางสรรคที่อาจขอรับความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ตามระเบียบนี้ ไดแก สิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ ฯลฯ และใหผูสรางสรรค
งานไดรับความคุมครองในทรัพยสินทางปญญานั้นๆ
ขอ ๑๐ การยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ผูสรางสรรคจะตองแสดง
ความยินยอมใหโอนสิทธิในการขอรับความคุมครองใหกับมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรไวกอ น
เมื่อมีการโอนสิทธิตามวรรคกอนแลว ผูโ อนจะถอนมิไดและใหสิทธิมอี ยูตลอดไป
ในกรณีผโู อนสิทธิพนสภาพการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหสิทธิที่รับโอนนัน้ มี
ผลบังคับตอไปอีกสองป นับแตวนั พนสภาพดังกลาว
ขอ ๑๑ ผูสรางสรรคที่ประสงคจะใหมหาวิทยาลัยยื่นขอรับความคุมครอง ใหยนื่
คําขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผานหนวยทรัพยสินทางปญญา
ในกรณีมีผูสรางสรรคหลายคนใหระบุผลงานการมีสวนรวมของแตละคนอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ ใหหนวยทรัพยสินทางปญญาตรวจสอบความถูกตองโดยวิธีลับ
ขอ ๑๒ การขอรับความคุมครอง ใหเปนหนาที่ของผูสรางสรรคที่จะตองใหขอมูลที่
เปนจริงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งใหความชวยเหลือ และสนับสนุนในการดําเนินการขอรับ
ความคุมครองนั้นๆ
ขอ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบในการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาแลวใหรับความคุมครองในนามของมหาวิทยาลัย โดยใหหนวยทรัพยสินทางปญญาเปน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการขอรับความคุมครองดังกลาว
กรณีมหาวิทยาลัยยื่นขอรับความคุมครองในประเทศไทยแลว และผูส รางสรรค
ประสงคจะยื่นขอรับความคุม ครองในตางประเทศอีก แตมหาวิทยาลัยไมอนุมัตใิ หยื่นขอรับความ
คุมครองดังกลาว ก็ไมตัดสิทธิของผูสรางสรรคในการยืน่ ขอรับความคุมครองไดเอง ทั้งนี้ใหนาํ ความ
ในขอ ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔ ในกรณีมหาวิทยาลัยไมอนุมัติใหยื่นขอรับความคุมครอง ก็ไมตดั สิทธิ
ผูสรางสรรคที่จะยื่นขอรับความคุมครองในนามตนเองได แตผูสรางสรรคจะนําชื่อ หรือตราของ
มหาวิทยาลัยไปใชหรืออางอิงไมได เวนแตไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรกอน
ขอ ๑๕ เวนแตมหาวิทยาลัยจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ในกรณีมีคาใชจา ยเกี่ยวกับ
การดําเนินการขอรับความคุม ครองตามระเบียบนี้ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

ขอ ๑๖ การจัดสรรสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยใหคาํ นึงถึงการใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอาํ นาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได ในกรณีที่มปี ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหคาํ วินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง พ.ศ. ๒๕๔๖
----------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑ
การเบิกจายในการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตาใน ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง
ใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๘
(๔/๒๕๔๖) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงใหวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการ
จายเงินคาตอบแทนการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง พ.ศ.
๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีประเภทรับตรง ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
ในการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตาใน ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง พ.ศ.๒๕๓๘ และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กาํ หนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“กรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปน
กรรมการฝายตางๆ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรงตามระเบียบนี้ และใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการดวย
“โรงเรียน”
หมายความวา โรงเรียนที่รวมดําเนินการจําหนาย
ระเบียบการและรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในสังกัดใหมหาวิทยาลัย
“ผลัด”
หมายความวา ชวงเวลากลางคืน ระยะเวลาไมนอยกวา

๖ ชั่วโมง

ขอ ๕ การจายเงินคาตอบแทนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีประเภทรับตรง ใหเบิกจายจากเงินคาสมัครสอบ ตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ หรือที่มิไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยและให
ถือเปนที่สุด และเพื่อการนี้ใหมึอํานาจออกประกาศได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย พ.ศ.๒๕๔๖
--------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรใหวางระเบียบเกีย่ วกับกองทุนผูอุทิศรางกายเพื่อ
การศึกษาทางการแพทย เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมดานกายวิภาคศาสตร ในการทําบุญใหกับผูอทุ ิศ
รางกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย งานพิธีพระราชทานเพลิงรางผูอุทิศรางกายเพือ่ การศึกษา
ทางการแพทย และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแกนิสติ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางดานกายวิภาคศาสตร
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๘ (๔/๒๕๔๖)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนผูอทุ ิศ
รางกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย พ.ศ.๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนเพื่อพิธีฌาปนกิจ
รางกายอาจารยใหญ คณะแพทยศาสตร พ.ศ.๒๕๔๓
ขอ ๔ ใหโอนบรรดาทรัพยสินของกองทุนเพื่อพิธีฌาปนกิจรางกายอาจารยใหญ
คณะแพทยศาสตร มาเปนทรัพยสินของกองทุนผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย พ.ศ.
๒๕๔๖
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“คณะ”
หมายความวา คณะวิทยาศาสตรการแพทย
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา
ทางการแพทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
ขอ ๖ วัตถุประสงคของกองทุนมีดงั นี้
๖.๑ สนับสนุนการจัดงานทําบุญและงานพิธีพระราชทานเพลิงรางผูอุทิศ
รางกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย

๖.๒ สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนิสิตในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
ที่กําลังศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร
๖.๓ สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหทนุ การศึกษาทางดาน
กายวิภาคศาสตร เชน รางวัลเรียนกายวิภาคศาสตรดีเดน การจัดทําใบประกาศนียบัตรเรียนดี
ดานกายวิภาคศาสตร
๖.๔ สนับสนุนกิจกรรมดานการจัดการเรียนการสอนทางดาน
กายวิภาคศาสตร
๖.๕ สนับสนุนกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการรางผูอุทิศรางกายเพื่อ
การศึกษาทางการแพทย
ขอ ๗ รายไดและทรัพยสินของกองทุนมีดังนี้
๗.๑ เงินบริจาคหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบให เพื่อใหเปนกองทุนราง
ผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย
๗.๒ รายไดหรือผลประโยชนอื่นๆ จากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค
ของกองทุน
๗.๓ ดอกผลของกองทุน
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบดวย
๘.๑ คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
๘.๒ รองคณบดีฝายบริหาร
เปนรองประธานกรรมการ
๘.๓ หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร เปนรองประธานกรรมการ
๘.๔ ผูแทนอาจารยที่คณบดีแตงตั้ง จํานวน ๒ ทาน เปนกรรมการ
๘.๕ เลขานุการคณะ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนตามขอ ๘.๔ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการนําทรัพยสนิ และดอกผลของกองทุนมาดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของกองทุน
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดาํ เนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน
ที่กําหนดไว
ขอ ๑๑ ใหประธานกองทุน เปนผูอนุมัติสั่งจายเงินกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ
เสนอ

ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพือ่ การนี้ใหมีอาํ นาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได ในกรณีที่มปี ญหาการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากระเบียบ
นี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตภายในคณะ พ.ศ.๒๕๔๖
-------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตของ
คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๙ (๕/๒๕๔๖)
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๖ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการ
สําหรับนิสติ ภายในคณะ พ.ศ.๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิต”
หมายความวา นิสติ ระดับปริญญาตรี
“สวัสดิการ”
หมายความวา การใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนทางดานการเงิน
“คณะ”
หมายความวา คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่
จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาและโดยอํานาจสภามหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงหนายงานทีม่ ี
ฐานะเทียบเทาคณะทีไ่ ดจัดใหมีการเรียนการสอนดวย
ขอ ๔ กองทุนสวัสดิการ มีวัตถุประสงค ดังนี้
๔.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของนิสิตภายในคณะ
๔.๒ เพื่อชวยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบตั ติ างๆ ในคณะ
๔.๓ เพื่อเปนทุนการศึกษาของนิสิตภายในคณะ
๔.๔ เพื่อการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ ๕ ใหคณะนําเงินรายไดหรือเงินและทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาคใหมาจัดสรรเปน
สวัสดิการสําหรับนิสิตในคณะ โดยใหนาํ ไปเปดบัญชีรับฝากในนาม “กองทุนสวัสดิการนิสิตคณะ”
ขอ ๖ ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณา
อนุมัติสั่งจายเงินสวัสดิการ

ขอ ๗ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินกองทุนสวัสดิการ ตลอดจนคุณสมบัติ
ของนิสิตที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ ใหทาํ เปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหคณะจัดทําบัญชีรับ-จาย และรายงานสถานะทางการเงินใหมหาวิทยาลัย
ผานหนวยตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๙ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับ
ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายคาประกันชีวิตและสุขภาพกลุมลูกจางชาวตางประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๖
------------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการจายคาประกันชีวิตและสุขภาพ
กลุมเพื่อเปนสวัสดิการสําหรับชาวตางประเทศที่ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๐ (๖/๒๕๔๖)
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายคาประกัน
ชีวิตและสุขภาพกลุมลูกจางชาวตางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดตราเปนพระราชกฤษฎีกาแลว และที่จัดตั้งโดยอํานาจสภามหาวิทยาลัย และให
หมายความรวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และหนวยงานอยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทา
คณะดวย
“ลูกจางชาวตางประเทศ” หมายความวา ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศที่
มหาวิทยาลัยจางเปนอาจารยโดยจางจากงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย
และใหหมายความรวมถึงผูมคี วามรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยทีเ่ ปน
ชาวตางประเทศดวย
ขอ ๔ คณะอาจจัดทําประกันชีวิตและสุขภาพกลุม ใหกับลูกจางชาวตางประเทศได
โดยใหใชเงินรายไดของคณะ

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอาํ นาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได ในกรณีที่มปี ญหานอกเหนือจากระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาดและใหถอื เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากรคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
----------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
คณะ เพื่อใหครอบคลุมทุกคณะ รวมทั้งครอบคลุมถึงหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะดวย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๐ (๑/๒๕๔๗)
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนา
บุคลากรคณะ พ.ศ.๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๔
(๗) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๔

(๘) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๔
(๙) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งกําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนพัฒนาบุคลากร
“คณะ”
หมายความวา คณะตางๆ ที่จัดตั้งตามพระราช
กฤษฎีกาหรือจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึง วิทยาลัย สถาบัน สํานัก
วิทยาเขต หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะดวย
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีของคณะนั้นๆ และให
หมายความรวมถึงผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอาํ นวยการสํานัก หัวหนาสํานักงาน
อธิการบดี หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาหนวยงานที่
อธิการบดีใหดูแลกํากับหนวยงานนั้นดวย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบุคลากรคณะ
ขอ ๕ คณะอาจนําเงินรายไดของคณะ ไมเกินรอยละ ๒๐ ของรายไดในปนั้น และ
เงินบริจาค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะ จัดตั้งเปนกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
คณะได
ขอ ๖ ใหคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดหา
ผลประโยชนจากเงินกองทุนได
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบดวย คณบดี หรือผูอํานวยการ
วิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอาํ นวยการสํานัก หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกอยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายใหดูแลกํากับหนวยงานแลวแตกรณี เปนประธาน
กรรมการ กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งไมเกินสี่คน และใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดี หรือ
รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รองหัวหนาหนวยงานที่
เรียกอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาหนวยงานแลวแตกรณีคนหนึ่ง เปนกรรมการและ
เลขานุการ

ใหคณะกรรมการตามวรรคกอนมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๗.๑ กําหนดนโยบายใชจายเงินกองทุน
๗.๒ กําหนดหลักเกณฑวิธีใชจายเงินของกองทุน
๗.๓ กําหนดคาใชจา ยอื่นใด ตามที่เห็นสมควร
๗.๔ ใหความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
๗.๕ จัดทํารายงานสถานะทางการเงินของกองทุนใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๘ ใหคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเปน
ผูพิจารณาอนุมัติการใชจา ยเงินของกองทุน
ขอ ๙ การรับ-การจายเงิน ใหนาํ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายได
ของมหาวิทยาลัยมาใชบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๑ การดําเนินการใดๆ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ ซึ่งบังคับใชตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุน
พัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนา
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนา
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนพัฒนา
บุคลากรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๔ อยูกอน ระเบียบนี้ใชบังคับ ก็ใหดาํ เนินการ
ตลอดจนสิทธิและหนาที่เชนวานั้นยังคงมีบังคับใชตอไปจนกวาจะสามารถจะดําเนินการตามระเบียบ
นี้ได

ทั้งนี้ แตตองไมเกิน ๓๖๕ วัน นับแตวันทีร่ ะเบียบนี้มีผลบังคับใช
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารงานสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖
__________________
เพื่อใหการบริหารสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐๗ (๓/๒๕๔๖) เมื่อวันที่
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว า ด ว ย การบริ ห ารงาน
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“สถาบันวิจยั ”
หมายความวา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผูอํานวยการ”
หมายความวา ผูอาํ นวยการสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ
“รองผูอํานวยการ”
หมายความวา รองผูอํานวยการสถาบันวิจยั ทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ
“ผูชวยผูอํานวยการ” หมายความวา ผูชวยผูอํานวยการสถาบันวิจัย
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
“กรรมการ”
หมายความวา กรรมการประจําสถาบันวิจัย
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานของมหาวิทยาลัยและ
ใหหมายความรวมถึงพนักงานตามสัญญาจางพิเศษดวย

ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้หรือมิไดระบุไวในระเบียบนีใ้ ห
อธิการบดีเปนผูพิจารณาวินจิ ฉัยและใหถอื เปนที่สุด และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออกประกาศ
มหาวิทยาลัยได
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ใหสถาบันวิจัยดําเนินงานในลักษณะที่มีความคลองตัว พึ่งพาตนเองมากที่สุด
และใหคุมกับเงินลงทุนและคาใชจายที่ลงทุนไปโดยไมมุงแสวงหากําไร
ขอ ๖ สถาบันวิจัยมีวัตถุประสงคดังนี้
๖.๑ เพื่อเปนศูนยกลางในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพในระดับชาติ
และนานาชาติ
๖.๒ เพื่อเปนศูนยใหบริการวิชาการ ฝกอบรมและจัดการเรียนการสอน
ในระดับวุฒบิ ตั รและประกาศนียบัตร
๖.๓ เพื่อใหบริการรักษาพยาบาล สนับสนุนใหเกิดการวิจัยและการเรียน
การสอน
๖.๔ เพื่อประสานความรวมมือกับสภาวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และหนวยงานที่ เกี่ยวของในการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
๖.๕ เพื่อดําเนินกิจการอื่นๆ ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การแบงสวนงานและการจัดระเบียบบริหารภายในสถาบันวิจัย ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหมคี ณะกรรมการอํานวยการสถาบันวิจัย ประกอบดวย
๘.๑ อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
๘.๒ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนรองประธานกรรมการ
๘.๓ คณบดีคณะวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนกรรมการ
๘.๔ ผูอํานวยการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๙.๑ กําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาสถาบันวิจัย ใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
๙.๒ ประสานงานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวของ
๙.๓ เสนอแนะแกผูอํานวยการในการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
๙.๔ แตงตัง้ อนุกรรมการเพื่อทําหนาทีต่ ามทีไ่ ดรับมอบหมาย

ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย ประกอบดวย
ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาฝาย หัวหนาศูนย
และหัวหนาหนวยงานอื่นทีผ่ ูอํานวยการเสนอไมเกินหาคนเปนกรรมการ และเลขานุการสถาบันวิจัย
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๑ คณะกรรมการประจําสถาบันมีอาํ นาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
๑๑.๑ ยกรางแผนพัฒนาสถาบันวิจัย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการ พิจารณาใหความเห็นชอบ
๑๑.๒ กลั่นกรองเรื่องที่จะนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
๑๑.๓ ควบคุมและสรางเกณฑมาตรฐานการใหบริการรักษาพยาบาล
๑๑.๔ เสนอแนะการปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยในสวนที่
เกี่ยวกับสถาบันวิจัย
๑๑.๕ สงเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยของพนักงานสถาบันวิจัย
๑๑.๖ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในสถาบันวิจัย และ
ควบคุมใหมีการปฏิบัตติ ามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
หมวด ๒
การบริหารงานบุคคล
ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการเปนผูบ ังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริ ห ารงานของ
สถาบันวิจัย และจะใหมีรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพื่อทํา
หนาที่และรับผิดชอบตามทีผ่ ูอํานวยการมอบหมาย
การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและคุณสมบัติของ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
ขอ ๑๓ ผูอาํ นวยการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ บริหารงานสถาบันวิจยั ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
๑๓.๒ ควบคุมดูแลการดําเนินงานในสถาบันวิจัย ใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ หรือตามมติของทางราชการหรือคําสั่งที่อธิการบดีมอบหมาย
๑๓.๓ ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ของสถาบันวิจัย

หมวด ๓
รายไดสถาบันวิจัย
ขอ ๑๔ สถาบันวิจัยอาจมีรายไดนอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน
ดังตอไปนี้
๑๔ .๑ เงินอุดหนุนและทรัพยสินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนรายป
.๒
รายไดจากการบริหารสถาบันวิจัย
๑๔
.๓
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถาบันวิจัย
๑๔
๑๔
.๔
รายไดหรือผลประโยชนอื่นๆ
ขอ ๑๕ ในระหวางที่ยังมิไดมีระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวของใชบังคับก็
ใหนํากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของทางราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๖
-------------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควร ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจาย
เงินคาตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๑
(๑/๒๕๔๗) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การแตงตั้ง
ที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินคาตอบแทนที่
ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอนื่ ใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ใหอธิการบดี มีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ไดไมเกินหาคน โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละหนึ่งป นับแตวนั แตงตั้ง
ใหที่ปรึกษาอธิการบดีตามวรรคกอน มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
๔.๑ ใหคาํ ปรึกษาแนะนําหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ
๔.๒ ปฏิบตั ิหนาที่อื่น ๆ ทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๕ ใหที่ปรึกษาอธิการบดีไดรับเงินคาตอบแทนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอาํ นาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้มไิ ดกาํ หนดไว
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนทีส่ ุด

บทเฉพาะกาล
ขอ ๗ สิทธิและหนาที่ของที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ไดรับแตงตั้งอยูกอนระเบียบนี้
ใชบังคับก็ยังคงใหสิทธิและหนาที่ของที่ปรึกษานัน้ มีอยูตอ ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเงินคาตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ของวิทยาเขตและศูนยวิทยบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
……………………………
เพื่อใหการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ของวิทยาเขตและศูนยวิทยบริการ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๒
(๒/๒๕๔๗) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหาร
โครงการบัณฑิตศึกษา ของวิทยาเขตและศูนยวิทยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“โครงการ”
หมายความวา โครงการบัณฑิตศึกษา
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารโครงการและให
หมายความรวมถึงที่ปรึกษาโครงการดวย
“วิทยาเขต”
หมายความวา วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
“ศูนยวิทยบริการ” หมายความวา สถานที่ที่โครงการไปเปดทําการสอน
นอกจังหวัดพิษณุโลก
“ผูอํานวยการ”
หมายความวา ผูอาํ นวยการศูนยวิทยบริการ
“รองผูอํานวยการ” หมายความวา รองผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ
“ผูดําเนินงาน”
หมายความวา ผูทไี่ ดรับการแตงตั้งใหดาํ เนินงาน
โครงการ
“ผูปฏิบตั ิงาน”
หมายความวา ผูทไี่ ดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอน
ผูสอนทบทวน วิทยากร บรรณารักษ และเจาหนาที่อนื่ ๆ ที่ปฏิบัตงิ านในโครงการ

“หนวยงาน”
หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานัก วิทยาเขต และ หนวยงานที่เทียบเทาคณะ
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขตและ
ศูนยวิทยบริการ ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดีฝา ยบริหาร และ รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา เปนทีป่ รึกษา รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เปนรองประธาน หัวหนาหนวยงานที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวิทยาเขต และ / หรือ
ศูนยวิทยบริการ เปนกรรมการ และใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนหนึ่งเปน
กรรมการและเลขานุการ ทัง้ นี้ การแตงตัง้ ใหออกเปนคําสั่งของมหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการบริหารโครงการมีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) เสนอขออนุมัติการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาเขต
และศูนยวิทยบริการ
(๒) บริหารหลักสูตรและพิจารณาการขอเปดสอนหลักสูตร ตลอดจนจํานวนรับนิสิต
ตอหลักสูตรใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) กํากับ ดูแล การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ตามหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
(๔) เสนอแนะ / ใหคําแนะนําแกผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ ในดานวิชาการ
ดานบริหารจัดการ ดานมาตรฐาน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) ปฏิบตั ิหนาที่อื่น ๆ เกีย่ วกับศูนยวิทยบริการ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๕ หนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการของวิทยาเขตและ
ศูนยวิทยบริการ ใหกาํ หนดเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการในโครงการ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการรับนิสติ และดําเนินการทางวิชาการของโครงการตามที่
คณะกรรมการบริหารโครงการมอบหมาย
(๒) จัดทํางบประมาณรายรับ – รายจายและบริหารงานการเงินเฉพาะของ
โครงการใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และใหมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) ดําเนินงานทางวิชาการของโครงการ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการ

(๕) จัดทํารายงานการเงินสงผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ภายใน
เกาสิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชีเงินรายได
(๖) ปฏิบตั ิหนาที่อื่น ๆ เกีย่ วกับกิจการของโครงการ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารโครงการมอบหมาย
ขอ ๗ ในวิทยาเขตและแตละศูนยวิทยบริการ ใหมีผูอํานวยการหนึ่งคน
ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ดา นบริหาร ดานวิชาการ ดานมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
และใหมีรองผูอ ํานวยการ ซึง่ อธิการบดีแตงตั้งเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามทีผ่ ูอาํ นวยการ
มอบหมาย
ขอ ๘ เงินรายรับของโครงการ ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรแกหนวยงานที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ความในวรรคขางตนไมใชบงั คับกับการบริหารโครงการในวิทยาเขต
ขอ ๙ การกําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ใหจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหกรรมการบริหารโครงการ ผูอ ํานวยการศูนย รองผูอํานวยการศูนย
ผูดําเนินงาน และผูปฏิบตั ิงาน ไดรับคาตอบแทนจากหนวยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการ
ตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ การบริหารการเงินของโครงการ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาที่
เกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ หรือที่มไิ ดระบุไวในระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูพ ิจารณาวินิจฉัย
และใหถือเปนที่สุด และเพื่อการนี้ใหมีอาํ นาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเงินคาตอบแทนในการออกฝกภาคปฎิบัติเวชศาสตรชุมชน
ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๗
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินคาตอบแทนในการออกฝก
ภาคปฎิบตั ิเวชศาสตรชุมชน ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร ของคณะแพทยศาสตร หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๒
(๒/๒๕๔๗) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงิน
คาตอบแทนในการออกฝกภาคปฎิบตั ิเวชศาสตรชุมชน ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร พ.ศ.๒๕๔๗“
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“อาจารย”
หมายความวา ขาราชการ พนักงานสายวิชาการ
สังกัดคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัย หรือนายแพทย ซึ่งมีหนาทีส่ อนนิสิตคณะแพทยศาสตร
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
“เจาหนาที”่
หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
สังกัดคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัย หรือสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
“ครูพี่เลี้ยง”
หมายความวา เจาหนาที่สาธารณสุข สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปฎิบัติงาน ณ สถานีอนามัยที่เปนแหลงฝก
“อาสาสมัครสาธารณสุข” หมายความวา ผูซึ่งทําหนาทีอ่ าสาสมัคร
สาธารณสุข ซึง่ ปฎิบัติงาน ณ แหลงฝก
“แหลงฝก”
หมายความวา สถานีอนามัยที่นิสิตออกไปฝก
ภาคปฎิบตั ิเวชศาสตรชุมชน

“นิสิตแพทย”

หมายความวา นิสติ คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๔ ใหอาจารย เจาหนาที่ ครูพี่เลี้ยง และอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ออกฝก
ภาคปฎิบตั ิเวชศาสตรชุมชน ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร ไดรบั เงินคาตอบแทน ตามอัตราที่
กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การเบิกจายเงินคาตอบแทน หรือคาใชจา ยอื่น ๆ ใหเบิกจายจากเงินรับฝาก
โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ทั้งนี้ ใหนาํ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศมหาวิทยาลัยได
ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฎิบัตติ ามระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้มไิ ดกาํ หนดไว
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย )
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตภายในคณะ พ.ศ. ๒๕๔๖
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
__________________
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
กองทุนสวัสดิการสําหรับนิสติ ภายในคณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๓
(๓/๒๕๔๗) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุน
สวัสดิการสําหรับนิสิตภายในคณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
กองทุนสวัสดิการสําหรับนิสติ ภายในคณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนีแ้ ทน
“มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิต
หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรี
สวัสดิการ
หมายความวา การใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ทางดานการเงิน
คณะ
หมายความวา คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่จัดตัง้ ตาม
พระราชกฤษฎีกาและโดยอํานาจสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และหนวยงานที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะทีไ่ ดจัดใหมีการเรียนการสอนดวย”

ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
กองทุนสวัสดิการสําหรับนิสติ ภายในคณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนีแ้ ทน
“ขอ ๖ ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณา
อนุมัติสั่งจายเงินสวัสดิการ
กรณี วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ใหผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาเปนผูพิจารณาอนุมัติสั่งจายเงินกองทุน
สวัสดิการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

