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มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๒๕๔๗ – ๒๕๔๘)
คํานํา
นับแตมหาวิทยาลัยนเรศวรไดสถาปนาขึ้น ณ พุทธศักราช ๒๕๓๓ เปนตนมา ไดเจริญ
เติบโตขยายหนวยงานขึ้นอยางรวดเร็ว ควบคูกันไปนั้น ก็มีขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตาง ๆ
จํานวนมากที่ไดตราขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน ซึง่ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
เหลานี้ ไดรวบรวมพิมพหลายฉบับแลว โดยเลม ๑ จัดทําขึ้นเมื่อป ๒๕๔๓ เปนเรื่องเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย เลม ๒ จัดทําขึ้น
เมื่อป ๒๕๔๔ ไดเพิ่มเติมเนือ้ หาสาระดานระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ เลม ๓ จัดทําขึ้น
เมื่อป ๒๕๔๕ ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เลม ๔ จัดทําขึ้นเมื่อป ๒๕๔๖
เลม ๕ ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ ไดปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัตติ าง ๆ และเพื่อใหเกิดความครบถวน
ถูกตอง สมบูรณ ทันตอเหตุการณ เลม ๖ (๒๕๔๗ – ๒๕๔๘) จึงไดเกิดขึ้น โดยพิจารณาใหผูใชไดรับ
ความสะดวกในการคนหา และอางอิงเปนสําคัญ
ขอขอบคุณคณะผูจัดทํา ตลอดจนผูมีสวนในการใหขอมูล และคําแนะนําอันเปน
ประโยชน ซึ่งชวยใหหนังสือประมวลฯ เลมนี้มีความสมบูรณขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะไดใชหนังสือนี้เปนคูมือการปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ
อันจะนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยนเรศวรตอไป

งานประชุมและพิธีการ กองกลาง
พฤษภาคม ๒๕๔๘

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ ๓๘๔/๒๕๔๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ
และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
……………………………..
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําและรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ แตงตัง้ คณะกรรมการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการกองกลาง
เปนประธานกรรมการ
๒. หัวหนางานการเจาหนาที่
เปนกรรมการ
๓. หัวหนางานประชาสัมพันธ
เปนกรรมการ
๔. หัวหนางานประชุมและพิธีการ
เปนกรรมการ
๕. หัวหนางานประสานงาน
เปนกรรมการ
๖. หัวหนางานสารบรรณ
เปนกรรมการ
๗. หัวหนางานสภาอาจารย
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
๘. หัวหนางานอาคารสถานที่
๙. หัวหนางานรับเขาศึกษา
เปนกรรมการ
๑๐. นางนิพัทธ
เกษาพร
เปนกรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาววาสนา
นุชทาโพ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๘
กมล การกุศล
(รองศาสตราจารยกมล การกุศล)
รองอธิการบดีฝายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘
…………………………..
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
นเรศวร เพื่อพัฒนานิสติ นักศึกษาใหมีศกั ยภาพในการเปนผูประกอบการขนาดเล็กรุนใหมที่มีคณ
ุ ภาพชวย
กระตุนเศรษฐกิจของประเทศ และลดปญหาการวางงานของบัณฑิต
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑๘ (๒/๒๕๔๘)
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ศูนย”
หมายความวา ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผูอํานวยการ”
หมายความวา ผูอาํ นวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“ผูจดั การ”
หมายความวา ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๔ ใหจัดตัง้ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University
Business Incubator) มีชื่อยอ (NUBI) เปนหนวยงานในกํากับสํานักงานอธิการบดี และมีวัตถุประสงค
ดังนี้
(๑ ) ใหคาํ ปรึกษาแนะนํากับนิสิต นักวิจยั และบุคคลทั่วไปเพื่อเปนผูป ระกอบการ ในการ
จัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(๒) ใหการสนับสนุนดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการผลิต แกผูประกอบการ
และสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
(๓) สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย นิสติ ผูป ระกอบการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยมีศูนยเปนหนวยกลางในการเชื่อมโยงและสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชในเชิง
พาณิชย
(๔) กิจการอื่น ๆ อยูในอํานาจหนาที่ของศูนย
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
๕.๑ อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
๕.๒ รองอธิการบดีฝา ยวิจัยและประกันคุณภาพ
เปนรองประธานกรรมการ
๕.๓ รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา
เปนกรรมการ
๕.๔ ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน ๔ คน
เปนกรรมการ
๕.๕ คณบดีคณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ
เปนกรรมการ
และสิ่งแวดลอม
เปนกรรมการ
๕.๖ คณบดีคณะนิตศิ าสตร
๕.๗ คณบดีคณะเภสัชศาสตร
เปนกรรมการ
๕.๘ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร เปนกรรมการ
๕.๙ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
เปนกรรมการ
๕.๑๐ ผูอํานวยการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
๕.๑๑ รองผูอํานวยการ
เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
๕.๑๒ ผูจัดการ
เปนผูชวยเลขานุการ
ใหผูอํานวยการเปนผูเสนออธิการบดีแตงตั้งกรรมการตามวรรคแรก และใหกรรมการที่
อธิการบดีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได
ผูอํานวยการอาจเสนออธิการบดีแตงตั้งทีป่ รึกษาคณะกรรมการอํานวยการตามจํานวนที่
เหมาะสมดวยหรือไมก็ได
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการอํานวยการตามขอ ๕ มีอํานาจและหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) กําหนดทิศทาง นโยบาย ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหาร เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย และควบคุมดูแลศูนยใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามขอ ๔
(๒) กํากับดูแล และรายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ตา ง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
(๔) ดําเนินกิจการอื่นๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของศูนย

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวย ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ
กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งจํานวนไมเกินเจ็ดคน และใหผูจัดการเปนเลขานุการ
กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีวาระสองปแตอาจไดรบั แตงตั้งใหมได
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการตามขอ ๗ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการบริหารงานศูนยใหเปนไปตามทิศทาง และนโยบาย
ที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดตามวัตถุประสงคของศูนย
(๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของศูนยอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง เพื่อรายงานคณะกรรมการอํานวยการ
(๓) พิจารณาเห็นชอบการแตงตั้งผูต รวจสอบภายใน
(๔) พิจารณาเสนออธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารของ
ศูนย เชน การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารการพัสดุ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดจํานวนตําแหนง อัตราคาจาง
การบรรจุแตงตั้ง การออกจากงาน การเลือ่ นเงินเดือน การจายเงินรางวัลประจําป วินัย การลงโทษ และ
สวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งกําหนดอัตราคาตอบแทนผูที่มิใชพนักงาน
(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบ และการเลื่อนเงินเดือนประจําปของพนักงานที่
ผูจัดการเสนอ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาทีต่ าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย
ขอ ๙ ในศูนยใหมีผูอํานวยการหนึ่งคนมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของศูนย โดย
ใหอธิการบดีแตงตั้ง และมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป
ศูนยอาจใหมรี องผูอํานวยการเพื่อทําหนาที่ตามที่ผูอาํ นวยการมอบหมายหรือไมก็ได
และใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของผูอํานวยการ
ใหมีผูจัดการศูนยหนึ่งคนทําหนาทีต่ ามที่ผูอํานวยการมอบหมายและใหอธิการบดี
แตงตั้งโดยคําแนะนําของผูอาํ นวยการ
ขอ ๑๐ ศูนยอาจมีรายได ดังนี้
(๑) งบประมาณแผนดิน
(๒) เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่บุคคลหรือหนวยงานมอบให
(๔)รายไดอื่นๆ
(๕) ผลประโยชนอันเกิดจากการจัดรายได (๑) ถึง (๔)

ขอ ๑๑ ภายหลังปดบัญชีงบประมาณรายไดประจําปแลว หากศูนยมีเงินรายไดมากกวา
รายจายใหนาํ รายไดจดั สรรใหมหาวิทยาลัยนเรศวรไมเกินรอยละ ๑๐ และใหรายไดสวนที่เหลือเปนเงิน
รายไดสะสมของศูนย
ขอ ๑๒ การแบงสวนงานและการจัดระเบียบบริหารงานบุคคล บริหารการเงิน
และพัสดุ และการบริหารทั่วไป ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการ
ขอ ๑๓ ใหผอู ํานวยการมีอาํ นาจหนาที่กํากับ ดูแลการดําเนินกิจการของศูนย
ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๑๔ ใหศนู ยจัดทํารายงานการเงินประจําป ที่มีการตรวจสอบจากผูตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย เพือ่ รายงานคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีเปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการตีความ
หรือขอโตแยงในการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยสั่งการและใหถือเปนที่สุด และเพื่อ
การนี้ใหมีอาํ นาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย มาตรการในการเบิกคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา
ตําแหนงและการใชรถของหัวหนาหนวยงานระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
----------------------------ดวยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ไดมมี ติเห็นชอบ
หลักเกณฑการเบิกจายและอัตราคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง สําหรับ
ขาราชการ ผูมสี ิทธิไดรถประจําตําแหนง และมหาวิทยาลัยเห็นควรนําหลักการดังกลาว มาปรับใช
กับการเบิกเงินคาตอบแทนเหมาจายการจัดหารถประจําตําแหนง ใหแกหัวหนาหนวยงานระดับคณะ
โดยเบิกจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐ ) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๘ (๒/๒๕๔๘)
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย มาตรการในการ
เบิกคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงและการใชรถของหัวหนาหนวยงานระดับคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตัง้ แตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“หนวยงานระดับคณะ”
หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก
ที่จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และที่จดั ตั้งโดยอํานาจสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ใหหมายรวมถึงหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“หัวหนาหนวยงานระดับคณะ หมายความวา คณบดี ผูอาํ นวยการวิทยาลัย
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอาํ นวยการสํานัก หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ทั้งนี้ไมหมายความรวมถึงผูรักษาการในตําแหนงดังกลาว
“รถสวนกลาง”
หมายความวา รถยนตที่มีไวใชในกิจการ
อันเปนสวนรวม

“รถรับรอง”
หมายความวา รถยนตที่มหาวิทยาลัย
จัดไวเปนพาหนะสําหรับรับรองชาวตางประเทศ หรือบุคคลสําคัญที่เปนแขกของมหาวิทยาลัย
“นอกเขตที่ตั้งมหาวิทยาลัย” หมายความวา นอกเขตจังหวัดพิษณุโลก
และใหหมายความถึงวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ศูนยวิทยบริการในจังหวัดตาง ๆ และงานประสานงาน
ที่กรุงเทพมหานครดวย
ขอ ๔ ใหผดู ํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ มีสิทธิขอรับเงิน
คาตอบแทนเหมาจายการจัดหารถประจําตําแหนง จากเงินรายไดของหนวยงานนัน้ ๆ ในอัตรา
เดือนละ ๒๕,๔๐๐ บาท ตอคน
เศษของเดือนใหคํานวณตามสัดสวนจํานวนวันในเดือนนั้น
ขอ ๕ ผูรบั เงินคาตอบแทนเหมาจายควรจัดหารถยนตนั่ง เพื่อใชในราชการให
เหมาะสมกับฐานะตําแหนงที่ดํารงอยูดวย และใหผูประสงคจะเบิกคาตอบแทนเหมาจาย เสนอขออนุมัติ
หลักการตออธิการบดี
ขอ ๖ เมื่อผูด ํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับคณะ รับเงินคาตอบแทนเหมาจาย
การจัดหารถยนตแลว ใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานควบคุม กํากับ ดูแล เพื่อมิใหมกี ารประพฤติ
มิชอบในการนํารถสวนกลาง หรือรถรับรองกลับไปใชอีก หากผูใ ดฝาฝนใหถือเปนความผิดวินัย
รายแรง
ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๒

เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารงานสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗
---------------------------------------โดยที่เห็นสมควรใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งให
ชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑๕ (๕ /๒๕๔๗)
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารงานสถาบัน
เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สถาบัน”
หมายความวา สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการสถาบัน
“คณะกรรมการดําเนินงาน” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินงานสถาบัน
“ผูอํานวยการ”
หมายความวา ผูอาํ นวยการสถาบัน
“รองผูอํานวยการ”
หมายความวา รองผูอํานวยการสถาบัน
“ปงบประมาณ”
หมายความวา ปงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ใหมีสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน มีการบริหารงานเปนอิสระจาก
ระบบราชการ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานอธิการบดี
ขอ ๕ สถาบันมีวตั ถุประสงคดังนี้
๕.๑ เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสรางหมูบานตนแบบในการเตรียมความพรอม
และพัฒนาศักยภาพของหมูบาน /ชุมชน (SML)
๕.๒ เพื่อการวิจัยติดตามประเมินผล ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน องคกร
และประชาชน

๕.๓ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบบูรณาการ
๕.๔ เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูควบคูการทํางานใหกับหนวยงาน องคกร
และประชาชน
๕.๕ เพื่อเปนหนวยงานบริหารจัดการความรูเทคโนโลยีสมัยใหมในการสราง
ขอมูลและเครื่องชี้วัด
ขอ ๖ สถาบันอาจมีรายไดดังนี้
๖.๑ เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนรายป
๖.๒ รายไดจากการบริหารสถาบัน
๖.๓ เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน
๖.๔ รายไดหรือผลประโยชนอื่น ๆ
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการสถาบัน ประกอบดวย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร เปนประธาน อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆในเครือขายเปนกรรมการ รองอธิการบดี
และคณบดีของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เกี่ยวของเปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแตงตั้งจํานวน
ไมเกินสี่คน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสถาบันเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรแตงตั้งมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตัง้ ใหมได
ขอ ๘ คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๘.๑ กําหนดนโยบาย เปาหมาย และวางแผนการดําเนินงานของสถาบันให
สอดคลอง กับนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
๘.๒ ควบคุม ดูแลกิจการ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและ
กิจการตาง ๆของสถาบัน
๘.๓ วางระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับกิจการของสถาบัน
๘.๕ เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของสถาบัน
๘.๗ ใหคาํ ปรึกษา และขอเสนอแนะแกผูอาํ นวยการ
๘.๘ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลเพือ่ ปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการดําเนินงานสถาบัน ประกอบดวย ผูอํานวยการเปนประธาน
กรรมการ และกรรมการอีกจํานวนแปดคนที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรแตงตัง้
ใหกรรมการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรแตงตัง้ มีวาระการดํารงตําแหนงสองป
แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได

ขอ ๑๐ คณะกรรมการดําเนินงานสถาบัน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๑๐.๑ ยกรางแผนการดําเนินงานของสถาบัน เสนอคณะกรรมการ
อํานวยการพิจารณาใหความเห็นชอบ
๑๐.๒ ดําเนินกิจการสถาบันใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
อํานวยการ และของมหาวิทยาลัย
๑๐.๓ เสนอการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ กี่ยวของกับสถาบัน
๑๐.๔ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตาง ๆ ในสถาบัน
๑๐.๕ หนาที่อนื่ ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูอาํ นวยการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถาบัน และอาจแตงตั้งรองผูอํานวยการไมเกินสามคน เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมายก็ได
ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑๒.๑ บริหารงานของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของสถาบัน
ตลอดจนนโยบายของมหาวิทยาลัย
๑๒.๒ ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย
๑๒.๓ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๓ ทุกรอบปงบประมาณ สถาบันตองทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในดาน
ตาง ๆ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๔ การบริหารงานการเงินและการพัสดุ ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ รายไดของสถาบันใหฝากไวกับสถาบันการเงินที่คณะกรรมการอํานวยการเห็น
สมควร
การนํารายไดของสถาบันไปหาผลประโยชนอื่นใด นอกจากฝากธนาคารใหสถาบันกระทํา
ไดโดยอนุมัตขิ องคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ ๑๖ ใหสถาบันทําบัญชีตาง ๆ ตามระบบบัญชีและใหผูอาํ นวยการจัดทํางบเดือน
การรับจายเงินทั้งหมดแลวรายงานคณะกรรมการอํานวยการทราบทุกหกเดือน
ขอ ๑๗ การบริหารงานบุคคลของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับหรือระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๘ การกําหนดคาตอบแทนหรือคาใชจายอืน่ ๆ ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อ
การนี้ใหมีอาํ นาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได ในกรณีทมี่ ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ หรือ
นอกเหนือจากระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การสงเสริมนิสิตและบุคลากรดีเดนดานกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๗
-----------เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหผูที่มีความสามารถทางดานกีฬาของมหาวิทยาลัย
ไดมโี อกาสพัฒนาความสามารถทางดานกีฬา ควบคูไปกับดานวิชาการ และเพื่อใหเปนเกียรติประวัติของ
นักกีฬาทีไ่ ดปฏิบัติกิจกรรมอันเปนประโยชนและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑๑๕ (๕/๒๕๔๗)
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การสงเสริมนิสิตและ
บุคลากรดีเดนดานกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กาํ หนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัย
“บุคลากร”
หมายความวา อาจารย ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจางของมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาใหรางวัล
เชิดชูเกียรตินักกีฬา
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาใหรางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬา ประกอบดวย
๕.๑ รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานคณะกรรมการ
๕.๒ ผูชวยอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย รองประธานคณะกรรมการ
๕.๓ ที่ปรึกษาหัวหนาฝายกีฬา
กรรมการ
๕.๔ อาจารยที่ปรึกษาองคการนิสิตหนึ่งคน
กรรมการ
๕.๕ อาจารยที่ปรึกษาสภานิสิตหนึ่งคน
กรรมการ
๕.๖ ผูอาํ นวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการ

๕.๗ หัวหนางานการเจาหนาที่
กรรมการ
๕.๘ หัวหนางานกีฬา
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีหนาทีด่ งั ตอไปนี้
๖.๑ กําหนดนโยบายในการสงเสริมดานกีฬาแกนิสติ และบุคลากร
๖.๒ พิจารณาอนุมัติรายชื่อนักกีฬาที่สมควรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
๖.๓ ควบคุมดูแลดานกีฬาใหเปนไปตามนโยบาย
๖.๔ ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๗ ใหผูฝกสอน หรือผูจัดการทีมกีฬา เปนผูสงรายชื่อนักกีฬาผูมีคณ
ุ สมบัติสมควร
จะไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติพรอมทั้งผลงานเสนอผาน อาจารยที่ปรึกษาฝายกีฬา ใหคณะกรรมการเปน
ผูพิจารณา
ขอ ๘ การพิจารณาคุณสมบัติของนักกีฬาผูที่สมควรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ใหคณะกรรมการพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
๘.๑ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา นิสิตหรือบุคลากรที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีคุณสมบัติตามเกณฑของรางวัลแตละอันดับ ดังตอไปนี้
๘.๑.๑ อันดับพิเศษ
๘.๑.๑.๑ เปนนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตาํ แหนง
อยางชัดเจน
๘.๑.๑.๒ เปนนักกีฬาทีมชาติไทยในการแขงขันกีฬาระดับ
นานาชาติ
๘.๑.๑.๓ เปนนักกีฬาตัวแทนในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
หรือกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และ
ตองทําการแขงขันจนชนะเลิศในการแขงขัน จํานวน
๓ รางวัลติดตอกัน ๓ ป
๘.๑.๑.๔ เปนผูประสานงานฝายกีฬาประสบผลสําเร็จอยาง
ดีเยี่ยม จนเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
๘.๑.๒ อันดับหนึ่ง
๘.๑.๒.๑ เปนนักกีฬาตัวแทนเขตและตองทําการแขงขัน
ในการแขงขันกีฬาแหงชาติ จนชนะไดรับรางวัล
๑ รางวัล
๘.๑.๒.๒ เปนนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยหรือกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ตองทําการแขงขันในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยจนไดรับรางวัล ๑ รางวัล

๘.๑.๒.๓ เปนผูประสานงานฝายกีฬา ทําใหกิจกรรมกีฬาได
ผลดี
ขอ ๙ นักกีฬาของมหาวิทยาลัยใหไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้
๙.๑ อันดับพิเศษ
ไดรับเสื้อสามารถพรอมทั้งหนังสือรับรอง
๙.๒ อันดับหนึ่ง
ไดรับเข็มกีฬาดีเดน พรอมทั้งหนังสือรับรอง
ขอ ๑๐ กิจกรรมใดอยูนอกเหนือเกณฑนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
เปนกรณีๆ ไป
ขอ ๑๑ รางวัลเชิดชูเกียรติแกนักกีฬามหาวิทยาลัยที่ทําคุณประโยชนและสรางชื่อเสียงให
แกมหาวิทยาลัย ใหเบิกจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพือ่ การนี้ใหมีอาํ นาจออก
ประกาศมหาวิทยาลัยได ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัย
ชี้ขาดและใหคาํ วินิจฉัยของอธิการบดีเปนทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๗
-------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการและ
พัฒนานิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑๑๕ (๕/๒๕๔๗)
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการและ
พัฒนานิสติ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต
ขอ ๔ ใหจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๔.๑ เปนทุนการศึกษาของนิสิต
๔.๒ บรรเทาความเดือดรอนของนิสิตและชวยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัตติ างๆ
๔.๓ เพื่อสนับสนุนดานการเงินสําหรับการพัฒนานิสติ
๔.๔ เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมและกีฬาของนิสติ
๔.๕ การอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ ๕ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบกองทุน
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหกองทุน
(๓) เงินรายไดจากการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุน
(๔) ดอกผลของกองทุน
(๕) รายไดอนื่ ๆ เพื่อสมทบเขากองทุนและเปนไปตามวัตถุประสงค

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบดวย ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
เปนประธานกรรมการ หัวหนางานกลุมบริการและสวัสดิการ หัวหนางานกลุมวินัยและพัฒนานิสติ
หัวหนางานกลุม กิจกรรมนิสิต หัวหนาสวนงานบริการการศึกษา ประธานสภานิสติ นายกสโมสรนิสติ
เปนกรรมการ และใหหัวหนาสวนงานกิจการนิสิตเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคกอนมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๖.๑ กําหนดนโยบายใชจายเงินกองทุน
๖.๒ กําหนดหลักเกณฑและวิธีใชจา ยเงินของกองทุน
๖.๓ กําหนดคาใชจา ยและจัดสรรเงินกองทุนสําหรับเปนคาใชจาย
๖.๔ ใหความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
๖.๕ จัดทํารายงานสถานะทางการเงินของกองทุนใหคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา แลวนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบปละครั้ง
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน นําเงินและทรัพยสินตามขอ ๕ มาจัดสรรเปน
สวัสดิการสําหรับนิสิต และใหนําเงินไปเปดบัญชีรับฝากในนาม “กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสติ
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา”
ขอ ๘ ใหผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเปนผูพ ิจารณาอนุมตั ิสั่งจายเงินกองทุน
ขอ ๙ คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจเบิกเงินกองทุนมาเก็บรักษาไวเพื่อเปนเงิน
ทดรองจายตามความจําเปนไดไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ขอ ๑๐ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินกองทุน ตลอดจนคุณสมบัติของนิสิตที่
มีสิทธิ์ไดรับเงินกองทุน ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การเบิกจายเงินกองทุน ใหนําระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ ใหสวนงานกิจการนิสิต วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จัดทําบัญชีรับ-จาย และ
รายงานสถานะทางการเงินกองทุนเสนอมหาวิทยาลัยทราบภายใน ๖๐ วันนับแตวนั สิ้นปงบประมาณ
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับ
ระเบียบนีใ้ หอธิการบดีเปนผูว ินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเงินคาตอบแทนอาจารยแหลงฝก พยาบาลแหลงฝก
ทําหนาที่ผูประสานงาน และแหลงฝกภาคปฏิบัติของนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินคาตอบแทนอาจารย แหลงฝก
พยาบาลแหลงฝกทําหนาที่ ผูประสานงาน และแหลงฝกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๕ (๕/๒๕๔๗)
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินคา
ตอบแทนอาจารยแหลงฝก พยาบาลแหลงฝกทําหนาที่ผูประสานงาน และแหลงฝกภาคปฏิบัติของนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายความวา คณะพยาบาลศาสตร
“ คณะ ”
“อธิการบดี”
หมายความ วา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายความ วา แพทย หรือพยาบาลวิชาชีพซึ่งเปน
“อาจารย แหลงฝก ”
ผูชํานาญเฉพาะทางที่ปฏิบตั งิ าน ณ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพ
ชุมชน หรือแหลงฝกอื่น และ ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษจากมหาวิทยาลัย
“พยาบาลแหลงฝกทําหนาที่ ผูประสานงาน” หมายความวา พยาบาลวิชาชีพ
ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูประสานงานรายวิชาฝกปฏิบัติในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของ
คณะพยาบาลศาสตร
“แหลงฝก ภาคปฏิบัติ ” หมายความ วา โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน หรือแหลงฝกอื่น ที่ คณะพยาบาลศาสตร เห็นควรใหเปนแหลงฝก
ภาคปฏิบัติสําหรับนิสิต
“นิสิต” หมายความวา นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร

ขอ ๔ ใหอาจารย แหลงฝก พยาบาลแหลงฝกทําหนาที่ผูประสานงาน ไดรับเงิน
คาตอบแทนจากเงินรายไดของคณะตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ให จายเงิน แหลงฝก ภาคปฏิบัติ ของนิสิต จากเงินรายไดของคณะตามอัตราที่
กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ การเบิกจายเงินคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากนีใ้ หนําระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัยมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๗ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ )
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และคณะกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เห็นเปนการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินคาเบี้ยประชุม คณะกรรมการ
บริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหการบริหารจัดการ
รายวิชาศึกษาทั่วไป สามารถดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ฉะนั้น อาศัยอํานาจความตามในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๔
(๔ /๒๕๔๗) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๗"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ” หมายความวา คณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่น และมีฐานะเทียบเทาคณะที่จดั การเรียนการสอน
“เงินรายไดมหาวิทยาลัย” หมายความวา เงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
“ผูเขารวมประชุม” หมายความวา บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หรือคณะกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไป เชิญเขารวมประชุมเปนครั้งคราว
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมเกิน ๒๕ คน
ประกอบดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานกรรมการ คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปน
กรรมการและเลขานุการ ผูแ ทนจากกองบริการศึกษาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีหนาที่บริหารจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาตาง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหนาทีอ่ ื่นที่อธิการบดีมอบหมาย

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการประจํารายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป ไมเกิน ๑๐ คน ประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งเปนผูแทนของคณะในรายวิชาศึกษาทั่วไป และใหกรรมการหนึ่งคน
ทําหนาที่เปนเลขานุการ
ขอ ๗ คณะกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไป มีหนาที่ดังนี้
๗.๑ บริหารจัดการรายวิชาในความรับผิดชอบใหบรรลุตามเปาหมาย
๗.๒ ประเมินผล กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงรายวิชาที่รับผิดชอบ ตลอดจนประสานงานเพื่อใหจัดการเรียนการสอนดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน
๗.๓ ปฏิบัตติ ามภารกิจของคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๗.๔ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดรับเบี้ยประชุมจากเงินรายได
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไปไดรับเบี้ยประชุมจากเงินรายไดคณะ และให
ผูเขารวมประชุมไดรับเบี้ยประชุมจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย หรือเงินรายไดคณะแลวแตกรณี
อัตราคาเบี้ยประชุมตามวรรคกอน ใหทาํ เปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเงินตําแหนงประธานสภาอาจารย
( แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗
------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินตําแหนง
ประธานสภาอาจารย พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒)และ(๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๔ (๔/๒๕๔๗)
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินตําแหนง
ประธานสภาอาจารย ( แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงิน
ตําแหนงประธานสภาอาจารย พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ ขอ ๔ ใหจา ยเงินประจําตําแหนงประธานสภาอาจารย จากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
การจายเงินตามวรรคกอน ใหจายเปนรายเดือน นับตัง้ แตวันที่กําหนดใน
ประกาศแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงประธานสภาอาจารย จนถึงวันที่พนจากตําแหนง”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย มาตรการในการเบิกคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา
ตําแหนงและการใชรถของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี และรองอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๔๗
---------------------------ดวยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ไดมีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑการเบิกจายและอัตราคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงสําหรับขาราชการ
ผูมีสิทธิไดรถประจําตําแหนง โดยใหมีผลบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ วรรคสอง
กําหนดใหมีรองอธิการบดี ที่จะไดรับเงินประจําตําแหนง จากเงินงบประมาณแผนดินไดไมเกิน ๕ อัตรา
และในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขต ใหมีรองอธิการบดีดังกลาวเพิ่มไดวิทยาเขตละหนึ่งอัตรา
กรณีมหาวิทยาลัยนเรศวรไดแตงตั้งรองอธิการบดีจํานวน ๗ คน และไมมีการแตงตั้งรองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขต จึงเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินไดเพียง ๕ อัตรา สวนที่เกินใหเบิกจายจากเงินรายได
อนึ่ง ผูบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจความรับผิดชอบที่อยูหางไกล มีศูนยวิทย
บริการในจังหวัดตางๆ ๑๓ แหง และมีวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาอยูที่จังหวัดพะเยา ถากําหนดให
อธิการบดีและรองอธิการบดีตองรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานที่ดังกลาว
ซึ่งมีคาใชจายในแตละครั้งสูงมากเมื่อเทียบกับเงินเหมาจายที่ไดรับจะไมเพียงพอกับรายจายที่เกิดขึ้นจริง
จึงจําเปนตองวางระเบียบ วาดวย มาตรการในการเบิกคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา
ตําแหนง และการใชรถของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี และรองอธิการบดี เพื่อใหเกิดความเหมาะสมใน
การปฏิบัติภารกิจของผูบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่
๑๑๖ (๖/๒๕๔๗) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย มาตรการในการเบิก
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงและการใชรถของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีและ
รองอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป

ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“รถสวนกลาง” หมายความวา รถยนตที่มีไวใชในกิจการอันเปนสวนรวม
“รถรับรอง” หมายความวา รถยนตที่มหาวิทยาลัยจัดไวเปนพาหนะสําหรับ
รับรองชาวตางประเทศหรือบุคคลสําคัญทีเ่ ปนแขกของมหาวิทยาลัย
“นอกเขตที่ตั้งมหาวิทยาลัย” หมายความวา นอกเขตจังหวัดพิษณุโลกและให
หมายความรวมถึงวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ศูนยวิทยบริการในจังหวัดตางๆ และงานประสานงานที่
กรุงเทพมหานครดวย
ขอ ๔ ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี มีสิทธิขอรับเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดินได ไมเกิน ๕ ตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๗
วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณีผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี เกินจํานวนขางตน ใหมีสิทธิเลือกที่จะรับเปน
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หรือเลือกใชรถ
สวนกลาง
ขอ ๕ ในกรณีที่อธิการบดี หรือรองอธิการบดี จําเปนตองไปปฏิบตั ิงานนอกเขตที่ตงั้
มหาวิทยาลัย ใหมีสิทธิใชรถสวนกลางหรือรถรับรอง ที่จัดซื้อหรือเชาจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยพรอม
คาใชจา ยที่เกี่ยวของ เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่นได
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

