ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงการใชบริการหองประชุม หองเรียน และอุปกรณ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
--------------------------เพื่อใหการบริหารงานของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในดานการให
บริการใชหองประชุม หองเรียน และอุปกรณเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ จึงใหกําหนดอัตราคาบํารุงการใช
หองบริการหองประชุม และอุปกรณของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ดังนี้
๑. หองประชุม SERT ๑๒๑ ขนาด ๓๐ - ๔๐ ที่นั่ง
๑.๑ อัตราคาบริการภายใน
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๑๒๐ บาท
๔๘๐ บาท
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๙๖๐ บาท
๑.๒ อัตราคาบริการภายนอก
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๑๕๐ บาท
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๖๐๐ บาท
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๑,๒๐๐ บาท
๒. หองประชุม SERT ๑๓๕ ขนาด ๒๐ - ๓๐ ที่นั่ง
๒.๑ อัตราคาบริการภายใน
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๑๒๐ บาท
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๔๘๐ บาท
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๙๖๐ บาท

๒.๒ อัตราคาบริการภายนอก
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๑๕๐ บาท
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๖๐๐ บาท
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๑,๒๐๐ บาท
๓. หองบรรยายและสัมมนา (อาคารบริการประชุมสัมมนา) พื้นปูพรม ขนาด ๗๕ - ๑๐๐
ที่นั่ง
๓.๑ อัตราคาบริการภายใน
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๔๕๐ บาท
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๑,๘๐๐ บาท
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๓,๖๐๐ บาท
๓.๒ อัตราคาบริการภายนอก
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๕๐๐ บาท
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๒,๐๐๐ บาท
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๔,๐๐๐ บาท
๔. หองบรรยายและสัมมนา (อาคารทดสอบ) พื้นปูพรม ขนาด ๔๐ ที่นั่ง
๔.๑ อัตราคาบริการภายใน
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๑๒๐ บาท
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๔๘๐ บาท
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๙๖๐ บาท
๔.๒ อัตราคาบริการภายนอก
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๑๕๐ บาท
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๖๐๐ บาท
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๑,๒๐๐ บาท

๕. อัตราคาบริการใชอุปกรณ
๕.๑ เครื่อง LCD Projector
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๕๐
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๒๐๐
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๔๐๐
๕.๒ เครื่อง Presentation
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๕๐
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๒๐๐
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๔๐๐
๕.๓ ไมโครโฟนแบบไรสาย
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๓๐
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๑๒๐
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๒๔๐
๕.๔ ไมโครโฟนแบบติดปกเสื้อ
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๓๐
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๑๒๐
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๒๔๐
๕.๕ ไมโครโฟนแบบตั้งโตะ
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๑๐
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๔๐
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๘๐
๕.๖ Podium พรอมไมโครโฟน
ก. อัตราคาบํารุงหอง รายชั่วโมงละ
๑๐
ข. อัตราคาบํารุงหอง รายครึ่งวันละ
๔๐
(๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
ค. อัตราคาบํารุงหอง รายวันละ
๘๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต บัดนี้ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษที่ไมไดสังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ )
………………………
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ที่ไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับลงวันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๕ และ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ )
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยจึงกําหนด
อัตราคาตอบแทนแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษ ที่ไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
การตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนหัวใจ รายละ ๓๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บุคลากรสํานักหอสมุด
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๕ ละขอ ๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินคาตอบแทนแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ จึง กําหนดอัตราคาตอบแทน
การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการบุคลากรสํานักหอสมุด ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคลากรสํานักหอสมุด”
๒. คาตอบแทนขาราชการ ลูกจาง และเจาหนาที่ ของสํานักหอสมุด ที่ปฏิบัติงานใหบริการ
ประเภทตางๆ นอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการ ใหเบิกจาย ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติงานตั้งแตเวลา ๑๖.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น.ใหเบิกจายในอัตราชั่วโมงละ
๓๐ บาทตอคน
๒.๒ ปฏิบัติงานตั้งแตเวลา ๒๐.๓๐ น.- ๐๐.๓๐ น. ใหเบิกจายในอัตราชั่วโมงละ
๕๐ บาทตอคน
๓. คาตอบแทนนิสิตชวยงาน และพนักงานขับรถยนตที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
หรือในวันหยุดราชการ ใหเบิกจายในอัตราชั่วโมงละ ๒๐ บาทตอคน
๔. ในกรณีปฏิบัติงาน ตามขอ ๒ และขอ ๓ ติดตอกันเกินกวา แปดชั่วโมงใหหักเวลาพัก
ออกหนึ่ง ชั่วโมง และหามนําเวลาที่หักออกมาคิดเปนคาตอบแทน
การคิดคาตอบแทนกรณีปฏิบัติงานเปน เศษชั่วโมงหากเกิน สี่สิบหา นาทีใหคิดเปน หนึ่ง
ชั่วโมง และหากไมถึง สี่สิบหา นาที ไมใหนํามาคิดรวมเปนคาตอบแทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ

วันที่

๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราการจายเงินในงานพระราชทานปริญญาบัตร
------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราการ
จายเงินในพระราชทานปริญญาบัตรใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๓ และขอ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเบิกจายเงิน
ในงานพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.๒๕๔๒ และโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เรื่อง กําหนดอัตราการจายเงินในพระราชทานปริญญาบัตร และ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดอัตราการจายเงินในงานพระราชทานปริญญาบัตร ไวดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง กําหนดอัตราการจายเงินในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร”
๒. ประกาศนีใ้ หใชบังคับตั้งแตถัดจากวันประกาศเปนตนไป
๓. อัตราการจายเงินในงานพระราชทานปริญญาบัตรใหใชอัตราดังนี้
๓.๑ คาปจจัยถวายพระภิกษุรูปละไมเกิน
๒,๐๐๐ บาท
๓.๒. คาเครื่องไทยธรรม ชุดละไมเกิน
๒๐๐ บาท
๓.๓. คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานของตํารวจ ทหาร
หรือเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานภายนอกคนละไมเกิน
๑๕๐ บาท/วัน
๓.๔ คาตอบแทนนิสิตปฏิบตั ิงานคนละไมเกิน
๑๐๐ บาท/วัน
๓.๕ คาตอบแทนวงดุริยางคไมเกิน
๕,๐๐๐ บาท
๓.๖ คาน้ําเลี้ยงผูติดตาม ทหารราชองครักษ
และบุคลากรคนละไมเกิน
๕๐ บาท/มื้อ
๓.๗ คาอาหารผูติดตามและทหารราชองครักษคนละไมเกิน ๑๕๐ บาท/มื้อ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การแตงกายสําหรับผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
...................................
โดยที่เห็นเปนการสมควร เพื่อใหการแตงกายของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
นเรศวรในงานพระราชทานปริญญาบัตร เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การแตงกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ และออกประกาศการแตงกายสําหรับผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ บัณฑิต
๑.๑ ชาย
๑.๑.๑ ใหใชครุยวิทยฐานะ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดเข็มวิทยฐานะที่มีรหัสยอของวุฒิการศึกษาสวมทับเครื่องแตงกาย
๑.๑.๒ สวมเสื้อแบบราชปะแตนสีขาว ติดแผงคอ ทําดวยผาพื้นสักหลาด
สีแสด รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ปลายตัดเปนรูปชายธง ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร มีแถบ
สีทองขนาด ๑ เซนติเมตร พาดกึ่งกลางตามความยาวของแผงคอ มีผาสักหลาดสีเทา ขนาด ๔ มิลลิเมตร
ทาบกลางแถบสีทองอีกชั้นหนึ่ง ตรงกลางแผงคอมีตรามหาวิทยาลัย เปนพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในทาประทับนั่ง ทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนลางพระแทนมีอักษรชื่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอยูภายในปายชายธง ทําดวยโลหะสีเงินสูง ๓ เซนติเมตร ติดทั้งดานซายและขวา
มีกระดุมทําดวยโลหะสีเงิน ๕ เม็ด ดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาวสีขาว ถุงเทาสีดาํ
รองเทาหนังเรียบหุมสนสีดาํ ไมมีลวดลาย
๑.๒ หญิง
๑.๒.๑ ใหใชครุยวิทยฐานะ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดเข็มวิทยฐานะตามรหัสยอของวุฒิการศึกษา สวมทับเครื่องแตงกาย
๑.๒.๒ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไมมีสาบหลังและสาบแขน ปลายแขน
เดินตะเข็บคูไ มหอหรือยกไหล คอและแนวสาบอกติดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด กลัดเข็ม
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อดานซาย กระโปรงสีเทาเขมแบบสุภาพยาวเสมอเขา ไมมีผา เข็มขัดหนังสีดํา
หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมถุงนองสีเนื้อ รองเทาหนังเรียบหุมสนสีดําไมมีลวดลาย
กรณีเปนขาราชการ ใหใชชุดปกติขาวตามสังกัด ไมสวมหมวก

ขอ ๒ มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณทิต
๒.๑ ใหใชครุยวิทยฐานะ ระดับปริญญาโทหรือเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดเข็ม
วิทยฐานะที่มีรหัสยอของวุฒิการศึกษาสวมทับเครื่องแตงกาย
๒.๒ มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตที่เปนขาราชการ ใหใชเครื่องแบบปกติขาว
ตามสังกัด ไมสวมหมวก
๒.๓ กรณีมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตที่มิใชขาราชการ ใหแตงกาย ดังนี้
๒.๓.๑ ชาย สวมชุดสากลสีกรมทาสุภาพ ทับเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว
ผูกเน็คไท สีกรมทา ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย รองเทาหนังเรียบหุมสน
สีดําไมลวดลาย
๒.๓.๒ หญิง สวมเสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนสั้น ปลายแขนเดินตะเข็บคู คอและ
แนวสาบอกติดกระดุมมีเครือ่ งหมายมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด กลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกดานซาย
กระโปรงทําดวยผาเกลี้ยงสีกรมทา ไมมีลาย ยาวเสมอเขา ไมรดั รูปแบบสุภาพ ไมมีผาหรือมีผาแบบปายทบ
เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ถุงนองสีเนื้อ รองเทาหนังเรียบหุมสนสีดาํ
ไมมีลวดลาย
ขอ ๓ บัณฑิตของวิทยาลัยสมทบ
๓.๑ บัณฑิตที่เปนขาราชการ ใหแตงชุดปกติขาวตามสังกัด ไมสวมหมวก สวมทับดวย
ครุยวิทยฐานะ
๓.๒ บัณฑิตที่มิใชขาราชการ ใหแตงเครื่องแบบนิสติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
สวมทับดวยครุยวิทยฐานะ
ขอ ๔ ผูสําเร็จการศึกษาที่เปนพระสงฆ/สามเณร ใหหม คลุมดวยจีวรสีพระราชนิยม
(จีวรหมเขาวัง) ไมตองสวมชุดครุยวิทยฐานะทับเครื่องแตงกาย ปลงผมเลี่ยน
ขอ ๕ ผูสําเร็จการศึกษาหญิงมีครรภ ใหสวมชุดคลุมทองสีขาว ผาเนื้อหนาพอสมควร
คอปก แขนยาว สวมถุงนองสีเนื้อ รองเทาหนังเรียบ หุมสนสีดํา ไมมลี วดลาย สวมทับเครื่องแตงกายดวย
ชุดครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญา
ขอ ๖ ผูสําเร็จการศึกษาที่เปนสตรีมุสลิม ใหแตงกายดวยชุดนิสิตตามระดับปริญญา
และคลุมศีรษะดวยผาคลุมสีดําเรียบ ไมมีลวดลาย และการประดับตกแตงใด ๆ บนผานั้น ถุงนองสีเนื้อ
สวมรองเทาหนังเรียบสีดํา ไมมีลวดลาย สวมทับดวยครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญา
ขอ ๗ ผูสําเร็จการศึกษาที่เปนนักบวชในศาสนาคริสตใหแตงกายสุภาพตามแบบการ
แตงกายในศาสนา สวมรองเทาหนังเรียบสีดํา ไมมีลวดลาย สวมทับดวยครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญา
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ขอหาม ขอปฏิบัติและการพิจารณาดําเนินการสําหรับนิสิตในหอพัก
...................................
เพื่อใหการดําเนินงานของการจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนไปดวยความ
เรียบรอย และใหนิสิตผูพักอาศัยรักษา กฎระเบียบหอพักอยางเครงครัด
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๖ และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอหาม ขอปฏิบัติและการ
พิจารณาดําเนินการสําหรับนิสิตในหอพัก
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ของปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“หอพัก” หมายความวา หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิต” หมายความวา นิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย” หมายความวา เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําหอพัก
“ผูจัดการหอพัก” หมายความวา ผูดูแลรับผิดชอบหอพัก
“หัวหนาหนวยหอพัก” หมายความวา ผูทไี่ ดรับมอบหมายจากหัวหนางานบริการและ
สวัสดิการ ใหมีหนาที่ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับหอพัก
“หัวหนางานบริการและสวัสดิการ” หมายความวา เจาหนาที่กองกิจการนิสิต ทีไ่ ดรับ
มอบหมายใหมีหนาที่ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับหอพัก
ขอ ๔ ใหนิสิตที่พักอาศัยในหอพักทุกคน มีคะแนนความประพฤติหอพัก ๑๐๐ คะแนน
ตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยในหอพัก
ขอ ๕ คะแนนความประพฤติหอพักเปนคะแนนที่ใชสําหรับนิสิตที่พักอาศัยในหอพักเทานั้น
และแยกตางหากออกจากประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑการลงโทษและตัดคะแนนความ
ประพฤตินิสิต
ขอ ๖ ให นิ สิ ต ที่ พั ก อาศั ย ในหอพั ก ซึ่ ง ถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ ห อพั ก รวมกั น ตั้ ง แต
๕๐ คะแนนขึ้นไป หมดสิทธิ์การพักอาศัยในหอพักตลอดจนจบการศึกษา

ขอ ๗ ขอหามและขอปฏิบัติสาํ หรับนิสติ ที่พักอาศัยในหอพัก มีดังตอไปนี้
ขอที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

ขอหามและขอปฏิบัติ

ไมแสดงบัตรเขาหอพักนิสิตตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ไมเสียบบัตร / ลงชื่อในการใชบริการอินเทอรเน็ต
ใสรองเทาเดินภายในอาคาร ยกเวนรองเทาผา
ซักลาง / ตาก เสื้อผา ของใชสว นตัวในที่ที่ไมไดจัดเตรียมไวให
ผูกราวตากผากับทอระบายน้ํา บานเกล็ด
ไมเขารวมกิจกรรมหลักของหอพัก โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ครั้งละ
นําวัสดุ หรืออุปกรณ หรือครุภัณฑที่เปนของใชสวนรวมนําไปใชสวนตัว
เขาหอพักหลังเวลาปดหอพัก (๒๓.๐๐ น.) โดยไมไดรับอนุญาต
เปดน้ํา / ไฟ อุปกรณไฟฟา ทิง้ ไวในหองพักนิสิต
พาบุคคลภายนอกขึ้นหอพักนิสิตโดยไมไดรบั อนุญาต
ยายหองพัก หรือหอพักเองโดยไมไดรับอนุญาต
จัดกิจกรรมในหอพักโดยไมไดรับอนุญาต
กระทําการ อันเปนการกอกวนความสงบเรียบรอยในหอพักนิสิต
แสดงกริยาวาจาไมสุภาพเรียบรอยและประพฤติตนไมเหมาะสม
ใหผูอื่นเขาพักในนามของตน
เขาไปในหองพักของผูอื่นขณะที่เจาของหองพักไมอยูโดยไมมีเหตุอันควร
ดัดแปลงหรือตอเติมอุปกรณไฟฟาในหองพัก
ขีดเขียน ปดโปสเตอรหรือตอกตะปูตามฝาผนังในหองพัก
นําสัตวเลี้ยงทุกชนิดมาเลีย้ ง/ หรือใหอาหารสัตวทุกชนิดในหอพัก
นําเครื่องใชไฟฟานอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดมาใชในหอพัก
กระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายตอตัวอาคาร
กระทําความเสียหายตอวัสดุ/อุปกรณตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให
ปนปายหนาตาง ระเบียง ตัวอาคาร และรั้วหอพัก โดยไมมีเหตุอันควร
กอเหตุทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายตนเองและผูอื่น
มียาเสพติด และอุปกรณที่ใชในการเสพยาไวในการครอบครองเพื่อเสพ
หรือจําหนาย หรือจายแจก
เลนหรือรวมวงการพนันทุกชนิด
พกพา นํา หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ หรือวัสดุเชื้อเพลิง
ลักทรัพย ยักยอก กรรโชก โจรกรรม หรือทําลายทรัพยสินของผูอื่น

คะแนนที่ตัด

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

ขอ ๘ หากผูใดพบการฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามประกาศนีใ้ หแจงแกผูจัดการหอพัก หรือผูมี
สวนเกี่ยวของกับการดูแลหอพักนั้นทราบ
ขอ ๙ ใหผูจัดการหอพักพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรกับนิสิตที่มีกรณีถูกกลาวหาวา
ฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามประกาศนี้โดยไมชักชา
ในกรณีพบวานิสิตหรือผูพักอาศัยกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ใหผจู ัดการ
หอพัก มีอํานาจตัดคะแนนความประพฤติหอพัก โดยใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูกระทําความผิดเก็บไวเปน
หลักฐาน
ขอ ๑๐ ในกรณีความผิดตามขอ ๗ ซึ่งมีโทษตัดคะแนนความประพฤติหอพัก ๕๐ คะแนน
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาโทษ ประกอบดวย หัวหนางานบริการและสวัสดิการเปนประธาน อาจารยที่ปรึกษา
นิสิตประจําหอพักเปนกรรมการ หัวหนาหนวยหอพักเปนกรรมการ ประธานหรือกรรมการหอพักเปนกรรมการ
ผูจัดการหอพักเปนกรรมการและเลขานุการ หรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับมอบหมาย ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
พิจารณาโทษนิสิตในหอพักและใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๑ ในกรณีนิสิตฝาฝนขอหามและขอปฏิบัตติ ามขอ ๗ ลําดับที่ ๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘
ใหผูดแู ลรับผิดชอบหอพักรายงานตองานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสิต
ขอ ๑๒ กรณีใดที่เปนความผิดอยางอืน่ นอกจากที่กําหนดไวในบทนี้ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษเปนผูพิจารณา
กรณีความผิดใดเปนความผิดที่กระทํา หรือเกิดขึ้นภายในหอพัก และเปนกรณีความผิด
อันเกี่ยวเนื่องกับขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๓๖ ใหทางผูจัดการหอพักหอพัก
และงานวินัยและพัฒนานิสติ กองกิจการนิสิต ดําเนินการตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดเกณฑอัตรากําลัง และอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานกิจกรรมกีฬา
.....................................
เพื่อใหบริการของงานกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอยมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541และโดยความเห็นของที่ประชุม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร
จึงกําหนดเกณฑอัตรากําลัง และอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานกิจกรรมกีฬา ดังนี้
1. คาตอบแทนอาจารยหรือวิทยากรดานกีฬา หรือผูฝกสอนกีฬา
1.1 อาจารยหรือวิทยากรดานกีฬาหรือผูฝกสอนกีฬา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเชิญมาสอนหรือบรรยาย
พิเศษ อัตราคาตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท คาพาหนะเดินทางคนละ 100 บาท
1.2 อาจารยหรือวิทยากรดานกีฬาหรือผูฝกสอนกีฬา ที่สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรอัตรา
คาตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท
2. คาตอบแทนกรรมการผูตัดสินกีฬา
1. ฟุตบอล ตอ 1 คู อัตราคูละ 840 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
3 คน
อัตราคนละ 180 บาท
รวม 540 บาท
ผูตดั สินสํารอง
1 คน
อัตราคนละ 120 บาท
รวม 120 บาท
ผูเก็บลูกฟุตบอล
6 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 180 บาท
2. รักบี้ ตอ 1 คู อัตราคูละ 840 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
3 คน
อัตราคนละ 180 บาท
รวม 540 บาท
ผูตดั สินสํารอง
1 คน
อัตราคนละ 120 บาท
รวม 120 บาท
ผูเก็บลูกรักบี้
6 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 180 บาท
3. ฮ็อกกี้ ตอ 1 คู อัตราคูละ 970 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ประธานผูต ัดสิน
1 คน
อัตราคนละ 180 บาท
รวม 180 บาท
ผูตดั สิน
2 คน
อัตราคนละ 180 บาท
รวม 360 บาท
ผูตดั สินสํารอง
1 คน
อัตราคนละ 120 บาท
รวม 120 บาท
ผูเก็บลูกฮ็อกกี้
6 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 180 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 40 บาท

4.

5.

6.

7.

ผูจับเวลา
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูใสปา ยคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูตรวจอุปกรณ
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
บาสเกตบอล ตอ 1 คู อัตราคูละ 460 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
2 คน
อัตราคนละ 150 บาท
รวม 300 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 40 บาท
ผูจับเวลาการแขงขัน 1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูจับเวลา 30 นาที
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูใสปา ยคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูยกปาย
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
วอลเลยบอล ตอ 1 คู อัตราคูละ 700 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
2 คน
อัตราคนละ 150 บาท
รวม 300 บาท
ผูกํากับเสน
4 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 120 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 40 บาท
ผูประกาศ
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูใสปา ยคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูเก็บลูกวอลเลยบอล 6 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 180 บาท
เซปคตะกรอและตะกรอขามตาขาย ตอ 1 คู อัตราคูละ 630 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูชี้ขาด
1 คน
อัตราคนละ 150 บาท
รวม 150 บาท
ผูตดั สิน
2 คน
อัตราคนละ 120 บาท
รวม 240 บาท
ผูกํากับเสน
4 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 120 บาท
ผูเก็บลูกตะกรอ
2 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 60 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูใสปา ยคะแนน
2 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 60 บาท
ตะกรอเตะทน ตอ 1 ชุด อัตราชุดละ 180 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
3 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 120 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูจับเวลา
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท

8. ตะกรอลอดหวง ตอ 1 ชุด อัตราชุดละ 210 บาท โดยเหมาจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
3 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 120 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูจับเวลา
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูใสปา ยคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
9. แฮนดบอล ตอ 1 คู อัตราคูละ 490 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
2 คน
อัตราคนละ 120 บาท
รวม 240 บาท
ผูเก็บลูกบอล
4 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 120 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 40 บาท
ผูจับเวลาการแขงขัน 1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูจับเวลา 2 นาที
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
ผูใสปา ยคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 30 บาท
10. ลอนเทนนิส ตอ 1 คู อัตราคูละ 580 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูชี้ขาด
1 คน
อัตราคนละ 120 บาท
รวม 120 บาท
ผูตดั สิน
1 คน
อัตราคนละ 100 บาท
รวม 100 บาท
ผูกํากับเน็ต
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 40 บาท
ผูกํากับลูกเสิรฟ
2 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 80 บาท
ผูกํากับเสน
4 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 120 บาท
ผูเก็บลูกเทนนิส
4 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 120 บาท
11. ซอฟทบอล ตอ 1 คู อัตราคูละ 680 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
4 คน
อัตราคนละ 120 บาท
รวม 480 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
2 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 80 บาท
ผูใสปา ยคะแนน
2 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 60 บาท
เจาหนาที่อปุ กรณ
2 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม 60 บาท
12. แชรบอล ตอ 1 คู อัตราคูละ 340 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
2 คน
อัตราคนละ 120 บาท
รวม 240 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 40 บาท

ผูจับเวลา
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม
ผูใสปา ยคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม
13. มวยสากลสมัครเลน ตอ 1 คู อัตราคูละ 770 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ประธานผูต ัดสิน
1 คน
อัตราคนละ
50 บาท
รวม
ผูตดั สิน
5 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม
ผูชี้ขาด
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม
คณะลูกขุน
5 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม
เจาหนาทีค่ อมพิวเตอร 2 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม
เจาหนาที่เทคนิค
ผูจับเวลาและตีระฆัง 1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูใสปา ยคะแนน
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูชั่งน้ําหนัก
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูตรวจผาพันมือและนวม 2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูประกาศ
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูตามและจัดนักมวย 2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
14. มวยไทยสมัครเลน ตอ 1 คู อัตราคูละ 620 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ประธานผูต ัดสิน
1 คน
อัตราคนละ
50 บาท
รวม
ผูตดั สิน
5 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม
ผูชี้ขาด
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม
เจาหนาที่เทคนิค
ผูจับเวลาและตีระฆัง 1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูใสปา ยคะแนน
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูชั่งน้ําหนัก
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูประกาศ
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูตรวจผาพันมือและนวม และกระจับ 2 คน อัตราคนละ 20 บาท
รวม
ผูตามและจัดนักมวย 2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูเปาปชวา
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
รวม
ผูตีกลองแขก
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูตีฉาบเล็ก
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูตีฉิ่ง
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูควบคุมเสียงดนตรี 1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม

30 บาท
30 บาท
50
200
40
200
80

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20
40
40
40
20
40

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

50 บาท
200 บาท
40 บาท
20
40
40
20
40
40
30
40
20
20
20

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15. ยูโด ตอ 1 คู อัตราคูละ 330 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ประธานผูต ัดสิน
1 คน
อัตราคนละ
50 บาท
รวม
ผูตดั สิน
3 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม
ผูชั่งน้ําหนัก
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูประกาศ
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูใสปา ยคะแนน
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูจับเวลา
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
16. มวยปล้ํา ตอ 1 คู อัตราคูละ 310 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ประธานผูต ัดสิน
1 คน
อัตราคนละ
50 บาท
รวม
ผูตดั สิน
3 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม
ผูชั่งน้ําหนัก
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูประกาศ
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูใสปา ยคะแนน
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
ผูจับเวลา
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม
17. ยกน้ําหนัก ตอ รุนหรือกลุม อัตรา 2,040 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
3 คน
อัตราคนละ
150 บาท
รวม
กรรมการควบคุมการแขงขัน 3 คน
อัตราคนละ
150 บาท
รวม
ผูตดั สินสํารอง
1 คน
อัตราคนละ
120 บาท รวม
หัวหนากรรมการเทคนิค 1 คน
อัตราคนละ
120 บาท รวม
ผูจัดลําดับการยก
1 คน
อัตราคนละ
120 บาท รวม
เจาหนาทีใ่ สนา้ํ หนัก
4 คน
อัตราคนละ
60 บาท
รวม
เจาหนาที่สกอรบอรด 3 คน
อัตราคนละ
60 บาท
รวม
เจาหนาที่เดินน้ําหนัก 3 คน
อัตราคนละ
60 บาท
รวม
ผูบันทึกและแจงผล
1 คน
อัตราคนละ
60 บาท
รวม
ผูจับเวลา
1 คน
อัตราคนละ
120 บาท รวม

50
120
40
20

บาท
บาท
บาท
บาท

20 บาท
40 บาท
40 บาท
50
120
40
20

บาท
บาท
บาท
บาท

20 บาท
40 บาท
20 บาท
450
450
120
120
120
240
180
180
60
120

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18. แบดมินตัน ตอ 1 คู อัตราคูละ 420 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูชี้ขาด
1 คน
อัตราคนละ
80 บาท
ผูตดั สิน
2 คน
อัตราคนละ
60 บาท
ผูกํากับเสน
4 คน
อัตราคนละ
30 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึกคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
ผูใสปา ยคะแนน
2 คน
อัตราคนละ
30 บาท
19. เทเบิลเทนนิส ตอ 1 คู อัตราคูละ 230 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
2 คน
อัตราคนละ
50 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึกคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
ผูจับเวลา
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
ผูพลิกคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
เจาหนาทีน่ ับลูกในการตี 1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
20. ยิงปน ตอ 1 วัน อัตราวันละ 1,200 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สินปนสัน้
2 คน
อัตราคนละ
300 บาท
ผูตดั สินปนยาว
2 คน
อัตราคนละ
300 บาท
21. กระโดดน้าํ ตอ 1 วัน อัตราวันละ 2,400 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
6 คน
อัตราคนละ
300 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูบันทึก
2 คน
อัตราคนละ 150 บาท
ผูใหสัญญาณ
2 คน
อัตราคนละ 100 บาท
ผูประกาศ
1 คน
อัตราคนละ 100 บาท
22. โปโลน้ํา ตอ 1 คู อัตราคูละ 650 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
2 คน
อัตราคนละ
100 บาท
ผูตดั สินประตู
4 คน
อัตราคนละ
80 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูจับเวลา
2 คน
อัตราคนละ
30 บาท
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
ผูประกาศ
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท

รวม 80 บาท
รวม 120 บาท
รวม 120 บาท
รวม 40 บาท
รวม 60 บาท
รวม 100 บาท
รวม
รวม
รวม
รวม

40
30
30
30

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม 600 บาท
รวม 600 บาท
รวม 1,800 บาท
รวม 300 บาท
รวม 200 บาท
รวม 100 บาท
รวม 200 บาท
รวม 320 บาท
รวม
รวม
รวม

60 บาท
40 บาท
30 บาท

23. จักรยาน ตอ 1 วัน อัตราวันละ 25,000 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูชี้ขาด
1 คน
อัตราคนละ 300 บาท
กรรมการปลอยตัว
12 คน
อัตราคนละ 200 บาท
หัวหนากรรมการจับเวลา 1 คน
อัตราคนละ 200 บาท
เจาหนาทีค่ วบคุมเครื่องจับเวลาไฟฟา 4 คน อัตราคนละ 200 บาท
หัวหนากรรมการเสนชัย 1 คน
อัตราคนละ 200 บาท
กรรมการพิจารณาการประทวง 5 คน อัตราคนละ 200 บาท
กรรมการจับเวลา
9 คน
อัตราคนละ 200 บาท
กรรมการเสนชัย
6 คน
อัตราคนละ 200 บาท
กรรมการจัดนักกีฬาฝายทะเบียน 22 คน อัตราคนละ 150 บาท
ผูบันทึกรอบ
4 คน
อัตราคนละ 150 บาท
กรรมการดูฟาลว
8 คน
อัตราคนละ 150 บาท
กรรมการใหอาหารและน้าํ 120 คน
(จุดใหนา้ํ 3 จุด ๆ ละ 40 คน )
อัตราคนละ 100 บาท
24. กระบี่กระบอง ตอ 1 คู อัตราคูละ 390 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ประธานผูต ัดสิน
1 คน
อัตราคนละ 40 บาท
ผูตดั สิน
4 คน
อัตราคนละ
40 บาท
ผูเปาปชวา
1 คน
อัตราคนละ
30 บาท
ผูตีกลองแขก
2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
ผูตีฉาบเล็ก
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
ผูตีฉิ่ง
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
ผูประกาศ
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
ผูควบคุมเสียงดนตรี 1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
เจาหนาที่เทคนิคผูบ ันทึก 2 คน
อัตราคนละ
20 บาท
25. หมากรุกไทย ตอ 1 คู อัตราคูละ 140 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
1 คน
อัตราคนละ
60 บาท
ผูบันทึก
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท
ผูจับเวลา
1 คน
อัตราคนละ
40 บาท

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

300 บาท
2,400 บาท
200 บาท
800 บาท
200 บาท
1,000 บาท
1,800 บาท
1,200 บาท
3,300 บาท
600 บาท
1,200 บาท

รวม 12,000 บาท
รวม 40 บาท
รวม 160 บาท
รวม 30 บาท
รวม 40 บาท
รวม 20 บาท
รวม 20 บาท
รวม 20 บาท
รวม 20 บาท
รวม 40 บาท
รวม
รวม
รวม

60 บาท
40 บาท
40 บาท

26. ยิงธนู ตอ 1 วัน อัตราวันละ 5,750 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
คณะกรรมการอุทธรณ 3 คน
อัตราคนละ
200 บาท
รวม 600 บาท
คณะกรรมการผูตัดสิน 3 คน
อัตราคนละ
200 บาท
รวม 600 บาท
ผูควบคุมการยิง
1 คน
อัตราคนละ
150 บาท
รวม 150 บาท
ผูชวยผูควบคุมการยิง 2 คน
อัตราคนละ
150 บาท
รวม 300 บาท
เจาหนาทีค่ ํานวณผล 10 คน
อัตราคนละ
100 บาท
รวม 1,000 บาท
ผูชวยคํานวณผล
2 คน
อัตราคนละ
100 บาท
รวม 200 บาท
เจาหนาที่จดคะแนน 16 คน
อัตราคนละ
100 บาท
รวม 1,600 บาท
เจาหนาที่จดั สนามแขงขัน 8 คน
อัตราคนละ
100 บาท
รวม 800 บาท
ผูควบคุมเครื่องเสียง
2 คน
อัตราคนละ
150 บาท
รวม 300 บาท
ยามรักษาอุปกรณแขงขัน 2 คน
อัตราคนละ
100 บาท
รวม 200 บาท
27. กายบริหาร ตอ 1 ชุด อัตราชุดละ 280 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
6 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 240 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูรวมคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม 20 บาท
ผูควบคุมเวลา
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม 20 บาท
28. แอรโรบิคดานซ ตอ 1 ชุด อัตราชุดละ 280 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สิน
6 คน
อัตราคนละ
40 บาท
รวม 240 บาท
เจาหนาที่เทคนิค
ผูรวมคะแนน
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม 20 บาท
ผูควบคุมเวลา
1 คน
อัตราคนละ
20 บาท
รวม 20 บาท
29. กรีฑา ตอ 1 วัน อัตราวันละ 69,100 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูจัดการแขงขัน
1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 300 บาท
เลขานุการ
1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 300 บาท
ผูจัดการฝายเทคนิค
1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 300 บาท
ผูแทนฝายเทคนิค
2 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 600 บาท
เจาหนาที่รบั อุทธรณ
5 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 1,500 บาท
ผูชี้ขาดแผนกลู
2 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 600 บาท
ผูชี้ขาดแผนกลาน
2 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 600 บาท

ผูชี้ขาดการแขงขันประเภทรวม 1 คน อัตราคนละ
300 บาท
ผูชี้ขาดสําหรับการแขงขันที่มีการแขงขันนอกสนามกรีฑา
1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
หัวหนาผูต ัดสินแผนกลู 1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
หัวหนาผูต ัดสินแผนกลาน 1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
หัวหนาผูต ัดสินเดิน
1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
หัวหนาผูต ัดสินประจําเสนชัย 1 คน อัตราคนละ
300 บาท
หัวหนาผูจบั เวลา 1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
ผูปลอยตัว
2 คน
อัตราคนละ
300 บาท
หัวหนาผูบ ันทึกรอบ
1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
หัวหนาผูบ ันทึกสถิติ
1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
หัวหนาสารวัตรสนาม 1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
หัวหนาผูวดั กระแสลม 1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
หัวหนาผูต ัดสินภาพถายเสนชัย 1 คน อัตราคนละ 300 บาท
ผูตดั สินแผนกลู ผูต ัดสินแผนกลาน ผูต ัดสินประจําประเภทเดิน และ
ผูชวยผูชี้ขาดแผนกลู 180 คน
อัตราคนละ
200 บาท
ผูตดั สินประจําเสนชัย
8 คน
อัตราคนละ
200 บาท
ผูจับเวลา
24 คน
อัตราคนละ
200 บาท
ผูเรียกนักกีฬากลับ
2 คน
อัตราคนละ
200 บาท
ผูชวยผูปลอยตัว
6 คน
อัตราคนละ
200 บาท
ผูบันทึกรอบ
8 คน
อัตราคนละ
200 บาท
ผูบันทึกสถิติ
8 คน
อัตราคนละ
200 บาท
สารวัตรสนาม
8 คน
อัตราคนละ
200 บาท
ผูวัดกระแสลม
2 คน
อัตราคนละ
200 บาท
ผูชวยผูตัดสินถายภาพเสนชัย 2 คน อัตราคนละ
200 บาท
ผูตดั สินการวัดระยะทางดวยเครื่องอีเลคโทรนิคส
2 คน
อัตราคนละ
200 บาท
เจาหนาที่ทะเบียน
15 คน
อัตราคนละ
200 บาท
ผูประกาศ
3 คน
อัตราคนละ
200 บาท
เจาหนาที่รังวัด
1 คน
อัตราคนละ
200 บาท
แพทย
3 คน
อัตราคนละ
300 บาท

รวม 300 บาท
รวม 300 บาท
รวม 300 บาท
รวม 300 บาท
รวม 300 บาท
รวม 300 บาท
รวม 300 บาท
รวม 600 บาท
รวม 300 บาท
รวม 300 บาท
รวม 300 บาท
รวม 300 บาท
รวม 300 บาท
รวม 36,000 บาท
รวม 1,600 บาท
รวม 4,800 บาท
รวม 400 บาท
รวม 1,200 บาท
รวม 1,600 บาท
รวม 1,600 บาท
รวม 1,600 บาท
รวม 400 บาท
รวม 400 บาท
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

400
3,000
600
200
900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

พนักงานชวยเหลือผูเขาแขงขัน เจาหนาทีแ่ ละผูสื่อขาว
30 คน
อัตราคนละ
200 บาท
รวม 6,000 บาท
30. วายน้ํา ตอ 1 วัน อัตราวันละ 10,700 บาท โดยจายคาตอบแทน ดังนี้
ผูตดั สินชี้ขาด
1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 300 บาท
ผูปลอยตัว
2 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 600 บาท
หัวหนากรรมการจับเวลา 1 คน
อัตราคนละ 300 บาท
รวม 300 บาท
หัวหนากรรมการเสนชัย 1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 300 บาท
หัวหนากรรมการดูฟาลว 1 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 300 บาท
กรรมการดูฟาลว
4 คน
อัตราคนละ
300 บาท
รวม 1,200 บาท
หัวหนากรรมการดูการกลับตัว 2 คน อัตราคนละ
300 บาท
รวม 600 บาท
หัวหนาฝายสถิติและผลการแขงขัน 2 คน อัตราคนละ 300 บาท
รวม 600 บาท
หัวหนากรรมการฝายทะเบียน 1 คน อัตราคนละ
300 บาท
รวม 300 บาท
กรรมการรับอุทธรณ 1 คน
อัตราคนละ
200 บาท
รวม 200 บาท
ผูประกาศ
3 คน
อัตราคนละ
200 บาท
รวม 600 บาท
กรรมการดูการกลับตัว 9 ลูๆ
 ละ 2 คน อัตราคนละ
200 บาท
รวม 400 บาท
กรรมการจับเวลา 9 ลูๆละ
3 คนอัตราคนละ
200 บาท
รวม 600 บาท
กรรมการบันทึกรอบการวาย
2 คน อัตราคนละ
200 บาท
รวม 400 บาท
เจาหนาทีบ่ ันทึกผลการแขงขัน 6 คน อัตราคนละ
200 บาท
รวม 1,200 บาท
เจาหนาที่รบั รายงานตัว
6 คน อัตราคนละ
200 บาท
รวม 1,200 บาท
เจาหนาที่จดั นักกีฬาเขาประจําลู 8 คน อัตราคนละ
200 บาท
รวม 1,600 บาท
31. ผูแทนสมาคมกีฬา หรือเจาหนาที่เทคนิค (จับเวลา เฉพาะกรีฑาและวายน้ํา)
ผูแทนสมาคมฯ ไมเกิน 2 คน และเจาหนาที่จับเวลาเครื่องอัตโนมัติ ไมเกิน 4 คน ทําหนาที่
บันทึกและรับรองเวลาเพื่อเปนสถิติอยางเปนทางการ อัตราคนละ 200บาท/วัน
3. คาตอบแทนเจาหนาที่ตา ง ๆ ฯลฯ
3.1 เจาหนาที่พยาบาลสนาม ชั่วโมงละ 30 บาท (วันละ 200 บาท)
3.2 เจาหนาที่เก็บอุปกรณกีฬาระหวางแขงขัน อัตราคนละ 30 บาท ตอ 1 คู
3.3 เจาหนาที่กํากับเสน อัตราคนละ 30 บาท ตอ 1 คู
3.4 เจาหนาที่เปลสนาม ชั่วโมงละ 30 บาท (วันละ 200 บาท)
3.5 เจาหนาที่เทคนิค ตอ 1 คู
- ผูบ ันทึก 1 คน
อัตรา 40 บาท
- ผูจบั เวลา 1 คน
อัตรา 30 บาท

- ผูใ สปายคะแนน 1 คน
- ผูประกาศ 1 คน
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป

อัตรา 30 บาท
อัตรา 30 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
สําหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต
---------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทนการ
ควบคุมวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สําหรับนิสติ ระดับมหาบัณฑิต ดังนี้
๑. ประธานทีป่ รึกษา
๒,๐๐๐ บาท
๒. กรรมการที่ปรึกษา คนละ
๑,๕๐๐ บาท
๓. อาจารยบณ
ั ฑิตศึกษาในสาขาวิชา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ คนละ
๑,๕๐๐ บาท
๔. ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย คนละ
๑,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
สําหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต
------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทนการ
ควบคุมวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย จึงกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการ
พิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับนิสติ ระดับมหาบัณฑิต ดังนี้
๑. ประธานทีป่ รึกษา
๓๗๕ บาท
๒. กรรมการที่ปรึกษา คนละ
๓๐๐ บาท
๓. อาจารยบณ
ั ฑิตศึกษาในสาขาวิชา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ คนละ
๓๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
สําหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต
-------------------------เพื่อเปนการปรับปรุงอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธสําหรับนิสิต
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะศึกษาศาสตร ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบนั
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับนิสติ ระดับดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
๑. ประธานกรรมการสอบ
๑,๕๐๐ บาท
๒. กรรมการภายใน (คนละ)
๑,๐๐๐ บาท
๓. กรรมการภายนอก (คนละ)
๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘

มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
สําหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต
------------------------------เพื่อเปนการปรับปรุงอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สําหรับนิสติ ระดับ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบนั
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตแบบ ๑(๒) และ แบบ ๒(๒) ดังนี้
๑. ประธานทีป่ รึกษา
๓,๐๐๐ บาท
๒. กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
๒,๐๐๐ บาท
๓. กรรมการภายใน (คนละ)
๒,๐๐๐ บาท
๔. กรรมการภายนอก (คนละ)
๒,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
--------------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ นั้น
เพื่อเปนการปรับปรุงอัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๔๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทนการ
ควบคุมวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(แกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
ใหยกเลิกความในสวนของคณะศึกษาศาสตร ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และใหใช
ความดังตอไปนี้แทน
๑. ระดับปริญญาโท
๑.๑ ประธานที่ปรึกษา
๒,๐๐๐ บาท
๑.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
๑,๕๐๐ บาท
๑.๓ อาจารยบัณฑิตศึกษา (คนละ)
๑,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
๒. ระดับปริญญาเอก แบบ ๑(๑) และแบบ ๒(๒)
๒.๑ ประธานที่ปรึกษา
๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
๖,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูสอน สําหรับนิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร
------------------------------เพื่อเปนการปรับปรุงอัตราคาตอบแทนผูสอน สําหรับนิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต
คณะศึกษาศาสตร ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบนั
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย หลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนผูส อน พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย จึงกําหนดอัตราคาตอบแทนผูสอน สําหรับนิสติ
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะศึกษาศาสตร ดังนี้
๑. คาตอบแทนผูสอน หรือวิทยากรภายนอก
การสอน หรือการคุมสอบปลายภาคเรียน
๑.๑ วิชาบรรยาย
ชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๑.๒ วิชาปฏิบตั ิการ หรือการปฏิบัติการ
ชั่วโมงละ ๗๕๐ บาท
๒. คาตอบแทนอาจารยประจํา
การสอน หรือการคุมสอบปลายภาคเรียน (นอกเวลาราชการ)
๒.๑ วิชาบรรยาย
ชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๒.๒ วิชาปฏิบัติการ หรือการปฏิบัติการ
ชั่วโมงละ ๗๕๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การจัดสรรเงินที่ไดรับจากศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร
------------เพื่อใหการจัดสรรเงินที่ไดรับจากศูนยพฒ
ั นาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ อธิการบดีจึงใหจัดสรรเงินที่ไดรับจากศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร ดังนี้
ขอ ๑ ใหจดั สรรเงินรายไดที่ไดรับจากการใหบริการจากศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยในเวลา
ราชการ ดังนี้
๑.๑ นําเขาสมทบเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รอยละ ๑๐ (ในกรณีที่รายรับสูงกวา
รายจาย)
๑.๒ ใหนาํ เขาเปนเงินรายไดของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รอยละ ๙๐
ขอ ๒ ใหนาํ เงินรายไดของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดสรรเปนคาใชจา ยตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ จายเปนคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ คาซอมแซม จายคาอาหาร เครื่องดืม่ นม
๒.๒ จายเปนคาตอบแทนผูป ฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ขอ ๓ การจายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการใหผูปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
ใหเบิกจาย ในอัตรา ดังนี้
๓.๑ พี่เลี้ยงเด็ก ๒๕ บาท/ชั่วโมง เศษของชั่วโมง หากเกิน ๓๐ นาที ใหคดิ เปน
๑ ชั่วโมง หากไมถึง ๓๐ นาที ใหปด ทิ้ง
๓.๒ นิสติ พยาบาล ๒๐ บาท/ชั่วโมง เศษของชั่วโมง หากเกิน ๓๐ นาที ใหคดิ เปน
๑ ชั่วโมง หากไมถึง ๓๐ นาทีใหปดทิ้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร
----------เพื่อใหการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ อธิการบดีจึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา ”ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ” หมายความวา สถานทีด่ ูแลเด็กอายุตั้งแต ๓ เดือน ถึง ๓
ป
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผูจัดการ”
หมายความวา ผูจดั การศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
“ผูประสานงาน”
หมายความวา อาจารยที่ทําหนาที่ประสานงานและดูแล
ความเรียบรอยในการดําเนินงานของศูนย
“อาจารยพยาบาล”
หมายความวา อาจารยพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตรที่
ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
“พี่เลี้ยงเด็ก ”
หมายความวา ลูกจางในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
“นิสิตพยาบาล”
หมายความวา นิสติ ของคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการบริหารศูนยพฒ
ั นาเด็กปฐมวัย ใหปฏิบตั ิงานในศูนย
หมวดที่ ๑
อัตรากําลัง ตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ คาจาง ผูปฏิบัติงานในศูนย
ขอ ๔ อัตรากําลัง ตําแหนงหนาทีค่ วามรับผิดชอบและคุณสมบัติของผูปฏิบตั ิงานประจํา
ศูนยฯ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด

ขอ ๕ คาจางของผู ปฏิบัติงานประจําศูนยฯ ให เปนไปตามคุณวุฒิ และคาจางที่
กระทรวงการคลังกําหนด ประกอบดวย
(๑) ผูจดั การศูนยฯ
(๒) พี่เลี้ยงเด็ก
(๓) อื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ
หมวดที่ ๒
การบรรจุ แตงตั้ง และถอดถอนบุคลากร
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจบรรจุ แตงตั้ง และถอดถอน บุคลากรทุกระดับ ของศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัย สําหรับหลักเกณฑในการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก รวมทั้งวิธีการอื่นใดเกี่ยวกับการบรรจุ
และ/หรือแตงตั้ง ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๓
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือการวาจาง
ขอ ๗ กําหนดระยะเวลาการวาจางผูจัดการศูนยและพี่เลี้ยงเด็ก
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
ขอ ๘ การพนจากหนาที่ของผูปฏิบัติงานตามขอ ๕ เมื่อ
(๑) ครบกําหนดระยะเวลาในการวา จาง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ถูกสั่งใหออก

ใหอยูในดุลยพินจิ ของ

หมวดที่ ๔
การแบงหนวยงานและการบริหารงานทั่วไป
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนผูกาํ หนดโครงสรางการบริหารงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
ขอ ๑๐ ใหผูจัดการ เปนผูกาํ หนดแนวการปฏิบตั ขิ องสถานปฏิบัติการเกี่ยวกับวัน เวลาทํางาน
การทํางานลวงเวลา การลากิจ ลาปวย ลาออก รวมทั้งสิทธิ สวัสดิการ และอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

ขอ ๑๑ ใหผูประสานงานทําหนาที่ประสานงานและดูแลความเรียบรอยในการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗

มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ
ของคณะมนุษยศาสตร
-------------เพื่อใหการพิจารณาใหทนุ สนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ ที่ไดรับการ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณรายไดของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอย
และถือเปนแนวปฏิบตั ิในทางเดียวกัน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัย จึง ให กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสนับสนุน
การไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ ของคณะมนุษยศาสตร ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ การยื่นขอรับทุนอุดหนุน
๑.๑ คุณสมบัติ
(๑) ตองเปนบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรที่ปฏิบัติหนาที่สอนใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง และตองปฏิบัติงานในคณะมนุษยศาสตรมาแลวไมนอยกวา ๑ ป ณ วันที่ขอรับทุน
(๒) งานวิจัยทีจ่ ะนําเสนอตองไมใชผลงานที่เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
(๓) ตองเปนการเสนอผลงานวิจัยในนามบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร
(๔) ตองไดรับการตอบรับจากหนวยงานหรือองคกรที่จัดประชุม/สัมมนาให
นําเสนอผลงานแลว โดยมีหนังสือหรือเอกสารยืนยัน
(๕) ลักษณะการนําเสนอ ตองเปนการนําเสนอดวยวาจา (Oral presentation)
(๕) กรณีเปนผลงานวิจัยรวม ผูวิจัยที่มีชื่อในผลงานสามารถยื่นขอรับทุนได
แตหากผูขอมิใชผูวิจัยที่มีชื่อแรก ตองไดรับความยินยอมจากผูวิจัยที่มีชื่อแรกกอน โดยมีหลักฐานการลงนาม
๑.๒ การยื่นคําขอรับทุน
(๑) ผูสมัครขอรับทุนสนับสนุนสามารถยื่นสมัครไดที่หนวยวิจัย
งานนโยบายและแผน
(๒) ตองแสดงหลักฐานตอคณะกรรมการวิจัยเพื่อขอสมัครรับทุน ดังนี้
ก. กรณีที่งานวิจัยยังไมเสร็จสิ้นในขณะที่สมัครขอรับทุน ใหผูสมัคร
ขอรับทุนเสนอโครงรางวิจัยพรอมรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน และจดหมายตอบรับใหไปเสนอผลงาน
จากหนวยงานหรือองคกรที่จัดประชุม/สัมมนา

ข. กรณีที่งานวิจัยเสร็จสิน้ แลว ใหสงรูปเลมหรือบทความงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ เพื่อพิจารณา ๑ เลม หรือ ๑ บทความ พรอมบทคัดยอและจดหมายตอบรับ ใหไปเสนอผลงานจาก
หนวยงานหรือองคกรที่จัดประชุม/สัมมนา
ค. รายละเอียดจํานวนเงินทุนที่ขอรับการสนับสนุน
(๓) ผูสมัครคนหนึง่ มีสิทธิไดรับทุนปละไมเกิน ๑ ครั้ง (ตามปงบประมาณ)
ขอ ๒ หลักเกณฑการพิจารณา
๒.๑ งานวิจยั ที่จะนําเสนอตองเปนสาขาเดียวกันหรือเกีย่ วของกับสาขาวิชาของผูสมัคร
ขอรับทุน
๒.๒ หากในการพิจารณาครั้งใด มีผูสมัครขอรับทุนเปนจํานวนเงินมากกวา
งบประมาณทีส่ ามารถจัดสรรได และมีผูทเี่ คยไดรับทุนแลวสมัครขอรับทุนอีก จะพิจารณาผูที่ยังไมเคยไดรับทุน
กอน
๒.๓ ทุนนี้เปนทุนอุดหนุนเทานั้น ผูสมัครขอรับทุนตองดําเนินการขอทุนจากแหลง
ทุนอื่นกอนโดยมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๓ จํานวนเงินทุนอุดหนุน
ผูที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับทุนไปเสนอผลงานวิจัย จะไดรับการสนับสนุนเปนเงินตามที่
จายจริงตามระเบียบราชการ แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หากผูสมัครขอรับทุนไดรบั ทุนอุดหนุนจากแหลงอื่นดวย
ใหผูสมัครระบุจํานวนเงินทีข่ อในสวนที่ขาด ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตรจะพิจารณาใหไมเกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
โดยรวมจํานวนเงินจากแหลงทุนภายนอกดวย
ขอ ๔ ขอปฏิบัติสาํ หรับผูไ ดรับทุน
๔.๑ เมื่อไดรับอนุมตั ิทุนแลว หากมีความจําเปนตองการยกเลิกการเดินทาง หรือ
เลื่อนการเดินทางออกไป ผูข อรับทุนตองแจงใหคณะฯ ทราบกอนถึงกําหนดวันเดินทาง
๔.๒ หากผูสมัครไดรับทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจยั จากหนวยงานอื่นดวยใน
คราวเดียวกัน ตองแจงใหคณะมนุษยศาสตรทราบถึงจํานวนเงินทุนทีไ่ ดรับ และงบประมาณทั้งหมดที่ตองใชใน
การไปเสนอผลงานวิจัย หากผูขอรับทุนปกปดหรือละเวน หรือไมแจงใหคณะฯ ทราบ คณะฯ อาจจะพิจารณา
ยกเลิกการใหทุนและอาจดําเนินการทางวินัยดวย
๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานแลว ผูรับทุนตองสงหลักฐานเอกสารเบิกจาย
ตามระเบียบราชการ รวมทั้งหลักฐานการลงทะเบียนรวมประชุม/สัมมนาในฐานะผูเสนอผลงาน (presenter)
หลักฐานการนําเสนอผลงาน (เชน ตารางเวลาการนําเสนอผลงานทีป่ รากฏในเอกสารการประชุม/สัมมนา
proceedings ฯลฯ) พรอมทั้งสรุปรายงานการนําเสนอผลงาน (เชน วัน เวลาที่นําเสนอผลงาน จํานวนผูรวมฟง
และอื่น ๆ) ใหคณะฯ ทราบภายใน ๑๕ วัน
๔.๔ หากพบขอบงชี้วาผูรับทุนบิดพลิ้ว หรือไมไดไปนําเสนอผลงานจริง ผูที่ไดรับทุน
ตองจายเงินคืนใหแกคณะฯ เทากับจํานวนเงินที่ไดรับพรอมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจํา

๔.๕ ผูไดรับทุนแลวตองกลับมาปฏิบัติงานในคณะมนุษยศาสตรเปนเวลาอยางนอย
หนึ่งภาคเรียน กรณีไปนําเสนอผลงานในระหวางภาคเรียนตองกลับมาปฏิบัติหนาที่ในภาคเรียน ถัดไปอีก
ภาคเรียนหนึ่ง หากประสงคจะลาออก ตองจายเงินคืนแกคณะฯ เทากับจํานวนเงินที่ไดรบั พรอมดอกเบี้ยใน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจํา ณ วันที่แจงความประสงคขอลาออก
ขอ ๕ การอนุมัติทุน
ใหคณบดี โดยความเห็นของคณะกรรมการวิจัยประจําคณะมนุษยศาสตร เปนผู
พิจารณาอนุมตั ิกรณีมีปญหาการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหคณบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ใหถือคําวินจิ ฉัยชี้ขาดของ
คณบดีเปนที่สดุ
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิต
คณะแพทยศาสตร
---------------เพื่อใหการจายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสติ คณะแพทยศาสตร เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการสําหรับ
นิสิตภายในคณะ พ.ศ.๒๕๔๖ และโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ อธิการบดีจึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะแพทยศาสตร”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ กองทุนสวัสดิการนิสิตคณะแพทยศาสตร มีวตั ถุประสงคดงั นี้
๓.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของนิสิตภายในคณะ
๓.๒ เพื่อชวยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบตั ิตา ง ๆ
๓.๓ เพื่อเปนทุนการศึกษาของนิสิตภายในคณะ
๓.๔ เพื่อการอื่นที่คณะ/มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ ๔ ประเภทของทุนการศึกษา แยกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๔.๑ ทุนตอเนือ่ ง หมายถึงทุนที่ระบุจะชวยเหลือนิสิตจนกวานิสติ จะจบการศึกษา
โดยใหนิสิตมารับเงินเปนภาคการศึกษา ที่ฝายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร
๔.๒ ทุนไมตอเนื่อง หมายถึงทุนที่นิสิตจะไดรับในปการศึกษานั้น ๆ โดยใหนิสติ มา
รับเงินที่ฝายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร
๔.๓ ทุนอาหารกลางวัน หมายถึงทุนที่นสิ ิตจะไดรับเปนคูปองสําหรับรับประทาน
อาหารกลางวันฟรี โดยใหนิสิตมาติดตอขอรับคูปองไดที่ฝายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร
ขอ ๕ คุณสมบัติของผูรับทุน
๕.๑ เปนนิสติ ระดับปริญญาตรีของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลง
ทะเบียนเรียนในภาคเรียนนัน้
๕.๒ เปนนิสิตที่มีความประพฤติดี โดยมีอาจารยที่ปรึกษารับรอง
๕.๓ เปนนิสิตที่ไมอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยนิสิต หรืออยูระหวางถูกสอบสวนวินัย
นิสิต

๕.๔ เปนนิสติ ที่มีความเดือดรอน และประสบภัยพิบตั ิ

๕.๕ เปนผูที่มีผลการเรียนในแตละภาคการศึกษาไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
ขอ ๖ ขั้นตอนการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการฯ
๖.๑ ติดตอขอรับใบสมัครขอรับทุนที่ฝายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร
๖.๒ ใหสงใบสมัครพรอมแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
(๒) สําเนาใบลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนัน้
(๓) สําเนารับรองผลการเรียน
ขอ ๗ การพิจารณาใหทนุ
๗.๑ ใหคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนผูประกาศใหทุน
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิตและคณะกรรมการฝายทุนการศึกษา สัมภาษณนิสติ เบื้องตนหลังจากนั้นใหนาํ เขา
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาจํานวนเงินทุนการศึกษาที่จะใหนิสิตตอไป
๗.๒ คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาอนุมตั ิวงเงินที่มอบทุนการศึกษาใหกับ
นิสิต
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การจัดสรรอัตราคาตอบแทนการผาตัดผูปวยโรคหัวใจตามโครงการแกวตา
ดวงใจเทิดไท ๗๒ พรรษา มหาราชินี และโครงการผาตัดโรคหัวใจเด็ก
---------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
และโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๐ / ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงใหออกประกาศ การจัดสรรอัตราคาตอบแทนการผาตัดผูปว ยโรคหัวใจ ตามโครงการ
แกวตาดวงใจเทิดไท ๗๒ พรรษา มหาราชินี และโครงการผาตัดโรคหัวใจเด็กไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการจัดสรรอัตราคาตอบแทนการ
ผาตัดผูปวยโรคหัวใจ ตามโครงการแกวตาดวงใจเทิดไท ๗๒ พรรษา มหาราชินี และโครงการผาตัด
โรคหัวใจเด็ก”
ขอ ๒ ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหจัดสรรเงินสนับสนุนคาใชจายในการผาตัดผูปว ยโรคหัวใจ ตามโครงการแกวตาดวงใจ
เทิดไท ๗๒ พรรษา มหาราชินี และโครงการผาตัดโรคหัวใจเด็ก ดังนี้
๓.๑ จัดสรรใหสถาบันวิจัยฯ
รอยละ ๑๐
๓.๒ จัดสรรใหบุคลากรที่สมั ผัสผูปวยโดยตรง รอยละ ๘๒
๓.๓ จัดสรรใหบุคลากรที่สนับสนุน
รอยละ ๘
ขอ ๔ ใหจัดสรรคาตอบแทนการผาตัด ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
ทั้งนี้คาตอบแทน ตามอัตราดังกลาวขางตนตองไมเกินงบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร
ประกาศ ณ วันที่

๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การกําหนดใหนิสิตที่ไดรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สอบประมวลผลความรูความสามารถทางพยาบาล
---------------------------เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา และไดรบั ปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ใหมีมาตรฐานตามเกณฑวิชาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๒๓ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงกําหนดใหนิสิตทีจ่ ะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตนั้นตองสอบประมวลความรูความสามารถทางการพยาบาลและตองผานเกณฑตามที่กาํ หนดไวใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
………………………………..
เพื่อใหการศึกษาคนควารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ของนิสติ ระดับปริญญาโท
แผน ข ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๑๖.๒.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อธิการบดีจึงออกประกาศแนวปฏิบัตใิ นการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควา
ดวยตนเองสําหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการศึกษา
คนควารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนิสติ ระดับปริญญาโท แผน ข”
ขอ ๒ ประกาศนีใ้ หใชบังคับ สําหรับนิสติ ปริญญาโท แผน ข รหัส ๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ อาจารยที่ปรึกษา ตองไดรับปริญญาเอก หรือเปนผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการไมตา่ํ กวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูชํานาญพิเศษที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิใหแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองได
ขอ ๔ ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอ ๕ ใหอาจารยที่ปรึกษา ฯ เริ่มใหคาํ ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตั้งแตภาคเรียน
ที่ ๓ สําหรับผูเ รียนแบบเอกภาค และภาคเรียนที่ ๔ สําหรับผูเรียนแบบไตรภาค ทัง้ นี้ นิสติ ตองลงทะเบียน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ตามที่กาํ หนดไวในแผนการเรียนของแตละหลักสูตร
ขอ ๖ อาจารยคนหนึ่งสามารถใหคําปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองของนิสิต
แบบไตรภาค ไมเกิน ๕ เรื่อง และแบบเอกภาค ไมเกิน ๕ เรื่อง โดยแตละเรื่องนิสติ อาจทําเปนกลุมได กลุมละ
ไมเกิน ๓ คน
ขอ ๗ อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง มีหนาที่ดังนี้
๗.๑ จัดทําแผนการใหคําปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
๗.๒ ใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาคนควาดวยตนเอง และบันทึกการใหคําปรึกษา
แกนิสิต ตามสมุดบันทึกการใหคําปรึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗.๓ ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือการศึกษา
คนควาดวยตนเอง

๗.๔ ใหความเห็นชอบในการขอความอนุเคราะหหัวหนาหนวยงานเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล
๗.๕ ใหความเห็นชอบในการนําเสนอผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
๗.๖ ประเมินผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ทั้งนี้ การดําเนินการตามขอ ๗.๑ ตองไดรบั อนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือวิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา หรือคณะเจาของหลักสูตร
ขอ ๘ ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหหัวหนาภาควิชาเจาของหลักสูตรหรือ ผูอาํ นวยการ
ศูนยวิทยบริการดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
๘.๑ จัดประชุมอาจารยที่ปรึกษารวมกับนิสิตเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการจัดทํา
รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง การใหคําปรึกษา ปฏิทินการประชุม กําหนดหัวขอ (Theme) และจัดกลุม
รวมทั้งเลือกหัวขอยอย (Project) และเลือกอาจารยที่ปรึกษา
๘.๒ เสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละพิจารณา
แตงตั้ง
๘.๓ ใหอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๘.๔ นิสติ ดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองภายใตคาํ แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ในกรณีตองการออกหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ หรือขอความอนุเคราะหหัวหนาหนวยงาน เพื่อ
ขอเก็บขอมูลใหนิสิตยื่นคํารองพรอมแนบแบบสอบถามการวิจัยในมนุษยผานอาจารยที่ปรึกษา คณะเจาของ
หลักสูตร หรือผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ แลวสงบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย
ในมนุษย และออกหนังสือราชการตอไป
ขอ ๙ ใหหัวหนาภาควิชาเจาของหลักสูตรหรือผูอํานวยการศูนยวิทยบริการจัดสัมมนา
เพื่อใหนิสิตนําเสนอผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเองและคัดเลือกผลงานยอดเยีย่ ม สาขาวิชา / ศูนยละ ๑
เรื่อง โดยมีผทู รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนกรรมการรวม ทั้งนี้ใหภาควิชาหรือผูอํานวยการศูนยวิทย
บริการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒติ อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบคุณสมบัติ และทําหนังสือ
เชิญตอไป
ขอ ๑๐ ใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะหรือศูนยวิทยบริการเจาของหลักสูตรจัดสัมมนาทาง
วิชาการ และปจฉิมนิเทศ เพื่อใหนิสิตจัดแสดงนิทรรศการผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่ไดรับการ
คัดเลือกเปนผลงานยอดเยี่ยมของภาควิชา หรือของศูนยวิทยบริการ
ขอ ๑๑ การสงรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับสมบูรณ ใหดําเนินการดังนี้
๑๑.๑ จัดพิมพและจัดทํารูปเลมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย

๑๑.๒ นิสติ ทีเ่ สนอรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง และเขารวมสัมมนาแลว
แตยังไมไดสงรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับสมบูรณตอหัวหนาภาควิชา หรือผูอํานวยการศูนยวทิ ย
บริการ ภายในเวลาที่กําหนดของภาคเรียนนั้น ถือวายังไมสําเร็จการศึกษานิสิตจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพ
นิสิตในภาคเรียนตอไป มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนิสติ
๑๑.๓ รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา และ
ไดรับอนุมัตจิ ากหัวหนาภาควิชาหรือผูอํานวยการศูนยวทิ ยบริการแลว จึงจะถือวาเปนรายงานการศึกษาคนควา
ดวยตนเองฉบับสมบูรณ และใหนบั เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาได
๑๑.๔ นิสิตตองสงรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับสมบูรณ (ปกสีนา้ํ เงินเขม)
จํานวน ๒ เลม ที่อาจารยที่ปรึกษาลงนามเรียบรอยแลว พรอมทั้งบทคัดยอฉบับภาษาไทย จํานวน ๒ ชุด
ที่หัวหนาภาควิชา หรือผูอํานวยการศูนยวทิ ยบริการ
๑๑.๕ ใหภาควิชา / ศูนย จัดสงผลงานยอดเยี่ยมฉบับสมบูรณใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เรื่องละ ๒ เลม
ขอ ๑๒ ลิขสิทธิ์ของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ หรือที่มิไดระบุไวในประกาศนี้
ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการ
นิสิตคณะมนุษยศาสตร
-------------------------------เพื่อใหการจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสติ ภายในคณะ สําหรับนิสติ คณะมนุษยศาสตร ที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอนทางดานการเงิน เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยกองทุนสวัสดิการสําหรับ
นิสิตภายในคณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ (แกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
จึงใหกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะนุษยศาสตร ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีการจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสติ คณะมนุษยศาสตร”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ ใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้ กองทุนสวัสดิการนิสิตคณะมนุษยศาสตร หมายความวา กองทุนที่
จัดตั้งขึ้นโดยมีรายไดจากการนําเงินทีไ่ ดจากเงินรายไดของแตละสาขาวิชา จํานวน ๕% รายไดจากการบริจาค
และรายไดจากการอื่น มาจัดสรรเปน ทุน ใหแกนิสติ คณะมนุษยศาสตร ที่มีความเดือดรอนทางดานการเงิน
ขอ ๔ ประเภทของเงินสวัสดิการ แยกเปน ๓ ประเภท คือ
๔.๑ สวัสดิการเพื่อการศึกษา ประกอบดวย
๔.๑.๑ แบบตอเนื่อง คือ เงิน ที่ผูบริจาคระบุจะบริจาคชวยเหลือนิสิตจนกวาจะ
จบการศึกษา นิสิตจะไดรับเงินเปนงวด ๆ โดยใหมารับที่งานกิจการนิสิต เดือนละ ๑ ครั้ง
๔.๑.๒ แบบไมตอเนื่อง คือ เงินที่ นิสิตจะไดรับในปการศึกษานั้น ๆ นิสติ จะไดรับ
เปนงวด โดยใหมารับที่งานกิจการนิสิต เดือนละ ๑ ครัง้
๔.๑.๓ ทุน อาหารกลางวัน นิสิตจะไดรับคูปองมูลคา ๑๐๐ บาท ตอสัปดาห
เปนเวลา ๑ ภาคเรียน
๔.๒ เพื่อชวยเหลือ นิสิตที่ประสบภัยพิบตั ติ างๆ
๔.๓ เพื่อ สนับสนุนการอบรม ประกวด แขงขัน และฝกงาน
ขอ ๕ คุณสมบัตผิ ู ขอรับเงินจากกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิต
๕.๑ เปนนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น
๕.๒ เปนนิสติ ที่มีความประพฤติดี โดยมีอาจารยที่ปรึกษารับรอง

๕.๓ เปนนิสติ ที่ไมอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยนิสิต หรืออยูระหวางถูกสอบสวน
วินัยนิสิต
๕.๔ เปนนิสติ ที่มีความเดือดรอน และประสบภัยพิบตั ิ
ขอ ๖ ขั้นตอนการขอรับเงิน สวัสดิการกองทุน
๖.๑ ทุนเพื่อ การศึกษา
๖.๑.๑ ติดตอขอรับใบสมัครขอรับ สวัสดิการที่งานกิจการนิสิตคณะฯ
๖.๑.๒ กรอกรายละเอียดในใบสมัครโดยผานอาจารยที่ปรึกษารับรอง
๖.๑.๓ สงใบสมัครพรอมแบบเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
(๒) สําเนาใบลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนัน้
(๓) สําเนารับรองผลการเรียน ระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมตอง
ไมตา่ํ กวา ๒.๐๐
๖.๒ เงิน ชวยเหลือสําหรับนิสิตที่ประสบภัยพิบัตติ าง ๆ
๖.๒.๑ ติดตอขอใบสมัครขอรับเงินชวยเหลือที่งานกิจการนิสติ
๖.๒.๒ กรอกรายละเอียดในใบสมัครโดยผานอาจารยที่ปรึกษารับรอง
๖.๒.๓ สงใบสมัครพรอมแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
(๒) สําเนาใบลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น
(๓) หลักฐานเกี่ยวกับการประสบภัยพิบัตติ าง ๆ เชน ภาพถาย
หนังสือรับรองจากผูป กครองทองถิ่น หรืออาจารยทปี่ รึกษา เปนตน
(๔) นิสิตทีย่ ื่นเอกสารแลวไมมีการแกไข ใหตดิ ตอขอทราบผลการ
พิจารณาได ภายใน ๗ วัน
(๕) นิสิตตองยื่นคํารองภายใน ๑๘๐ วัน หลังประสบภัยพิบตั ินั้น ๆ
(๖) วงเงินในการชวยเหลือนั้นจะพิจารณาเปนราย ๆ ไปแลวแตกรณี
๖.๓ ทุน สนับสนุนการอบรม ประกวด แขงขัน และฝกงาน
๖.๓.๑ ติดตอขอใบสมัครขอรับเงิน สวัสดิการสนับสนุนที่งานกิจการนิสิตคณะฯ
๖.๓.๒ กรอกรายละเอียดในใบสมัครโดยผานอาจารยที่ปรึกษารับรอง
๖.๓.๓ สงใบสมัครพรอมแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
(๒) สําเนาใบลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น
(๓) รายละเอียดโครงการการอบรม ประกวด หรือแขงขัน

(๔) วงเงินในการขอรับเงิ น สนับสนุนนัน้ จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป
แลวแตกรณี
ขอ ๗ การพิจารณาให ทุน ประเภทตาง ๆ
๗.๑ คณะมนุษยศาสตรเปนผูป ระกาศให นิสิตสมัครขอรับเงินจากกองทุน
สวัสดิการ
๗.๒ คณะกรรมการฝายพิจารณาทุนและวินัยนิสิต เปนผูพิจารณาการให เงิน
สวัสดิการ และรายงานคณบดี เพื่อพิจารณา
๗.๓ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาอนุมตั ิสั่ง
จายเงินกองทุนสวัสดิการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใชจาย
การออกฝกภาคปฏิบัติเวชศาสตรชุมชน ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร
---------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินคาตอบแทนในการออกฝก
ภาคปฏิบตั ิเวชศาสตรชุมชน ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร พ.ศ.๒๕๔๗ และตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อธิการบดีจึงให
กําหนดอัตราคาตอบแทนการออกฝกภาคปฏิบตั ิเวชศาสตรชุมชนครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร ดังนี้
๑. อาจารยและเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ แหลงฝก ใหจายคาตอบแทน ในอัตราวันละ
ไมเกิน ๓๐๐ บาท
๒. พนักงานขับรถ ที่ปฏิบตั งิ าน ณ แหลงฝก ใหจายคาตอบแทน ในอัตราวันละไมเกิน
๒๐๐ บาท
๓. อาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงาน ณ แหลงฝก ใหจายคาตอบแทน ในอัตราวันละไมเกิน
๑๐๐ บาท
๔. ครูพี่เลี้ยง ใหจายคาตอบแทน ในอัตราวันละไมเกิน ๘๐ บาท / นิสิตหนึ่งคน
๕. คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนิสติ ที่ออกฝก วันละไมเกิน ๑๒๐ บาท / นิสติ หนึ่งคน
๖. คาน้าํ มันเชือ้ เพลิงสําหรับแหลงฝก ใหจายในอัตรา ดังนี้
๖.๑ รถยนต ใหจายเทาที่จายจริง แตไมเกินวันละ ๕๐๐ บาท
๖.๒ รถจักรยานยนต ใหจายเทาที่จายจริง แตไมเกินวันละ ๒๕๐ บาท
กรณีมีคาน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตและรถจักรยานยนตในวันเดียวกัน ใหเบิกจายคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงไดเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใชจายการออกฝกภาคปฏิบัติของนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
---------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๔ และขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินคาตอบแทนแหลงฝก
พยาบาลแหลงฝกทําหนาทีผ่ ูประสานงาน และแหลงฝกภาคปฏิบตั ิของนิสิตหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๗ และตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่
๒๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อธิการบดีจึงใหกาํ หนดอัตราคาตอบแทนการออกฝก
ภาคปฏิบตั ิของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้
๑. คาตอบแทนอาจารยแหลงฝก คนละไมเกิน ๙,๐๐๐ บาท/รายวิชา/ภาคการศึกษา/
นิสิต ๑ กลุม
๒. คาตอบแทนพยาบาลแหลงฝกทําหนาที่ผูประสานงาน คนละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท/
รายวิชา/ภาคการศึกษา
๓. คาตอบแทนแหลงฝก แหลงละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท/รายวิชา/ภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการของศูนยวิจัยสิ่งแวดลอม
--------------------------เพื่อใหการบริการทางวิชาการดานสิ่งแวดลอม ของศูนยวิจัยสิ่งแวดลอม เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๓ และขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใหบริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงใหกําหนดอัตราคาตอบแทนการบริการทางวิชาการดาน
สิ่งแวดลอม ของศูนยวิจัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ไวดังนี้
ขอ ๑. ใหนําเงินรายรับของแตละงาน/โครงการ จายสมทบ เขาเปนเงินรายได ดังนี้
๑.๑ รายไดของมหาวิทยาลัย
รอยละ ๑๐
๑.๒ รายไดของศูนยวิจัยสิ่งแวดลอม
รอยละ ๑๐
ขอ ๒. ใหนาํ เงินรายรับสวนที่เหลือจากขอ ๑ ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ
แตละงาน/โครงการ ดังนี้
๒.๑ คาตอบแทนผูบ ริหารโครงการ/ บุคลากรผูปฏิบตั งิ านโครงการ
๒.๒ คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการของเจาหนาที่ สามารถเบิก-จายได
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๒.๓ คาวัสดุ ครุภัณฑ คาซอมแซมครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ ตางๆ ที่ใชใน
งาน/โครงการนั้นๆ
อนึ่ง การจายเงินคาตอบแทน ตามขอ ๒.๑ ใหพิจารณาจายคาตอบแทนใหเปนไปตามความ
เชี่ยวชาญ ความรูความสามารถ และความรับผิดชอบทีไ่ ดรับมอบหมายในแตละงาน/โครงการนั้น ๆ
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
---------------------------เพื่อใหการดําเนินการวิพากษหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อธิการบดีจึงใหกาํ หนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ในอัตราชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
---------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารโครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๔ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อธิการบดีจึงใหกําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูปฏิบตั ิงาน โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
๑. แมบา น ใหจายคาตอบแทนในอัตราวันละ ๓๐๐ บาท หรือ ๑๘๐ บาท/ครึ่งวัน
๒. เจาหนาที่เทคนิค ใหจายคาตอบแทนในอัตราวันละ ๔๐๐ บาท หรือ ๒๔๐ บาท/ครึ่งวัน
๓. หัวหนาควบคุม ใหจายคาตอบแทนในอัตราวันละ ๕๐๐ บาท หรือ ๓๐๐ บาท/ครึ่งวัน
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ระดับบัณฑิตศึกษา
---------------------------เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการใหคาํ ปรึกษารายวิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔ และโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อธิการบดีจึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“รายวิชา”
หมายความวา รายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
“คณะ”
หมายความวา คณะเจาของรายวิชา วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
และบัณฑิตวิทยาลัย
“ภาควิชา”
หมายความวา ภาควิชา/สาขาวิชา ในคณะเจาของ รายวิชา และ
ศูนยวิทยบริการ
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอ ๔ ใหกําหนดอัตราคาตอบแทนรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนี้
๔.๑ คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา อัตราไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ตอนิสติ ๑ คน
๔.๒ คาตอบแทนอาจารยผเู ขารวมกิจกรรม อัตราคนละไมเกิน ๕๐๐ บาท/ครั้ง
ทั้งนี้ใหเบิกจายไดไมเกิน ๒ ครั้ง
๔.๓ คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิที่วิพากษผลงานอัตราคนละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท/วัน
๔.๔ คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ กรณีวิพากษเปนลายลักษณอักษร อัตราคนละไมเกิน
๑,๐๐๐ บาท/เรื่อง
๔.๕ คาตอบแทนการประชุมใหคําปรึกษา อัตราคนละไมเกิน ๗๕๐ บาท
ทั้งนี้ ใหเบิกจายไดไมเกิน ๓ ครั้ง/ภาคเรียน

๔.๖ ผูใดไดรับเงินคาตอบแทนตามขอ ๔.๑ แลว จะรับเงินตามขอ ๔.๒,๔.๓ และ
๔.๔ อีกมิได
ขอ ๕ ในกรณีที่จําเปนตองเบิกจายเงินเกินกวาอัตราทีก่ ําหนดไวในประกาศนี้ ใหนาํ เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเปนคราว ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการ และกําหนดคุณสมบัติของนิสิต
ที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ คณะวิศวกรรมศาสตร
---------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตภายในคณะ
พ.ศ.๒๕๔๖ และโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘ / ๒๕๔๗ เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อธิการบดีจึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑. ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการ และกําหนดคุณสมบัติของนิสิตที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ คณะวิศวกรรมศาสตร”
ขอ ๒. ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓. นิสติ ที่มีสิทธิไดรบั ทุนจากกองทุนสวัสดิการ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ เปนผูทมี่ ีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
๓.๒ เปนผูที่มคี วามประพฤติเรียบรอยดี ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
๓.๓ เปนผูที่ขาดแคลนทุนทรัพย อันเนื่องมาจาก
๓.๓.๑ ผูปกครองไดรับภัยพิบัติจากธรรมชาติ
๓.๓.๒ ผูปกครองไดรับอุบตั เิ หตุ หรือมีปญ
 หาดานสุขภาพ และเปนเหตุใหไม
สามารถประกอบอาชีพได
ขอ ๔. นิสิตทีข่ อรับทุนจากกองทุนสวัสดิการ จะตองแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต หรือบัตรประจําตัวประชาชน
๔.๒ สําเนาแสดงผลการเรียนสะสมถึงภาคการศึกษาปจจุบัน
๔.๓ เอกสาร หลักฐาน ตามขอ ๓.๓.๑ ถึง ๓.๓.๓ แลวแตกรณี
ขอ ๕. ใหนิสติ ยื่นขอรับทุนจากกองทุนสวัสดิการคณะ กรอกรายละเอียดตามแบบคําขอให
ครบถวน พรอมทั้งแนบเอกสาร หลักฐาน ตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๖. เงินจากกองทุนสวัสดิการคณะ เปนทุนใหเปลา ไมมีขอผูกพันใด ๆ
ขอ ๗. การจายเงินจากกองทุนสวัสดิการคณะ ใหจายครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐.บาท / คน / ป

ขอ ๘. คณะกรรมการประจําคณะ มีสิทธิที่จะเพิกถอนการใหทุนได ในกรณีที่ตรวจพบวาผู
ขอรับทุนใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือไดกระทําความผิดวินัย
ในกรณีเพิกถอนการใหทุน ผูรับทุนจะตองคืนเงินทุนทีไ่ ดรับ และถูกดําเนินการทางวินัยดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และคณะกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไป
………………………………
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๘ และ ขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและคณะกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๗
อธิการบดี จึงกําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการประจํา
รายวิชาศึกษาทั่วไป ไวดังตอไปนี้
๑. ประธานกรรมการ
ครั้งละ ๓๗๕ บาทตอคน
๒. กรรมการหรือผูชวยเลขานุการ
ครั้งละ ๓๐๐ บาทตอคน
๓. ผูเขารวมประชุม
ครั้งละ ๑๕๐ บาทตอคน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี
..................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงกําหนดอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
( รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๔๔ เรื่อง อัตราคา
ตอบแทนและคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร นัน้
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับกาลปจจุบนั อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๕ ขอ ๘ และขอ ๑๑ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การรับจายเงินของสถานีวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงใหยกเลิกประกาศ
ดังกลาว และกําหนดอัตราคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
นเรศวร ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนและเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร”
๒. ใหจายเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุ กระจายเสียงมหาวิทยาลัย
นเรศวรในอัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาทตอคน แตทั้งนี้จา ยไมเกินปละ ๓,๐๐๐ บาทตอคน
๓. ใหจายเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถานีวิทยุ กระจายเสียงมหาวิทยาลัย
นเรศวรในอัตราครั้งละ ๕๐๐ บาทตอคน แตทั้งนี้จา ยไมเกินปละ ๓,๐๐๐ บาทตอคน
๔. ใหจายเงินคาตอบแทนคณะที่ปรึกษาและที่ปรึกษารับเชิญในอัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
ตอคน แตทั้งนี้ไมเกินปละ ๓,๐๐๐ บาทตอคน
๕. ใหจายเงินคาตอบแทนหัวหนาสถานีวทิ ยุ กระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร รองหัวหนา
สถานีวิทยุ กระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหนาฝายตางๆ ในอัตราดังนี้
๕.๑ หัวหนาสถานีวิทยุ กระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
๕.๒ รองหัวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท
๕.๓ หัวหนาฝายเดือนละ
๘,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง คาตอบแทนผูปฏิบัติงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๙ เรื่อง อัตราคาตอบแทน
ผูปฏิบตั ิงานสถานีวิทยุกระจายเสียง และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง
คาตอบแทนผูป ฏิบัติงานสถานีวิทยุกระจายเสียง (เพิ่มเติม) นั้น
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับกาลปจจุบนั อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๕ และขอ ๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย การรับจายเงินของสถานีวิทยุกระจายเสียง พ.ศ ๒๕๓๙ และมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงใหยกเลิกประกาศดังกลาว
และกําหนดคาตอบแทนผูปฏิบัติงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานสถานีวิทยุ
กระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร”
๒. คาตอบแทนผูดาํ เนินรายการครั้งละ ๒๐๐ บาทตอเวลาออกอากาศสามสิบนาที
๓. คาลวงเวลานอกราชการสําหรับเจาหนาที่สถานีวิทยุกระจายเสียง ๓๐ บาทตอการปฏิบัติ
งานหนึ่งชั่วโมง
๔. คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานการเชาหองบันทึกเสียง
๔.๑ คาตอบแทนผูควบคุมการผลิต ๒๕๐ บาทตอการเชาหองหนึ่งชั่วโมง
๔.๒ คาตอบแทนผูบนั ทึกเสียง
๒๕๐ บาทตอการเชาหองหนึ่งชั่วโมง
๕. คาตอบแทนผูจดั ทําสปอต
๕.๑ คาตอบแทนผูควบคุมการผลิต ๒๐๐ บาทตอสปอตหนึ่งตัว
๕.๒ คาตอบแทนผูประกาศ
๒๐๐ บาทตอสปอตหนึ่งตัว
๕.๓ คาตอบแทนผูบนั ทึกเสียง ๒๐๐ บาทตอสปอตหนึ่งตัว
๖. คาตอบแทนนิสิตผูชวยปฏิบัติงานสถานีวิทยุ ๓๐ บาทตอการปฏิบัติงานหนึ่งชั่วโมง
ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาเชาเวลา คาโฆษณา และคาบริการสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
---------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง อัตรา
คาเชาเวลา คาโฆษณา และคาบริการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร นัน้
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับกาลปจจุบนั อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๕ และขอ ๑๑ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การรับจายเงินของสถานีวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงใหยกเลิกประกาศ
ดังกลาว และใหใชอัตราคาเชาเวลา คาโฆษณา และคาบริการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาเชาเวลา คาโฆษณา และ
คาบริการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร”
๒. กําหนดอัตราคาเชาเวลา
๒.๑ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ นาฬิกา อัตราคาเชาไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ บาทตอเดือน
๒.๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ นาฬิกา อัตราคาเชาไมนอยกวา ๑๒,๕๐๐ บาทตอเดือน
๓. อัตราคาเชาหองบันทึกเสียง (เศษของชั่วโมงใหคิดเปนหนึ่งชั่วโมง)
๓.๑ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
๓.๒ หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาท
๔.อัตราคาจัดทําสปอต (สปอตหนึ่งตัวความยาวสามสิบวินาที)
๔.๑ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตัวละ
๑,๐๐๐ บาท
๔.๒ หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ตัวละ
๑,๕๐๐ บาท
๕. อัตราคาบริการสปอตตนชั่วโมงครั้งละ ๑๐๐ บาทตอสามสิบวินาที
ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม

๒๕๔๗ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่

๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหองพัก และคาไฟฟา สําหรับ ผูบริหารมหาวิทยาลัย
และผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
-----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใชอาคารและสถานที่
พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่
๒๐/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ จึงให
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมหองพัก และคาไฟฟาสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูม ีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารย ที่เขาพักอาศัยหองพักของมหาวิทยาลัย แบบเหมาจาย ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอ งพัก
และคาไฟฟาของผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูมีความรูค วามสามารถพิเศษเปนอาจารย"
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตัง้ แตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
ขอ ๓ ในประกาศนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
"ผูบ ริหาร" หมายความวา ผูดาํ รงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
"ผูมคี วามรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย" หมายความวา บุคคลที่ไดรับการจางเปน
ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ อัตราคาธรรมเนียมหองพักและคาไฟฟาสําหรับ ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูมคี วามรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารย มีดังนี้
๔.๑ คาธรรมเนียมหองพักปรับอากาศ ราคา ๑,๕๐๐ บาท รวมคาน้าํ และคาไฟฟา
๔.๒ คาธรรมเนียมหองพักธรรมดา ราคา ๔๐๐ บาท รวมคาน้ําและคาไฟฟา
๔.๓ คาธรรมเนียมหองพักธรรมดา ราคา ๓๐๐ บาท รวมคาน้ําและคาไฟฟา
ขอ ๕ ผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย ที่พักอาศัยหองพัก
ธรรมดา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหองพัก ใหผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือผูมีความรูความสามารถ
พิเศษเปนอาจารย เปนผูรับผิดชอบคาไฟฟา

ขอ ๖ กรณีที่ผบู ริหารมหาวิทยาลัย หรือผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย ทีล่ าออก
จากมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเลิกจาง และคางชําระคาธรรมเนียมหองพัก หรือคากระแสไฟให
มหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมหองพัก หรือคากระแสไฟฟาที่คางชําระนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนไปเสนอผลงานวิจัย
และการไดรับตีพิมพ ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ
………………………………………………
ดวยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงคจะใหทุนอุดหนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไป
เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการไดรับ ตีพิมพ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ เพื่อใหบรรลุนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร (๒๕๔๗-๒๕๕๐)
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๒๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๒๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ จึงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุน การไปเสนอ
ผลงานวิจัย และการไดรับตีพิมพ ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ดังนี้
ขอ ๑ การยื่นขอรับทุน อุดหนุน เพื่อเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
๑.๑ คุณสมบัติ
(๑) ตองเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(๒) ไมเปนผูไดรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย ระดับ นานาชาติจาก
มหาวิทยาลัย ในปงบประมาณที่ขอนั้น
(๓) เปนผูแทนคณะผูวจิ ัย เพื่อไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในนามของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑.๒ การยื่นคําขอรับทุน อุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย
(๑) ผูยื่นคําขอตองมีคุณสมบัตติ ามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในขอ ๑.๑
(๒) ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอรับทุน ผานคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานตนสังกัด
พรอมเอกสารประกอบการยืน่ ขอรับทุน ดังนี้
(ก) เอกสารตอบรับการไปเสนอผลงานวิจัย
(ข) บทความขนาดสั้น (short communication) ของผลงานวิจัยที่จะนําเสนอ
(ค) ประวัตินักวิจัย (กรณีที่ยังไมปรากฏในฐานขอมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย)
(ง) เอกสารลงทะเบียน (ถามี)
(จ) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
ทั้งนี้เอกสารในขอ (ข) และ (ค) ใหจดั สงในรูปแบบของเอกสารและ Diskette

๑.๓ จํานวนเงินทุน อุดหนุน การไปเสนอผลงานวิจัย
(๑) ทวีปเอเชีย
- สิงคโปร
๑๕,๐๐๐ บาท
- มาเลเซีย
๑๕,๐๐๐ บาท
- อินโดนีเซีย
๑๕,๐๐๐ บาท
- ฟลิปปนส
๑๕,๐๐๐ บาท
- อินเดีย
๒๐,๐๐๐ บาท
- เกาหลีใต
๒๐,๐๐๐ บาท
- ฮองกง
๒๐,๐๐๐ บาท
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๐,๐๐๐ บาท
- ญี่ปุน
๒๕,๐๐๐ บาท
(๒) ทวีปออสเตรเลีย
- ออสเตรเลีย
๒๕,๐๐๐ บาท
- นิวซีแลนด
๓๐,๐๐๐ บาท
(๓ ) ทวีปแอฟริกา
ไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
(๔ ) ทวีปยุโรป
ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
(๕ ) ทวีปอเมริกา
ไมเกิน ๔๕,๐๐๐ บาท
๑.๔ ขอปฏิบัติสาํ หรับผูไ ดรับทุน อุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย
(๑) เมื่อไดรับอนุมตั ิทุนแลว หากมีความจําเปนตองการยกเลิกการเดินทาง หรือ
เลื่อนการเดินทางออกไป ผู ขอรับทุนตองแจงใหมหาวิทยาลัย ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีการยกเลิก
หรือเลื่อนการเดิน ทางนั้น
(๒) หลังจากที่ไปนําเสนอผลงานวิจัย ผูรับทุนอุดหนุนต องรายงานสรุปผลการไป
นําเสนอผลงานวิจัย ใหมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันรายงานตัวกลับ เขาปฏิบัติ ราชการ
(๓) กรณีที่มีการผลิตเอกสารจากการไปนําเสนอผลงานวิจัย เชน รวมบทคัดยอ
หรือ Proceedings ผูไดรับอนุมัติทุนอุดหนุนตองสงสําเนาเอกสารดังกลาว (เฉพาะสวนที่เกี่ยวของ) ใหกับ
มหาวิทยาลัย ดวย
ขอ ๒ การขอรับ เงิน สนับสนุนการตีพิมพ ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
๒.๑ คุณสมบัติ
(๑) ผูขอรับเงินสนับสนุน ตองเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๒) ผลงานวิจัยนั้นจะตองตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ในนามของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒.๒ จํานวนเงินสนับสนุนการตีพิมพ ผลงานวิจัย
(๑) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ จะไดรับ
เงินสนับสนุนดังนี้
ก. ปรากฏชื่อผูทําวิจัย ๑ คน ไดรับเงินสนับสนุน ๗,๐๐๐ บาท
ข. ปรากฏชื่อผูทําวิจัยเปนคณะผูวิจัย ผูวิจัยที่มีชื่อเปนชื่อแรก ไดรบั เงิน
สนับสนุน ๕,๐๐๐ บาท ชื่อลําดับตอไปไดรับเงินสนับสนุน ๒,๐๐๐ บาทตอ
คน
(๒) ผลงานวิจัยที่มี การจายคาธรรมเนียมการตีพิมพ ใหเบิกจายได ตามจํานวนที่
จายจริง
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยจะตองไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
๒.๓ การยื่นคําขอรับ เงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย
(๑) ผูยื่นขอรับเงินสนับสนุน ตองเปนผูมคี ุณสมบัตติ ามขอ ๒.๑
(๒) ผูยื่นคําขอรับเงินสนับสนุน ตองยื่นคําขอ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผานคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานตนสังกัด พรอมเอกสารดังนี้
(ก) สําเนาผลงานวิจัย (Reprints) ที่ไดรับการตีพิมพ
(ข) ประวัตินักวิจัย (กรณีที่ยังไมปรากฏในฐานขอมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย)
(ค) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
ทั้งนี้ เอกสารในขอ (ก) และ (ข )ใหจัดสงในรูปแบบของเอกสารและแผนดิสก (Diskette)
ขอ ๓ กรณีผูขอรับทุน ไดรับทุนอุดหนุน หรือเงินสนับสนุน จากแหลงทุนอื่นดวย ไมวา จะกอน
หรือหลังไดรับอนุมตั ิทุนอุดหนุน หรือเงินสนับสนุนตามประกาศนี้ ใหเปนหนาที่ของผูขอรับทุนตองแจงการไดรับ
ทุน อุดหนุนหรือเงิน สนับสนุน นั้น ใหมหาวิทยาลัยทราบ
ในกรณีที่ผูยื่นขอรับทุนปกปดหรือละเวน มิไดแจงตามวรรคกอน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
ยกเลิกการใหทุนอุดหนุน หรือเงินสนับสนุนนั้น ทันทีและอาจเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยหรือ
เลิกจางดวย
ขอ ๔ ใหอธิการบดี โดยความเห็น คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนการวิจยั
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนผูพิจารณาอนุมัติ

ขอ ๕ กรณีมีปญหาการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด ใหถือ
คําวินิจฉัยชี้ขาด ของอธิการบดี เปนที่สุด
ทั้งนี้

ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ยกเลิกคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบบทคัดยอวิทยานิพนธ
ฉบับภาษาอังกฤษ (Abstract)
----------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบบทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ (Abstract) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหยกเลิกคาตอบแทนดังกลาว ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ อธิการบดีจึงใหยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบบทคัดยอวิทยานิพนธฉบับ
ภาษาอังกฤษ (Abstract) ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาบริการน้ําบริสุทธิ์ของคณะวิทยาศาสตรการแพทย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใหบริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ จึงไดกาํ หนดอัตราคาบริการน้ําบริสุทธิ์ของคณะวิทยาศาสตรการแพทย ดังนี้

ลําดับที่
๑
๒

รายการ
น้ํากลั่นบริสุทธิ์ (DI 18.2 MΩ Type I)
น้ํากลั่นธรรมดา (15 MΩ Type II)

อัตราคาบริการ
บุคลากรภายใน
บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย
๒๐ บาท/ลิตร
๒๕ บาท/ลิตร
๕ บาท/ลิตร
๕ บาท/ลิตร

ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดตั้งภาควิชาในคณะ
………………………..
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหจดั ตัง้ คณะนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร ไปแลวนัน้ เพื่อใหการ
บริหารงานในคณะดังกลาวเปนไปในแนวทางเดียวกันสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบตั ใิ นการจัดตั้งภาควิชาไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการจัดตั้ง
ภาควิชาในคณะ ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ การจัดตั้งภาควิชาในคณะจะตองอยูในหลักเกณฑ ดังนี้
๓.๑ มีสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวาสามสาขาวิชา หรือ
๓.๒ มีคณาจารยในคณะนัน้ ไมนอยกวาสิบแปดคน ทั้งนี้ การนับคณาจารยใหนับรวม
ทั้งขาราชการ สาย ก พนักงานสายวิชาการ และลูกจางชั่วคราวตําแหนงอาจารยดวย
ขอ ๔ จํานวนภาควิชาในคณะใหมีได ดังนี้
๔.๑ กรณีมีสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวาสามสาขาวิชาหรือมีคณาจารยในคณะนัน้ ไม
นอยกวาสิบแปดคนใหมไี ดหนึ่งภาควิชา
แตถามีสาขาวิชาที่เปดสอนตั้งแตสามสาขาวิชาขึ้นไปแตไมถึงหกสาขาวิชา หรือมีคณาจารย
ในคณะตั้งแตสิบแปดคนขึ้นไปแตไมถึงสามสิบหกคนก็ใหมีไดเพียงหนึ่งภาควิชา
๔.๒ กรณีมีสาขาวิชาที่เปดสอนถึงหกสาขาวิชาหรือมีคณาจารยในคณะนั้นถึง
สามสิบหกคน ก็ใหมีภาควิชาเพิ่มขึ้นไดอีกหนึ่งภาควิชา
ขอ ๕ การขออนุมัติจดั ตั้งภาควิชาใหดําเนินการดังนี้
๕.๑ ใหคณะจัดทํารายละเอียดเสนอมหาวิทยาลัยโดยผานกองแผนงาน
๕.๒ ใหกองแผนงานตรวจสอบแลวเสนออธิการบดีพิจารณา
๕.๓ ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปน
ผูพิจารณาใหความเห็นชอบเบื้องตน
๕.๔ ใหมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมตั ิในการจัดตั้งเปน
ภาควิชา

ขอ ๖ ในภาควิชาหนึ่งใหมีหัวหนาภาควิชาทําหนาที่บริหารงานภายในภาควิชาและอาจมี
รองหัวหนาภาควิชาตามจํานวนที่เหมาะสมก็ได
ขอ ๗ ใหหัวหนาภาควิชาและรองหัวหนาภาควิชาไดรับเงินคาตอบแทนจากเงินรายไดของ
คณะตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ในกรณีที่มีปญหาตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูพ ิจารณาวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนตําแหนงประธานสภาอาจารย
…………………
เพื่อเปนการปรับปรุงอัตราคาตอบแทน ตําแหนงประธานสภาอาจารย ใหเหมาะสม
กับสภาพในปจจุบัน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินประจํา
ตําแหนงประธานสภาอาจารย (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตรา
คาตอบแทนผูด ํารงตําแหนงประธานสภาอาจารย ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาทตอเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การจัดสรรเงินรายไดคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๘
……………………………………
เพื่อใหการจัดสรรเงินรายไดจากเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๘ ในลักษณะรวมจาย เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ การปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ ตลอดจนการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความตาม ขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
เงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินงบประมาณรายได
จากคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๘ โดยพิจารณาจาก
จํานวนเงินรวมจายตลอดหลักสูตรเพื่อแบงใหหนวยงานรับเงินเปนสัดสวน ระหวางหนวยงานรับผิดชอบ
โครงการกับสวนกลาง ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๑ – ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒๐,๐๐๑ – ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๕๐,๐๐๑ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

จัดสรรใหรอยละ
จัดสรรใหรอยละ
จัดสรรใหรอยละ
จัดสรรใหรอยละ
จัดสรรใหรอยละ

ทั้งนี้ ตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

๖๕ : ๓๕
๗๐ : ๓๐
๗๕ : ๒๕
๘๐ : ๒๐
๘๕ : ๑๕

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2548
ณ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533
และความในขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2536 และ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 19/2547 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2547 จึงใหกําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2548 ณ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา
เปนลักษณะรวมจาย ดังนี้
1. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 10,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 5,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา
ดังนี้
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญีป่ ุน
1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
1.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
1.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
1.8 หลักสูตรบัญชีบัญชีบัณฑิต
1.9 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
1.10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 12,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 6,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา
ดังนี้
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร(พืชศาสตร)
2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
2.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 7,500 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา
ดังนี้
3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
3.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3.6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 10,000 บาท และ รวมจายปการศึกษาละ
40,000 บาท สําหรับการลงทะเบียนเปนรายป ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
5. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 10,000 บาท สําหรับระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคเรียน ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป)
6. คาธรรมเนียมนิสิตตางชาติ
6.1 แบบทวิภาค (2 ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภาคเรียนละ
15,000 บาท
6.2 แบบไตรภาค (3 ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภาคเรียนละ
10,000 บาท
7. คาธรรมเนียมหอพักนิสิต /ภาคเรียน
คนละ
3,000 บาท
8. คาธรรมเนียมการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในหอพัก ภาคเรียนละ 500 บาท/
เครื่อง/ภาคเรียน
9. อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง
9.1 คาปรับลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (นับเฉพาะวันที่เปดเรียน) วันละ 25 บาท

9.2 คาขึ้นทะเบียนรักษาสภาพนิสติ
-ภาคเรียนตน/ภาคเรียนที่ 1 (รวมคาประกันสวัสดิการ) ภาคเรียนละ 310 บาท
-ภาคเรียนอืน่ ๆ
ภาคเรียนละ 150 บาท
9.3 คาขอโอนเขาเปนนิสิตจากสถาบันอืน่
3,000 บาท
9.4 คาโอนยายคณะ หรือ สาขาวิชา
1,000 บาท
9.5 คาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
- กรณีปกติ (ยกเวนฉบับแรก)
ฉบับละ
30 บาท
- กรณีเรงดวน
ฉบับละ
100 บาท
- คาสงภายในประเทศ
ฉบับละ
30 บาท
- คาสงนอกประเทศ
ฉบับละ
100 บาท
9.6 คาออกหนังสือรับรองอื่น ๆ
- กรณีปกติ (ยกเวนฉบับแรก)
ฉบับละ
20 บาท
- กรณีเรงดวน
ฉบับละ
50 บาท
9.7 คาปรับขอยื่นรับปริญญาชากวากําหนด
วันละ
50 บาท
9.8 คาธรรมเนียมการคืนสภาพนิสติ
ครั้งละ
2,000 บาท
9.9 คามัดจําเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษากรณีที่สอบคัดเลือกได ครั้งละ 3,000 บาท
ทั้งนี้ อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริบาลเภสัชกรรม สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปก ารศึกษา 2546 ใหใชอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา ตามขอ 4 เชนเดียวกับนิสติ ทีเ่ ขาศึกษาในปการศึกษา 2548
อนึ่ง คาธรรมเนียมที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหใชกับนิสติ ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2548
นิสิตที่เขาศึกษากอนหนานีใ้ หใชประกาศฯ ในปการศึกษาทีต่ นเองเขาศึกษา ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่กําหนดไว
ในประกาศนี้ นิสิตจะขอรับคืนไมได ไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวนกรณีดังตอไปนี้
1. ชําระเงินที่เกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. คาธรรมเนียมหอพักนิสิต จะขอรับคืนไดเมื่อนิสิตไดขอลาออก หรือพักการศึกษาภายใน
วันสุดทายของการเพิ่มรายวิชาเรียน หรือไมสมัครใจเขาพักในหอพักภายใน 5 วัน นับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาหรือนับตั้งแตวนั ทีก่ ําหนดใหอยูใ นหอพัก

3. คาประกันของเสียหายจะขอรับคืนไดเต็มจํานวนคงเหลือเมื่อไดหักหนี้สินผูกพันที่คางชําระ
ไวแลว ภายหลังพนสภาพนิสิต
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ )
---------------------------อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกบั หนวยบริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ฉบับลงวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ไปแลวนั้น
บัดนี้ เพื่อใหเปนขวัญและกําลังใจกับบุคลากรของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
ซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยเหลือคนไข สมควรปรับปรุงอัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานใหกับหนวย
บริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานใหกบั หนวยบริการของสถาบันวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๑๙/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗อธิการบดีจงึ ใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานใหกับหนวยบริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ )”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓.๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบตั ิงานใหกบั หนวยบริการของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ และใหใชความดังตอไปนี้ แทน
“ ๓.๔ อัตราคาตอบแทนพยาบาลที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเปนลักษณะเวรหรือผลัด และ
เมื่ อ ได ป ฏิ บั ติ ง านเฉพาะผลั ด บ า ยและผลั ก ดึ ก เสมื อ นเป น การปฏิ บั ติ ร าชการในเวลาราชการ (ไม ใ ช ก รณี
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ใหไดคาตอบแทน ดังนี้
(๑) พยาบาลวิชาชีพ
คนละ ๒๐๐ บาท
(๒) พยาบาลเทคนิค
คนละ ๑๕๐ บาท
(๓) เจาหนาที่พยาบาล
คนละ ๑๒๐ บาท

(๔) ผูชวยเหลือคนไข

คนละ ๕๐ บาท”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย
สถาบัน สํานัก (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ )
……………………………….
อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนผูชวยคณบดี
ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก นั้น
เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคลองในทางเดียวกัน ฉะนัน้ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๘ และขอ ๙
แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก และ
หนวยงานที่เทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
๑๙/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงใหแกไขอัตราคาตอบแทนผูชวยคณบดี ผูชวย
ผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก จาก คนละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทตอเดือน เปน คนละไมเกิน ๑๐,๕๐๐
บาท ตอเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และคณะกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไป
………………………………
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๘ และ ขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและคณะกรรมการประจํารายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๗
อธิการบดี จึงกําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการประจํา
รายวิชาศึกษาทั่วไป ไวดังตอไปนี้
๑.ประธานกรรมการ
ครั้งละ ๓๗๕ บาทตอคน
๒.กรรมการหรือผูชวยเลขานุการ
ครั้งละ ๓๐๐ บาทตอคน
๓.ผูเขารวมประชุม
ครั้งละ ๑๕๐ บาทตอคน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย
สถาบัน สํานัก
……………………………….
เพื่อเปนการปรับปรุงอัตราคาตอบแทน ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน
สํานัก และหนวยงานเทียบเทาคณะ ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ในปจจุบัน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๘ และขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย ผูชวยคณบดี
ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก และหนวยงานที่เทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมติคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึง
กําหนดอัตราคาตอบแทนผูช วยคณบดี ผูช วยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก คนละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ตอเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การกําหนดเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการจายเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ
สําหรับแพทยประจําสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
………………………..
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนลดปญหาในการขาดแคลนบุคลาการทางการแพทย
และเพื่อใหการบริหารงานของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินเพิ่มบุคลากร พ.ศ.
๒๕๔๔ ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมที่ ๑๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงกําหนดเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการจายเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษสําหรับแพทยประจํา
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกําหนดเกณฑ คุณสมบัติ และ
วิธีการจายเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษสําหรับแพทย”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหแพทยประจําสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพไดรับเงินเพิม่ จากเงินรายไดของ
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพโดยคิดคะแนนละหาพันบาท ตามหลักเกณฑและวิธีคดิ คะแนนดังตอไปนี้
๓.๑ กรณีแพทยที่ไดรับวุฒิบัตร
๓.๑.๑ แพทยที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยใหคิด ๑
คะแนน
๓.๑.๒ แพทยที่ไดรับวุฒิบตั รตอยอดใหคดิ
๒
คะแนน
๓.๒ กรณีแพทยสาขาขาดแคลน
๓.๒.๑ สาขาขาดแคลนไมเรงดวนไดแก
๓.๒.๑.๑ กุมารแพทย
๓.๒.๑.๒ ประสาทศัลยกรรม
๓.๒.๑.๓ ศัลยกรรมทั่วไป
๓.๒.๑.๔ ออรโธปดิก
๓.๒.๑.๕ อายุกรรมทั่วไป
๓.๒.๑.๖ อายุกรรมทางเดินอาหาร
๓.๒.๑.๗ อายุกรรมโรคเลือด
ทั้งนี้ สาขาขาดแคลนไมเรงดวนใหคิด
๑
คะแนน

๓.๒.๒ สาขาขาดแคลนเรงดวนและจําเปนเรงดวนไดแก
๓.๒.๒.๑ กุมารโรคหัวใจ
๓.๒.๒.๒ ศัลยศาสตรทรวงอก
๓.๒.๒.๓ ศัลยศาสตรหลอดเลือด
๓.๒.๒.๔ วิสัญญีวิทยา
๓.๒.๒.๕ รังสีวิทยาวินิจฉัย
๓.๒.๒.๖ สูต-ิ นรีเวชวิทยา
๓.๒.๒.๗ อายุรกรรมโรคหัวใจ
๓.๒.๒.๘ อายุรกรรมโรคไต
ทั้งนี้ สาขาขาดแคลนเรงดวนใหคดิ
๒
คะแนน
ขอ ๔ กรณีแพทยที่ปฏิบัตงิ านในภาวะฉุกเฉิน
๔.๑ ภาวะฉุกเฉินที่สามารถใหการรักษาไดโดยไมเรงดวนที่ผูปวยสามารถรอรับการ
รักษาได หรือแพทยเวรสามารถรักษาแทนไดใหคดิ
๑
คะแนน
๔.๒ ภาวะฉุกเฉินที่ผูปวยอยูใ นภาวะเรงดวนที่ตองไดรับการรักษาหรือทําหัตถการที่
แพทยตองใหการรักษาทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงใหคิด
๒
คะแนน
ขอ ๕ กรณีแพทยที่ปฏิบัตงิ านไดตรงตามเปาหมายที่กาํ หนด
๕.๑ ปฏิบตั ิงานในปแรกไมตองทําการประเมินใหคดิ
๑
คะแนน
๕.๒ ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายมากกวารอยละหาสิบใหคดิ
๑ คะแนน
๕.๓ ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายมากกวารอยละแปดสิบใหคิด ๒ คะแนน
ขอ ๖ ใหสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อประเมินการ
ปฏิบัติงานและใหคะแนนแพทยประจําสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพตามประกาศนี้ และใหผอู ํานวยการ
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพเปนผูพ ิจารณาอนุมตั ิผลการประเมินดังกลาว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ประกอบกับความในขอ ๒๖.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงใหกําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สําหรับนิสิต
รหัส ๔๗ เปนตนไป ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย แบบ ๑ (๒)
๑ ประธานที่ปรึกษา
๖๐,๐๐๐
๒ กรรมการที่ปรึกษา (คนละ)
๓๐,๐๐๐

บาท
บาท

ทั้งนี้ ตั้งแตปก ารศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการจายเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ระหวางลาศึกษาตอภายในประเทศ และตางประเทศ แบบเต็มเวลาปฏิบัติงาน
---------------ดวยเห็นเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการจายเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัย ระหวาง
ลาศึกษาตอภายในประเทศ และตางประเทศ แบบเต็มเวลาปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๓ และโดยความเห็นชอบของ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทําหนาที่เปน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงกําหนดหลักเกณฑการจายเงินเดือนใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยระหวางลาศึกษาตอภายในประเทศ และตางประเทศ แบบเต็มเวลาปฏิบัติงาน ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
จายเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยระหวางลาศึกษาตอภายในประเทศ และตางประเทศ แบบเต็มเวลา
ปฏิบัติงาน”
ขอ ๒ ประกาศนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดรบั อนุญาตใหลาศึกษาตอภายในประเทศ
และตางประเทศแบบเต็มเวลาปฏิบตั ิงาน ไดรับเงินเดือนระหวางลาศึกษาตอ ดังนี้
๓.๑ ระดับปริญญาโท
ไมเกิน ๓ ป
๓.๒ ระดับปริญญาเอก
ไมเกิน ๔ ป
๓.๓ ระดับปริญญาโท – เอก
ไมเกิน ๖ ป
ขอ ๔ ในกรณีที่มีปญหาเกีย่ วกับการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ หรือที่มไิ ดระบุไวในประกาศนี้
ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาเปนคราว ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2548
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533
และความในขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2536 และ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 16/2547 วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547 จึงใหกําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2548 เปนลักษณะรวมจาย ดังนี้
1. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 10,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 5,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา
ดังนี้
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
ญี่ปุน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาพมาศึกษา สาขาวิชา
ภาษาศาสตร สาขาวิชานาฏศิลปไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย สาขาวิชาดุริ
ยางคศาสตรสากล สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชา
ประวัติศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยว
1.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
1.4 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
1.5 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
1.6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
1.7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 12,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 6,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา
ดังนี้

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสกิ ส สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร(พืชศาสตร) สาขาวิชาภูมศิ าสตร สาขาวิชาอารักษาพืช สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรดิน
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.3 หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ
3. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 7,500 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา
ดังนี้
3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3.2 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร
3.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
4. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 9,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา
ดังนี้
4.1 หลักสูตรคูขนานระหวาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
4.2 หลักสูตรคูขนานระหวางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

5. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 10,000 บาท และ รวมจายปการศึกษาละ
40,000 บาท สําหรับการลงทะเบียนเปนรายป ดังรายชือ่ หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
5.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
5.2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
5.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
6. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 30,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 15,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา
ดังนี้
6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
6.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
6.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย(หลักสูตร
นานาชาติ)
6.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) แบงชําระคาธรรมเนียมการศึกษา รวม
จาย
เปน 2 ชวงของการศึกษา คือ
6.4.1 ใน 4 ปการศึกษาแรก ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใหชาํ ระตามกําหนด
ดังนี้
1) ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 30,000 บาท
2) ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 15,000 บาท
6.4.2 ใน 2 ปการศึกษาหลัง ที่ศึกษา ณ The University Of QUEENSLAND
ประเทศออสเตรเลีย หลังจากสําเร็จการศึกษาในประเทศ นิสิตจะเปนผูรับผิดชอบในการชําระใหกับ
The University Of QUEENSLAND ประเทศออสเตรเลียเอง ในอัตราคาธรรมเนียม ณ เวลาที่ลงทะเบียนเรียน
7. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา รวมจายภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนละ 150,000 บาท ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 15,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา
ดังนี้
7.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คาธรรมเนียมการศึกษาเฉลีย่ รวม
จาย 6 ป การศึกษา ที่ศึกษาในประเทศ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ปการศึกษา

และ ในตางประเทศ ณ The University Of QUEENSLAND ประเทศออสเตรเลีย 2
ปการศึกษา อัตราปการศึกษาละ 150,000 บาท โดยใหชําระตามกําหนด ดังนี้
1) ภาคเรียนตน
จํานวน 50,000 บาท ชําระในวันลงทะเบียนเรียน
รายวิชา
2) ภาคเรียนปลาย จํานวน 100,000 บาท แบงชําระตามกําหนดดังนี้
- จํานวน 50,000 บาท ชําระในวันลงทะเบียนเรียนรายวิชา
- จํานวน 50,000 บาท ชําระในวันทําการกอนสอบปลายภาคเรียน
ประจําภาคเรียนปลาย 1 สัปดาห
8. คาธรรมเนียมนิสิตตางชาติ
8.1 แบบทวิภาค (2 ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภาคเรียนละ
15,000 บาท
8.2 แบบไตรภาค (3 ภาคเรียน/ปการศึกษา) ภาคเรียนละ
10,000 บาท
9. อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง
9.1 คาปรับลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (นับเฉพาะวันที่เปดเรียน) วันละ 25 บาท
9.2 คาขึน้ ทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
-ภาคเรียนตน/ภาคเรียนที่ 1 (รวมคาประกันสวัสดิการ) ภาคเรียนละ 310 บาท
-ภาคเรียนอื่นๆ
ภาคเรียนละ 150 บาท
9.3 คาขอโอนเขาเปนนิสิตจากสถาบันอื่น
3,000 บาท
9.4 คาโอนยายคณะ หรือ สาขาวิชา
1,000 บาท
9.5 คาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
- กรณีปกติ (ฉบับแรกฟรี)
ฉบับละ 30 บาท
- กรณีเรงดวน
ฉบับละ 100 บาท
- คาสงภายในประเทศ
ฉบับละ 30 บาท
- คาสงนอกประเทศ
ฉบับละ 100 บาท
9.6 คาออกหนังสือรับรองอื่น ๆ
-กรณีปกติ (ฉบับแรกฟรี)
ฉบับละ 20 บาท
-กรณีเรงดวน
ฉบับละ 50 บาท
9.7 คาปรับขอยื่นรับปริญญาชากวากําหนด
วันละ
50 บาท
9.8 คาธรรมเนียมการคืนสภาพนิสิต
ครั้งละ 2,000 บาท
9.9 คามัดจําเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษากรณีที่สอบคัดเลือกได ครั้งละ 3,000 บาท
10. คาธรรมเนียมหอพักนิสติ
หญิงสวนหนองออ / ปการศึกษา คนละ 3,400 บาท
- ภาคฤดูรอน
คนละ
1,000 บาท

11. คาธรรมเนียมหอพักนิสติ ชาย สวนสนามบิน / ปการศึกษา
คนละ 1,400 บาท
- ภาคฤดูรอน
คนละ
500 บาท
12. คาธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิตในมหาวิทยาลัย คนละ
50 บาท/คืน
13. คาธรรมเนียมการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในหอพัก
-ภาคเรียนปกติ
500 บาท/เครื่อง/ภาคเรียน
-ภาคเรียนฤดูรอน
250 บาท/เครื่อง/ภาคเรียน
อนึ่งคาธรรมเนียมที่กาํ หนดไวในประกาศนี้ ใหใชกับนิสติ ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2548 นิสิต
ที่เขาศึกษากอนหนานี้ใหใชประกาศฯ ในปการศึกษาทีต่ นเองเขาศึกษา ทั้งนี้ คาธรรมเนียมทีก่ ําหนดไวใน
ประกาศนี้ นิสติ จะขอรับคืนไมได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวนกรณีดังตอไปนี้
9. ชําระเงินที่เกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10. คาธรรมเนียมหอพักนิสิต จะขอรับคืนไดเมื่อนิสิตไดขอลาออก หรือพักการศึกษาภายในวัน
สุดทายของการเพิ่มรายวิชาเรียน หรือไมสมัครใจเขาพักในหอพักภายใน 5 วัน นับตัง้ แตวันเปดภาคการศึกษา
หรือนับตั้งแตวันที่กาํ หนดใหอยูในหอพัก
3. คาประกันของเสียหายจะขอรับคืนไดเต็มจํานวนคงเหลือเมื่อไดหกั หนี้สินผูกพันที่คางชําระ
ไวแลว ภายหลังพนสภาพนิสิต
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร
ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
---------------เพื่อใหการกําหนดอัตราเงินคาตอบแทนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และความในขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใหบริการทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทนการใหบริการเครือ่ งมือวิทยาศาสตรของ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ดังนี้
ขอ ๑ ใหนําเงินรายรับของแตละรายการ จายสมทบเขาเปนเงินรายได ดังนี้
๑.๑ รายไดของมหาวิทยาลัย รอยละ ๑๐
๑.๒ รายไดของคณะวิทยาศาสตร รอยละ ๑๐
๑.๓ รายไดของภาควิชาเคมี รอยละ ๑๐
ขอ ๒ ใหนําเงินรายรับสวนที่เหลือจากขอ ๑ ไปจัดสรรเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ เปนคาตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวของ
๒.๒ เปนคาวัสดุ ครุภัณฑ และคาซอมแซมครุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ
และเปนคาใชจายอื่น ๆ
ขอ ๓ ใหจายคาตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอ ๒.๑ ดังนี้
๓.๑ การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
๓.๑.๑ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่สามารถ
เบิก-จายไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๓.๑.๒ คาตอบแทนนิสิตชวยงานเหมาจายชั่วโมงละ ๓๐ บาท/โครงการ
ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตองปฏิบัติงานไมตา่ํ กวาวันละ
๓ ชั่วโมง ถาในกรณีปฏิบัติงานหลายโครงการในวันเดียวกันจะสามารถ
เบิก-จายไดเพียงโครงการเดียวเทานั้น

ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการศูนยเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร
------------------------------

เพื่อใหการใหบริการศูนยเครื่องมือของหองปฏิบัติการกลาง สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยเครือ่ ง Scanning Electron Microscope (SEM) เครื่อง Transmission Electron
Microscope (TEM) เครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDS) เครื่อง Nuclear Magnetic
Resonance Spectrometer (NMR) เครื่อง Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS)
เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) เครื่อง X-ray Diffractometry (XRD)
และเครื่อง Vacuum Coating System AUTO 305 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 2 0 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.2533 และความในขอ 3 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2541
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2547มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาบริการศูนยเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร
ดังนี้
1. อัตราการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด Scanning Electron Microscope (SEM)
คาบริการ (บาท)
รายการ

บุคลากรภายใน
คณะวิทยาศาสตร
ไมไดทุนวิจัย

1. อัตราการใชกลอง SEM (ตอชั่วโมง)
2. พิมพรูป (ตอแผนกระดาษ A4)
ดวยเครื่อง Color Laser
3. เตรียมตัวอยางวิธีปกติ stub
(ตอตัวอยาง)*
4. คาฉาบทอง (ตอครั้ง)
5. คาฉาบคารบอน (ตอครั้ง)
6. Dryer (ตอตัวอยาง)
7. คาสําเนาภาพลงแผน CD พรอมแผน
(บาท/แผน)
8. พิมพรูปดิจติ อล printer sony
UP-D895 (ตอแผน)

บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนวยงาน/บุคคล
ภายนอก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไดทุนวิจัย

40

80
55

100
70

200
100

200

300

400

1,000

100
50
50
30

150
80
80
40

200
100
100
50

350
200
200
100

20

25

30

50

1.1 * ในขอ 3. เปนการเตรียมตัวอยางตัง้ แตตน จนถึงขั้นตอนการเคลือบทองหรือคารบอน
2. อัตราคาวิเคราะหธาตุดว ยเครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDS)

รายการ

1. อัตราการใชเครื่อง SEM+EDS
(ตอชั่วโมง)
2.1 วิเคราะหเชิงคุณภาพ(หาชนิดของ
ธาตุในตัวอยาง)
2.2 วิเคราะหเกิน 10 ตําแหนง
คิดเหมาจายในราคา
3.1 วิเคราะหเชิงปริมาณ
(หาเปอรเซ็นตของธาตุในตัวอยาง)
3.2 วิเคราะหเกิน 10 ตําแหนง
คิดเหมาจายในราคา
4.1 วิเคราะหดวย mapping
และ line scan
4.2 วิเคราะหเกิน 10 ธาตุ คิดเหมาจาย
ในราคา
5. พิมพรูป (ตอแผนกระดาษ A4)
ดวยเครื่อง Color Laser
6. คาสําเนาขอมูลลงแผน CD
พรอมแผน (บาท/แผน)

บุคลากรภายใน
คณะวิทยาศาสตร

คาบริการ (บาท)
บุคลากรภายใน
หนวยงาน/บุคคล
มหาวิทยาลัย
ภายนอก
นเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไมไดทุนวิจัย

ไดทุนวิจัย

-

120

160

300

-

80

100

200

-

600

800

2,000

-

80

100

300

-

600

800

2,000

-

60

80

100

-

600

800

1,000

40

55

70

100

30

40

50

100

2.1 ในขอ 2.1 ถึง ขอ 4.2 สําหรับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรที่ไมไดทุน
อัตราคาบริการคิดตามจายจริงของวัสดุสิ้นเปลือง

3. อัตราการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน แบบสองผาน Transmission Electron Microscope (TEM)

รายการ

1. อัตราการใชกลอง TEM (ตอชั่วโมง)
2. อัตราการใชเครื่อง Ultra Microtome
3. แผน Negative film (ตอแผน)
4. รูป Positive บนกระดาษอัดรูป
พรอมลาง (ตอแผน)
- ขนาด 3X5 นิ้ว
- ขนาด 5X7 นิ้ว
- ขนาด 8X10 นิ้ว
5. พิมพรูป (ตอแผนกระดาษA4)
ดวยเครื่อง Color Laser
6. คาสําเนาภาพลง CD (ตอแผน)
7. เตรียมตัวอยางวิธีปกติ
(block ตัวอยาง)
8. เตรียมตัวอยาง negative stain
(ตอตัวอยาง)
9. เตรียมตัวอยางตั้งแตแรก
(ตอตัวอยาง)*
10. คา section/grid/stain
(ตอตัวอยาง)*

บุคลากรภายใน
คณะวิทยาศาสตร

คาบริการ (บาท)
บุคลากรภายใน
หนวยงาน/บุคคล
มหาวิทยาลัย
ภายนอก
นเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไมไดทุนวิจัย

ไดทุนวิจัย

60

150
80
90

200
100
120

600
200
200

10
20
20

15
25
30

20
30
40

40
50
60

40

55

70

200

30
200

40
300

50
400

200
700

100

150

200

400

750

1,200

1,500

2,000

130

200

250

400

3.1 ในขอ 2. สําหรับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรที่ไมไดทนุ อัตราคาบริการคิดตามจาย
จริงของวัสดุสิ้นเปลือง
3.2 * ในขอ 9. และขอ 10. 1 block ตัดให 5 grids

4. อัตราคาบริการเครื่องมือ Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR)

รายการ

1. คาใชเครื่อง 30 นาทีแรก
2. ในกรณีที่ทําการทดลองตั้งแต 1
ชั่วโมงขึ้นไป จะคิดคาใชเครื่อง
ชั่วโมงละ (เศษชั่วโมงคิดเปน
1 ชั่วโมง)
3. คาบริการตอ 1 ตัวอยาง
ตอ 1 เทคนิค
4. คา Process data ตอ 1 ตัวอยาง
4.1 1H – NMR
4.2 1D-NMR(ยกเวน 1H ) mode ละ
4.3 2D –NMR mode ละ
5. อัตราคาตัวทําละลายสําหรับ
NMR ตอ 1 ตัวอยาง*
5.1 CDCl3–d1
5.2 Acetone–d6
5.3 CD3OD–d4
5.4 DMSO–d6
5.5 D2O–d2
6. คาบริการเตรียมตัวอยาง

บุคลากรภายใน
คณะวิทยาศาสตร

คาบริการ (บาท)
บุคลากรภายใน
หนวยงาน/บุคคล
มหาวิทยาลัย
ภายนอก
นเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไมไดทุนวิจัย

ไดทุนวิจัย

-

150
200

200
300

250
350

-

30

50

50

-

30

20
30
50

40
50
100

50
200
500
200
70
-

50
200
500
200
70
30

70
250
600
250
100
50

100
300
700
300
150
50

4.1 * อัตราคาตัวทําละลายสําหรับ NMR ตอ 1 ตัวอยาง คาบริการอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามราคาของวัสดุวทิ ยาศาสตรที่ใชในการทดสอบนั้น ๆ

5. อัตราคาบริการเครื่องมือ Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS)

รายการ

1. คาบริการตัวอยางละ
1.1 EI mode
1.2 CI mode
2. คาบริการตัวอยางละ โดยนําคอลัมน
มาเอง
2.1 EI mode
2.2 CI mode
3. คาวัสดุสิ้นเปลือง
3.1 ferrule อันละ

บุคลากรภายใน
คณะวิทยาศาสตร

คาบริการ (บาท)
บุคลากรภายใน
หนวยงาน/บุคคล
มหาวิทยาลัย
ภายนอก
นเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไมไดทุนวิจัย

ไดทุนวิจัย

-

450
550

500
650

1,000
1,500

-

250
300

500
650

800
1,000

250

250

300

350

5.1 ในกรณีที่บุคลากรภายในที่ไมไดรับทุนวิจยั จะคิดคาบริการเปนชั่วโมง ๆ ละ 100 บาท
โดยการพิจารณาจะอยูในดุลพินิจของอาจารยผูดูแลเครื่องมือ
5.2 ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรมี Column สําหรับวิเคราะหสารจําพวกยาฆาแมลง เชน DDT

6.อัตราคาบริการเครื่องมือ Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR)
คาบริการ (บาท)
รายการ

1. คาบริการ
1.1 Mid IR ตัวอยางละ
1.2 Far IR ตัวอยางละ
2. คาเตรียมตัวอยาง
2.1 ใชบดกับ KBr powder
2.2 ใชบดกับ Polyethylene powder
2.3 ใช Nujol mull
2.4 ใช Pair of KBr Liquid
Ommi Windows
2.5 ใช Pair of KBr mull
Ommi Windows
2.6 ใช Pair of CsI mull
Ommi Windows
2.7 ใช Pair of polyethylene Liquid
Ommi Windows
2.8 ใช Pair of polyethylene mull
Ommi Windows
2.9 เตรียมตัวอยางแบบกาซ
2.10 ใช ATR
3. อัตราคาสารเคมีในการเตรียม
ตัวอยาง* ตอ 1 ตัวอยาง
3.1 KBr powder
3.2 polyethylene powder
3.3 Nujol

บุคลากรภายใน
คณะ
วิทยาศาสตร

บุคลากรภายใน
มหาวิทย
าลัยนเรศวร

หนวยงาน/บุคคล
ภายนอก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไมไดทุนวิจัย

ไดทุนวิจัย

-

30
70

50
100

70
150

-

20
20
-

30
30
100
100

50
50
120
120

-

-

100

120

-

-

150

170

-

-

150

170

-

-

150

170

100
-

150
300

200
500

250
600

20
30
20

20
30
20

20
30
20

20
30
20

6.1 ในขอ 2.3, 2.4, 2.5 และ 2.6 สําหรับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรจะคิด
คาบริการ
การทําความสะอาด windows ครั้งละ 50 บาท แตสําหรับบุคคลภายนอกทีไ่ ดมีการคิด
คาบริการในการเตรียมตัวอยางไปแลวนั้นจะไมคดิ คาบริการทําความสะอาด windows
6.2 * ในขอ 3. อัตราคาสารเคมีในการเตรียมตัวอยางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาของ
วัสดุวทิ ยาศาสตรที่ใชในการทดสอบนั้น ๆ
7. อัตราการใชเครื่อง X-ray Diffractometry (XRD)
คาบริการ (บาท)
รายการ

1. อัตราการใชเครื่อง XRD
(ตอ 1 ตัวอยาง)
2. พิมพรูป (ตอแผนกระดาษ A4)
ดวยเครื่อง Color Laser
3. คาวิเคราะห (ตอ 1 ตัวอยาง)
4. คาเตรียมตัวอยาง (ตอ 1 ตัวอยาง)
5. การวิเคราะห Percentage
(ตอ 1 ตัวอยาง)

บุคลากรภายใน
คณะ
วิทยาศาสตร

บุคลากรภายใน
มหาวิทย
าลัยนเรศวร

หนวยงาน/บุคคล
ภายนอก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไมไดทุนวิจัย

ไดทุนวิจัย

-

230

300

500

40

55

70

100

-

55
35
500

70
50
600

100
100
1,000

7.1 ในขอ 1. สําหรับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีระเบียบดังนี้
- อัตราการใชเครื่อง 500 บาท ตอ 1 ตัวอยาง
- อัตราการใชเครื่อง ถาวิเคราะหสองตัวอยาง ตัวอยางละ 400 บาท
- อัตราการใชเครื่อง ถาวิเคราะหตั้งแตสามตัวอยางขึ้นไปตัวอยางละ 300 บาท

8. อัตราการใชเครื่อง Vacuum Coating System AUTO 305
8.1 ระบบการเคลือบดวยวิธี Electron - Beam
คาบริการ (บาท)
รายการ

ทองแดง (Cu)

บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คาบริการ/ครั้ง
คาวัสดุ/ครั้ง

100

250

หนวยงาน/บุคคล
ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
คาบริการ/ครั้ง
คาวัสดุ/ครั้ง

400

800

ทองคํา (Au)
ตะกั่ว (Pb)
Nd
Zr
ไทเทเนียม (Ti)

100
200
300**
250
1,500
1,500
100
250
400
1,000
100
250
400
1,000
100
200
400
1,000
สําหรับระบบการเคลือบดวย Electron – Beam ใหบริการการเคลือบ 1 ครั้ง 5 นาที
(ชวงเวลาของ growht กับชิ้นเคลือบ)
8.2 ระบบการเคลือบดวย RF-Sputtering
คาบริการ (บาท)
รายการ

แคดเมี่ยมซัลไฟด (CdS)
ไทเทเนียม Ti
อลูมิเนียม Al

บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คาบริการ/ครั้ง
คาวัสดุ/ครั้ง

500**

250

หนวยงาน/บุคคล
ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
คาบริการ/ครั้ง
คาวัสดุ/ครั้ง

1,500

1,500

100
200
400
600
100
200
400
500
สําหรับระบบการเคลือบดวย RF-Sputtering ใหบริการการเคลือบไมเกิน 10 นาที/ครั้ง
1. สําหรับทองคําไมสามารถคิดราคาคาวัสดุไดเนื่องจากเปนรายการวัสดุที่มีราคาสูงโดยให
ผูวิเคราะหนาํ มาเอง
2. ** เปนรายการวัสดุที่มีอันตรายและตองมีการปองกันสูง
3. คาบริการนี้รวมถึงการวัดความหนาของฟลมดวยเครื่อง FTM แลว
4. สําหรับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรที่ไดรบั ทุนวิจัยจะคิดอัตราคาบริการ
ในอัตราเดียวกับอัตราคาบริการสําหรับหนวยงาน/บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร

อนึ่ง อัตราคาบริการศูนยเครื่องมือในการตรวจวิเคราะหของเครื่อง Scanning Electron
Microscope (SEM) เครื่อง Transmission Electron Microscope (TEM) เครื่อง Energy Dispersive
X-ray Spectrometer (EDS) เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) เครื่อง
Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS) และเครื่อง Fourier Transform Infrared
Spectrometer (FT-IR) เครื่อง X-ray Diffractometry (XRD) และเครื่อง Vacuum Coating System
AUTO 305 อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาของวัสดุวิทยาศาสตรที่ใชในการทดสอบนั้น ๆ และ ในกรณีอื่น ๆ
นอกเหนือจากนี้ใหคดิ คาบริการตามคาใชจายจริง
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2547 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13

กรกฏาคม พ.ศ. 2547

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนการใหบริการศูนยเครื่องมือคณะวิทยาศาสตร
-----------เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาบริการศูนยเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร
ซึ่งประกอบดวยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) เครื่อง Transmission Electron
Microscope (TEM) เครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDS) เครื่อง Nuclear Magnetic
Resonance Spectrometer (NMR) เครื่อง Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS)
เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) เครื่อง X-ray Diffractometry (XRD)
และเครื่อง Vacuum Coating System AUTO ๓๐๕ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
และความในขอ ๓ และขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใหบริการทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๑
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงใหกําหนดอัตราคาตอบแทนการใหบริการศูนยเครื่องมือคณะวิทยาศาสตร ดังนี้
ขอ ๑ ใหนําเงินรายรับของแตละรายการ จายสมทบเขาเปนเงินรายได ดังนี้
๑.๑ รายไดของมหาวิทยาลัย รอยละ ๑๐
๑.๒ รายไดของคณะวิทยาศาสตร รอยละ ๑๐
ขอ ๒ ใหนําเงินรายรับสวนที่เหลือจากขอ ๑ ไปจัดสรรเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ เปนคาตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวของ
๒.๒ เปนคาวัสดุ ครุภัณฑ และคาซอมแซมครุภัณฑ เครื่องมือ อุปกรณ
และเปนคาใชจายอื่น ๆ
ขอ ๓ ใหจายคาตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอ ๒.๑ ดังนี้
๓.๑ การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
๓.๑.๑ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่สามารถ
เบิก - จายไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๓.๑.๒ นิสิตชวยงานเหมาจายชั่วโมงละ ๓๐ บาท/โครงการ
ในการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการตองปฏิบัติงานไมต่ํากวาวันละ ๓ ชั่วโมง ถาในกรณีปฏิบัติงานหลาย
โครงการในวันเดียวกันจะสามารถเบิก-จายไดเพียงโครงการเดียวเทานั้น

ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาบริการทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตรการแพทย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ประกอบกับความในขอ 3 แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2541 จึงไดกําหนดอัตราคาบริการทางวิชาการ
ของคณะวิทยาศาสตรการแพทย ดังนี้
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ประเภทการใช
ประเภทที่ 1 เปนคาใชเครื่องและสถานที่ (ไมรวมเวลาบุคลากร และวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภท)
ประเภทที่ 2 เปนคาบริการวิเคราะหสทุ ธิ ตอตัวอยาง (เวลาที่ใชในการวิเคราะหตอตัวอยางไมเกิน 2 วัน)

ลําดับ

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

รายการ

HPLC

บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย
ประเภท ประเภท 2
1
ยกเวน
25%

อัตราคาบริการ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภท 1 ประเภท 2
50%

บุคคลภายนอก
ประเภท 1

ประเภท 2

150 บาท/
ชม.
250 บาท/
50%
ชม.
150 บาท/
50%
ชม.
250 บาท/
50%
ชม.
ไมมีบริการ 200 บาท/
ชม.
100 บาท/
50%
ชม.

2,000
บาท
3,000
บาท
3,000
บาท
1,500
บาท
ไมมีบริการ

50%

GC

ยกเวน

25%

50%

Capillary Electrophoresis

ยกเวน

25%

50%

Infrared Spectroscopy (FT-IR)

ยกเวน

25%

50%

Real-time PCR

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

PCR

ยกเวน

25%

50%

Pulsed Field Gel Electrophoresis

ยกเวน

25%

50%

50%

Spectronic Genesis (UV/Vis)

ยกเวน

25%

50%

50%

Freeze dryer

ยกเวน

25%

50%

50%

Rotary evaporator

ยกเวน

25%

50%

50%

100 บาท/
ชม.
100 บาท/
ชม.
100 บาท/
ชม.
50 บาท/

5,000
บาท ตอ
ครั้ง
ไมมีบริการ
500 บาท
2,000
บาท
2,000

11
12

Beta counter

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

Electrophoresis set
(tank, tray, power supply)

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

ชม.
ไมมีบริการ 100 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 100 บาท/
ชม.

บาท
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

ลําดับ

รายการ

บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย
ประเภท ประเภท 2
1
ยกเวน
25%

อัตราคาบริการ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภท 1 ประเภท 2

13

High speed centrifuge

14

Ultracentrifuge

ยกเวน

25%

50%

15

CO2 incubator

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

16

Inverted fluorescent microscope

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

17

Sonicator

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

18

Class-II Laminar Flow with
accessories

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

19

Cold room

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

50%

บุคคลภายนอก
ประเภท 1

ประเภท 2

100 บาท/
ชม.
200 บาท/
50%
ชม.
ไมมีบริการ 10 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 100 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 50 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 150 บาท/
ชม.

ไมมีบริการ

ไมมีบริการ 50 บาท/
ชม.

ไมมีบริการ

50%

ไมมีบริการ
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

หมายเหตุ อัตราคาบริการในรายการที่ 6 ไมรวมคาไพรเมอรที่ใชในการวิเคราะห
ภาควิชาชีวเคมี
ประเภทการใช
ประเภทที่ 1 เปนคาใชเครื่องและสถานที่ (ไมรวมเวลาบุคลากร และวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภท)
ประเภทที่ 2 เปนคาบริการวิเคราะหสทุ ธิ ตอตัวอยาง (เวลาที่ใชในการวิเคราะหตอตัวอยางไมเกิน 2 วัน)

ลําดับ

1
2
3
4

รายการ

Spectrophotometer UV-Vis

บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย
ประเภท ประเภท 2
1
ยกเวน ไมมีบริการ

อัตราคาบริการ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภท 1 ประเภท 2
50%

Spectrophotometer UV-1201V

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

UV-Transilluminator

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

Spectromic Genesis 5 Z (UV-Vis)

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

บุคคลภายนอก
ประเภท 1

ประเภท 2

100 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 100 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 80 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 100 บาท/
ชม.

ไมมีบริการ

ไมมีบริการ

ไมมีบริการ
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

5
6
7
8
9
10
11

PCR GeneAmp

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

PCR Thermol Cycler OMN-E

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

PCR Ommi Gene

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

Electrophoresis Chamber + Power
Supply

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

Gel Drying System

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

Fast Performance Liquid
Chromatography (FPLC)

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

Microplate Reader/Dispenzer

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

ไมมีบริการ 100 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 180 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 100 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 100 บาท/
ชม.

ไมมีบริการ

ไมมีบริการ 200 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 200 บาท/
ชม.

ไมมีบริการ

ไมมีบริการ 200 บาท/
ชม.

ไมมีบริการ

ไมมีบริการ
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

ไมมีบริการ

ลําดับ

12
13
14

รายการ

Ion Chromatography (IC)

บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย
ประเภท ประเภท 2
1
ยกเวน ไมมีบริการ

อัตราคาบริการ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภท 1 ประเภท 2
50%

Freeze dryer

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

Rotary Evaporator

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

บุคคลภายนอก
ประเภท 1

ประเภท 2

ไมมีบริการ 150 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 100 บาท/
ชม.
ไมมีบริการ 50 บาท/
ชม.

ไมมีบริการ
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

ภาควิชาสรีรวิทยา
ประเภทการใช
ประเภทที่ 1 เปนคาใชเครื่องและสถานที่ (ไมรวมเวลาบุคลากร และวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภท)
ประเภทที่ 2 เปนคาบริการวิเคราะหสทุ ธิ ตอตัวอยาง (เวลาที่ใชในการวิเคราะหตอตัวอยางไมเกิน 2 วัน)

ลําดับ

1
2
3

รายการ

MacLab system

บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย
ประเภท ประเภท 2
1
ยกเวน
-

อัตราคาบริการ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภท 1 ประเภท 2
50%

-

Treadmill (ลูวิ่ง)

ยกเวน

-

50%

-

Stationary bicycle

ยกเวน

-

50%

-

บุคคลภายนอก
ประเภท 1

ประเภท 2

200 บาท/
ชม.
200 บาท/
ชม.
200 บาท/
ชม.

-

ภาควิชากายวิภาคศาสตร
ประเภทการใช
ประเภทที่ 1 เปนคาใชเครื่องและสถานที่ (ไมรวมเวลาบุคลากร และวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภท)
ประเภทที่ 2 เปนคาบริการวิเคราะหสทุ ธิ ตอตัวอยาง (เวลาที่ใชในการวิเคราะหตอตัวอยางไมเกิน 2 วัน)

ลําดับ

1
2
3
4
5

รายการ

Auto tissue processing

บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตรการแพทย
ประเภท ประเภท 2
1
ยกเวน ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

อัตราคาบริการ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภท 1 ประเภท 2
50%

ไมมีบริการ

50%

ไมมีบริการ

Embedding tissue

ยกเวน

Microtome

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

ไมมีบริการ

Compound microscope

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

ไมมีบริการ

Stereo microscope

ยกเวน

ไมมีบริการ

50%

ไมมีบริการ

บุคคลภายนอก
ประเภท 1

ประเภท 2

500 บาท/
ครั้ง
50 บาท/

ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

Block
30 บาท/
ชม.
50 บาท/
ชม.
50 บาท/
ชม.

ไมมีบริการ
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

หมายเหตุ
1. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรการแพทย หากใชบริการในประเภทที่ 2 ใหคิดอัตราคาบริการ
เปนรอยละ 25 ของอัตราคาบริการสําหรับบุคคลภายนอกประเภทที่ 2
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร หากใชบริการในประเภทที่ 1 ใหคิดอัตราคาบริการเปนรอย
ละ 50 ของอัตราคาบริการสําหรับบุคคลภายนอกประเภทที่ 1
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร หากใชบริการในประเภทที่ 2 ใหคิดอัตราคาบริการเปนรอย
ละ 50 ของอัตราคาบริการสําหรับบุคคลภายนอกประเภทที่ 2

ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสิตและเงินชวยเหลือนิสิต
ผูประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๔๗
--------------------------------------------------เพื่อใหการบริหารงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดําเนินไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗, ๑๓ และ ๑๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกําหนดอัตราเงิน
สมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสติ และเงินชวยเหลือนิสิตผูป ระสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุไวดังตอไปนี้
๑. ใหประกาศยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
สวัสดิภาพนิสติ และเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๔๕ และใชประกาศนี้แทน
๒. เงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสติ
๒.๑ นิสิตระดับปริญญาตรี เงินสมทบ
อัตรา ๑๖๐ บาท
๒.๒ นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เงินสมทบ อัตรา ๒๓๕ บาท
๓. เงินชวยเหลือนิสิตผูป ระสบอุบตั ิเหตุตามอัตราดังนี้
รายการความชวยเหลือ
๑. สูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
๒. สูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม หรือโรคภัยไขเจ็บ
๓. สูญเสียมือ ๒ ขาง หรือเทา ๒ ขาง หรือตา ๒ ขาง / และมือ
และเทา ๑ ขาง หรือมือ
และตา ๑ ขาง หรือเทาและตา ๑ ขาง
๔. สูญเสียตา ๑ ขาง หรือมือ ๑ ขาง หรือเทา ๑ ขาง
๕. สูญเสียความสามารถในการสืบพันธุจากอุบัติเหตุ
๖. สูญเสียการรับฟงเสียง หรือการพูดออกเสียง
๗. สูญเสียนิ้วหัวแมมือ และหรือนิ้วชี้
๘. สูญเสียนิ้วมืออื่น ๆ นิ้วละ
๙. สูญเสียนิ้วเทานิ้วละ

จํานวนเงินชวยเหลือ/บาท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/เอก
๑๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๗,๕๐๐
๔,๕๐๐

๑๒๕,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๗,๕๐๐

๑๐. ทุพพลภาพทั้งหมดอยางถาวร
๑๑. ทุพพลภาพบางสวนอยางถาวร
๑๒. คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีคนไขใน/คนไขนอก จาย
ตามที่จา ยจริง แตไมเกิน
๑๓. คาชดเชยอุบัติเหตุ กรณีผูปวยใน (อยางนอย ๒ วันขึ้นไป)
แตไมเกิน ๑๕ วัน
๑๔. การใหเงินชวยเหลือในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
ขางตน ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดเงินชวยเหลือตามความ
เหมาะสมเปนราย ๆไป

๑๕๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

๑๕๐/วัน

๒๕๐/วัน

ตามจํานวนที่
คณะกรรมการ
เห็นชอบ

ตามจํานวนที่
คณะกรรมการ
เห็นชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
อัตราคาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาในโครงการแขงขันกีฬา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
----------------------------

เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาในโครงการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาในโครงการแขงขันกีฬา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬาในโครงการแขงขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ คาตอบแทนกรรมการตัดสินที่เปนบุคคลภายนอกครั้งละไมเกิน ๒๐๐ บาทแตไมเกิน
๕๐๐ บาท/คน/วัน
ขอ ๔ คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาที่เปนบุคลากรภายในหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยให
เบิกจายไมเกิน ๒๐๐ บาท/คน /วัน
๔.๑ กรรมการตัดสินกีฬาที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามขอ ๔ ตองปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการเทานั้น
๔ .๒ กรณีกรรมการตัดสินกีฬาที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามขอ ๔ หากไดรับเงิน
คาตอบแทนอื่นๆ อยูแลวไมสามารถเบิกจายคาตอบแทนตามประกาศนี้ไดอีก เวนแตจะงดเบิกจายคาตอบแทน
อื่นๆ กอน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑการมอบเงินรางวัลใหแกนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอน
และผูชวยผูฝกสอนที่สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยในการแขงขันกีฬา
บุคลากร สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
---------------------------เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอนที่สราง
ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยในการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
๑๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑการมอบเงินรางวัลใหแก
นักกีฬา ผูจดั การทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน ดังนี้
ขอ ๑ กีฬาประเภทบุคคล
๑.๑ นักกีฬาที่ไดรับเหรียญทอง หรือรางวัลชนะเลิศ
๑,๕๐๐ บาท/คน
๑.๒ นักกีฬาที่ไดรับเหรียญเงิน หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๑,๐๐๐ บาท/คน
๑.๓ นักกีฬาที่ไดรับเหรียญทองแดง หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ๕๐๐บาท/คน
ขอ ๒ กีฬาประเภททีม
๒.๑ นักกีฬาที่ไดรับเหรียญทองหรือรางวัลชนะเลิศ
๑,๕๐๐ บาท/คน
๒.๒นักกีฬาที่ไดรับเหรียญเงินหรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๑,๐๐๐ บาท/คน
๒.๓ นักกีฬาที่ไดรับเหรียญทองแดงหรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ๕๐๐ บาท/คน
ขอ ๓ ผูจดั การทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน
๓.๑ ผูจดั การทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝก สอน กีฬาทีไ่ ดรับเหรียญทอง
หรือรางวัลชนะเลิศ
๑,๕๐๐ บาท/คน
๓.๒ ผูจดั การทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝก สอน กีฬาทีไ่ ดรับเหรียญเงิน
หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
๑,๐๐๐ บาท/คน
๓.๓ ผูจดั การทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝก สอน กีฬาทีไ่ ดรับเหรียญทองแดง
หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
๕๐๐ บาท/คน
ขอ ๔ กรณีนักกีฬาที่ไดรับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ซึ่งมากกวาหนึ่งเหรียญ
หรือไดรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หรือรองชนะเลิศอันดับสอง ซึ่งมากกวาหนึ่งรางวัล
ใหไดรับเงินรางวัลจากโดยพิจารณาจากเหรียญหรือรางวัลสูงสุดที่ไดรับเพียงหนึ่งรางวัล

ขอ ๕ กรณี ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน ที่ทําหนาที่ในกีฬาหลายประเภทและ
เปนนักกีฬา หากไดรับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ซึ่งมากวาหนึ่งเหรียญหรือ รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ซึ่งมากกวาหนึ่งรางวัลใหไดรับเงินรางวัลโดย
พิจารณาจากเหรียญหรือรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
ขอ ๖ เงินรางวัลที่มอบใหนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอนใหเบิกจาก
เงินงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย โครงการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การใช สนามฟุตบอล เวทีกลางแจง
และอาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนสนามบิน)
---------------------------เพื่อใหการใช สนามฟุตบอล เวทีกลางแจง และอาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
(สวนสนามบิน) เปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใชอาคารและสถานที่ พ.ศ. ๒๕๓๘
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเกี่ยวกับการใชสนามฟุตบอล เวทีกลางแจง และอาคารโภชนาคาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนสนามบิน) ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การใชสนามฟุตบอล
เวทีกลางแจง และอาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนสนามบิน)”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันประกาศเปนตนไปจนถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘
ขอ ๓ ใหใชสนามฟุตบอล เวทีกลางแจง และอาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
(สวนสนามบิน) สําหรับจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเทานั้น
ขอ ๔ หามบุคลากรหรือหนวยงานภายในใชสนามฟุตบอล เวทีกลางแจง และอาคาร
โภชนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนสนามบิน) จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคทุกกรณี
ขอ ๕ หามบุคคลหรือหนวยงานภายนอกใชสนามฟุตบอล เวทีกลางแจง และอาคาร
โภชนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนสนามบิน) จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคทุกกรณี
ขอ ๖ กรณีมีเหตุและความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหใชสนามฟุตบอล เวทีกลางแจง
และอาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนสนามบิน) จัดกิจกรรมไดเปนกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ขั้นตอนการดําเนินโครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจาก
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปงบประมาณ ๒๕๔๘
………………………..
เพื่อใหการดําเนินโครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจากคลินกิ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับความในขอ ๕ และขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเบิกจายเงิน
อุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๔ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดขั้นตอน
การดําเนินโครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ในปงบประมาณ ๒๕๔๘ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหผูอาํ นวยการคลินกิ เทคโนโลยีรบั เงินจากมหาวิทยาลัย โดยไมมีการหักเงินอุดหนุน
วิจัยรอยละ ๑๐ ของแตละโครงการเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒ ใหหัวหนาโครงการทําสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการที่คลินิกเทคโนโลยี (งานวิจัย
กองบริการการศึกษา) โดยมหาวิทยาลัยจะโอนเงินในแตละงวดเขาบัญชีของโครงการ และโครงการจะไดรับเงิน
แตละงวด ดังนี้
๒.๑ แผนงานการวิจัยและพัฒนาตอยอด ใหมีการเบิกจาย ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ รอยละ ๕๐ เมื่อโครงการไดรับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
งวดที่ ๒ รอยละ ๓๐ เมื่อหัวหนาโครงการสงรายงานความกาวหนาครั้งที่ ๑
และรายงานการเงิน
งวดที่ ๓ รอยละ ๒๐ เมื่อหัวหนาโครงการสงรายงานฉบับสมบูรณ
และรายงานการเงินปดโครงการ
๒.๒ แผนงานการถายทอดเทคโนโลยี แผนงานการใหบริการคําปรึกษาและขอมูล
เทคโนโลยี และแผนงานการเผยแพรความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหมีการเบิกจาย ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ รอยละ ๘๐ เมื่อโครงการไดรับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
งวดที่ ๒ รอยละ ๒๐ เมื่อหัวหนาโครงการสงรายงานฉบับสมบูรณ
และรายงานการเงินปดโครงการ

ขอ ๓ แนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการ
ใหหัวหนาโครงการแจงคลินิกเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดําเนินโครงการเพื่อชวยในการ
ประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสนับสนุนให
โครงการไดดาํ เนินการบรรลุตามวัตถุประสงค โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ กอนดําเนินโครงการ : ใหหัวหนาโครงการแจงการดําเนินโครงการตอคลินิก
เทคโนโลยี พรอมจัดสงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ การถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงเอกสาร
ประชาสัมพันธของโครงการในรูปแบบของ Digital File
๓.๒ ระหวางดําเนินโครงการ : คลินิกเทคโนโลยีจะจัดสงเจาหนาที่ หรือ อาสาสมัคร
โครงการเขารวมในการสังเกตการณ และประเมินผลการดําเนินโครงการ
๓.๓ หลังดําเนินโครงการ : หัวหนาโครงการตองจัดทําผลการประเมินโครงการที่
สะทอนดัชนีชวี้ ัด (KPI) ของโครงการ และสงมายังคลินกิ เทคโนโลยี
ขอ ๔ การสงรายงานฉบับสมบูรณ และ CD-ROM
๔.๑ ใหจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ (จํานวน ๓ ชุด) โดยมีรายละเอียดของรายงาน
ประกอบดวย บทสรุปสําหรับผูบริหาร บทนํา เนื้อเรื่อง ขอวิจารณ สรุปปญหาและขอเสนอแนะ และใหมี
สําเนาขอเสนอโครงการไวในภาคผนวกดวย เพื่อสงไปยังกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ และ
คลินิกเทคโนโลยี อยางละ ๑ ชุด
๔.๒ ใหจัดสง CD-ROM (จํานวน 3 ชุด) โดยมีรายละเอียดภายใน CD-ROM
ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ตั้งแต กอน ระหวาง และหลังการดําเนินโครงการ เชน ขอเสนอโครงการ ภาพ
ระหวางการดําเนินโครงการ สําเนาไฟลตา ง ๆ ที่ใชระหวางการดําเนินโครงการ ระหวางการทําการประเมินผล
โครงการ รวมทั้งไฟลรายงานฉบับสมบูรณในขอ ๔.๑ ดวย
ขอ ๕ ใหหัวหนาโครงการ เปนผูเก็บหลักฐานการใชจา ยเงินทุนตามรายงานการแสดงการ
ใชจายเงินทุนอยางนอยเปนเวลา ๑๐ ป
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริตการทําวิทยานิพนธ
---------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเมื่อนิสิตของมหาวิทยาลัยกรณี
ถูกกลาวหาวาทุจริตการทําวิทยานิพนธ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสติ
ทุจริตการทําวิทยานิพนธ”
ขอ ๒ ประกาศนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตของมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีตางๆ ในมหาวิทยาลัยและใหหมายความ
รวมถึงผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ที่มีฐานะเทียบเทาคณะดวย
“ทุจริตการทําวิทยานิพนธ” หมายความวา การแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย สําหรับตนเองหรือ ผูอนื่ เกีย่ วกับ
วิทยานิพนธโดยการคัดลอก ลอกเลียนผลงานของผูอนื่ การละเมิดลิขสิทธิ์ผูอื่น การจางใหผูอนื่ ทําหรือรับจาง
ทําวิทยานิพนธ หรือการกระทําอื่นใดอันมีลักษณะคลายคลึงกัน
ขอ ๔ เมื่อมีกรณีกลาวหาวานิสิตทุจริตการทําวิทยานิพนธ ( Thesis ) ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน รองอธิการบดีฝาย
กิจการนิสิต เปนรองประธาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดี เจาของหลักสูตร คณบดีจาํ นวนสองคน
เปนกรรมการ และใหหัวหนาหนวยกฎหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการตามขอ ๔ มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
๕.๑ เรียกบุคคลผูเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหถอยคําเปนลายลักษณอักษร
๕.๒ เรียกเอกสารที่อยูในครอบครองของบุคคลหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
๕.๓ รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
๕.๔ ทําหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหไดความจริงและความยุตธิ รรม
ขอ ๖ คณะกรรมการจะตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงขอเท็จจริงหรือนําพยานหลักฐาน
มาชี้แจงแกขอกลาวหาดวย

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ประธานไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กรณีไมอาจสอบสวนใหแลวเสร็จตามวรรคกอนใหขอขยายเวลาสอบสวนได ไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ในกรณีมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวานิสิตทุจริตการทําวิทยานิพนธ ใหลงโทษทางวินัยนิสติ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสติ
กรณีสําเร็จการศึกษาไปแลวกอนคําสั่งลงโทษมีผลใชบังคับ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอ
สภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตร
ขอ ๙ นิสิตที่ถูกลงโทษวินัยรายแรงใหมีสิทธิอุทธรณไดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ไดรับคําสั่งลงโทษนัน้
หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสิต
กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

