ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคเหนือตอนลาง (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
..................................
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การบริหารศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อลดจํานวนกรรมการและใหเกิดความคลองตัวมากขึน้
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๓
(๒/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหาร
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวัดถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การบริหารศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง พ.ศ. ๒๕๔๕
และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบดวย อธิการบดี
หรือรองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน
๖ คน ผูแทนภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน ๓ คน
ใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
อธิการบดีอาจแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการก็ได”
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเงินคาตอบแทนอาจารยแหลงฝก บุคคลแหลงฝกทําหนาที่
ผูประสานงาน และแหลงฝกภาคปฏิบัติ ของนิสิตฝกภาคปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๙
--------------โดยที่เห็นเปนการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนอาจารย
แหลงฝกบุคคลแหลงฝกทําหนาที่ผูประสานงาน และแหลงฝกภาคปฏิบัติ ของนิสิตฝกภาคปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ (๒)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๒๒ (๑/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงิน
คาตอบแทนอาจารยแหลงฝก บุคคลแหลงฝกทําหนาที่ผูประสานงาน และแหลงฝกภาคปฏิบัติ
ของนิสิตฝกภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินคาตอบแทน
อาจารยแหลงฝก พยาบาลแหลงฝกทําหนาที่ผูประสานงาน และแหลงฝกภาคปฏิบัติของนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกา และโดยอํานาจของสภามหาวิทยาลัย
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“อาจารยแหลงฝก”
หมายความวา แพทย พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา หรือบุคคลซึ่งเปนผูชํานาญเฉพาะทางที่ปฏิบัติงาน
ณ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน สถานพินิจ หรือ
แหลงฝกงานอื่น และไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษจากมหาวิทยาลัย
“บุคคลแหลงฝกทําหนาที่ผูประสานงาน” หมายความวา พยาบาลวิชาชีพ
หรือบุคคลซึ่งไดรับการแตงตัง้ เปนผูประสานงานรายวิชาฝกภาคปฏิบตั ิ

“แหลงฝกภาคปฏิบัติ” หมายความวา โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน สถานพินิจ หรือแหลงฝกงานอื่นที่คณะเห็นควรให
เปนแหลงฝกภาคปฏิบัติสําหรับนิสิต
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตฝกภาคปฏิบัติหลักสูตร
ตางๆ ที่เปดสอนในคณะ และมีนิสิตฝกภาคปฏิบัติในหลักสูตรที่เปดสอนนั้น
ขอ ๕ ใหอาจารย แหลง ฝก บุค คลแหลง ฝกทํา หนา ที่ผู ประสานงาน ได รับเงิ น
คาตอบแทนจากเงินรายไดของคณะตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหจายเงินแหลงฝกภาคปฏิบัติ ไดรับเงินคาตอบแทนจากเงินรายไดของ
คณะตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การเบิกจายเงินคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ใหนําระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย เงินรายไดมหาวิทยาลัยมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ในกรณีมีปญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้มิไดกําหนดไว
ใหอธิการบดีเปนผูว ินจิ ฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย พ.ศ.๒๕๔๙

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับการวิจัยใน
มนุษย ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่
๑๒๒ (๑/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คณะกรรมการจริยธรรม
เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย พ.ศ.๒๕๔๔
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คณะกรรมการจริยธรรม
เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอืน่ ใดในสวนที่กําหนดไว
แลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การวิจัยในมนุษย” หมายความวา การวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย
เพื่อตองการแสวงหาความรูทางชีวการแพทย ไดแก การวิจัยทางการแพทยและวิทยาศาสตร
ชีวภาพ และการวิจัยทางสังคมศาสตร ไดแก การวิจัยทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมมนุษย สังคมศาสตร
จิตวิทยา เศรษฐศาสตร การเมืองและการทหาร หรือการวิจัยอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
“โครงการวิจัย”
หมายความวา โครงการวิจัยที่
เกี่ยวของกับมนุษย
“อาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัย” หมายความวา ผูที่สมัคร
ใจผูกพันตนเขามาใหขอมูลแกผวู ิจัยไมวาจะเปนการรักษา การมีปฏิสัมพันธ หรือการใหขอมูล
สวนบุคคล

ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
เพื่อพิจารณาโครงการวิจยั ตามจํานวนที่เหมาะสม
ใหคณะกรรมการตามวรรคกอนมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป แตอาจ
ไดรับการแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๖.๑ พิจารณาโครงการวิจัยเพื่อมิใหละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
เพื่อปองกันมิใหเกิดโทษตออาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัย
๖.๒ พิจารณารับรอง ไมรับรอง สั่งระงับ สั่งยุติ หรือสั่งใหผูวิจัย
แกไขโครงการวิจัย
๖.๓ พิจารณาวางระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ วิธีการที่เกี่ยวของกับ
โครงการวิจัย
๖.๔ แตงตั้งอนุกรรมการ หรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหทําหนาที่ตามที่
มอบหมาย
๖.๕ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย
ขอ ๗ นอกจากพนตามวาระตามขอ ๕ กรรมการอาจพนจากตําแหนงเมื่อ
๗.๑ ตาย
๗.๒ ลาออก
๗.๓ กระทําผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตกระทําผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๗.๔ มหาวิทยาลัยมีคําสั่งถอดถอน
ขอ ๘ การประชุมของคณะกรรมการ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่นที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ไดรับเบี้ยประชุม หรือคาตอบแทนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
โดยใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมี
อํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวนสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙
………………………….
โดยที่เปนการสมควรใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การจายเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวนสอบสวน พ.ศ.๒๕๓๘
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๒ (๑/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๙ จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงิน
สมนาคุณกรรมการสืบสวนสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินสมนาคุณ
กรรมการสืบสวนสอบสวน พ.ศ.๒๕๓๘
บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอืน่ ใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย ที่จดั ตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฏีกา หรือจัดตัง้ โดยอํานาจสภามหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึง
สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะดวย
“กรรมการ” หมายความวา ผูซึ่งมหาวิทยาลัยหรือคณะแตงตั้งให
เปนกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง กรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาขอเท็จจริง กรณี
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางถูกกลาวหากระทําผิดวินัยไมรายแรง กรรมการสอบหาผูรับผิด
ทางละเมิด ตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ กรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง กรณีนิสิตถูก
กลาวหากระทําผิดวินัย และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรบั แตงตั้งใหเปนเลขานุการหรือ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดวย

ขอ ๕ กรรมการมีสิทธิไดรับเงินสมนาคุณตามระเบียบนี้โดยเบิกจายจากเงิน
รายไดของหนวยงาน
ขอ ๖ กระบวนการสอบสวนจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไม
เกินหกสิบวัน นับจากวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจึง
สามารถเบิกจายเงินสมนาคุณตามระเบียบนี้
ขอ ๗ เมื่อรายงานผลการสอบสวนตอมหาวิทยาลัยแลวใหเลขานุการดําเนินการ
จัดทําหลักฐานเบิกจายเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติการเบิกจาย
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากระเบียบนี้
ใหอธิการบดีเปนผูว ินจิ ฉัยชีข้ าดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารโครงการจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย
พ.ศ.๒๕๔๘
……………………………………….
เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย เปนไปดวยความ
เรียบรอย สามารถดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอผูเรียน ผูสอน และผูที่เกี่ยวของ
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ ๑๔(๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบการบริหารโครงการจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหาร
โครงการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผาน
ระบบสารสนเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๘“
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนไป
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งกําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“โครงการ”
หมายความวา โครงการจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย
“กรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารโครงการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

“เงินรายได” หมายความวา เงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับการ
จัดสรร และเงินที่ไดรับจากคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
“ผูรับผิดชอบผลิตรายวิชา” หมายความวา ผูไดรับแตงตั้งใหเปน
ผูรับผิดชอบผลิตรายวิชาในรูปแบบ e – learning ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การทองเที่ยว
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูไดรับแตงตัง้ ใหเปนผูปฏิบตั ิงาน และ
เจาหนาที่อื่นๆ ที่ปฏิบตั ิงานในโครงการ
ขอ ๔ ใหมีกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวยอธิการบดี เปนประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปนรองประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝายบริหาร คณบดีที่มีรายวิชาตามหลักสูตร ผูอํานวยการศูนยฝกอบรม
และควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผูอํานวยการกองคลัง ผูแทนจากวิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ผูอํานวยการโครงการฯ เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ หัวหนางานธุรการกองบริการการศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารโครงการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงานของโครงการใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย และ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) พิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือ
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษา
ทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย
(๔) กํากับ ดูแลมาตรฐานทางวิชาการของโครงการ ใหเปนไปตาม
หลักสูตรและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๕) พิจารณากําหนดเกณฑภาระงานและประกาศอัตราคาตอบแทน
(๖) กําหนดแนวปฏิบตั ิในการติดตามและประเมินผลของโครงการ
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ เกีย่ วกับกิจการ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ขอ ๕ ใหมีกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการโครงการ เปนรองประธานกรรมการ คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร ผูทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแตงตั้งจํานวนไมเกิน ๓ คน ประธาน
อนุกรรมการหมวด และ/หรือกลุมวิชาตางๆ ตามโครงสรางหลักสูตร ประธานอนุกรรมการ
ฝายดําเนินการผลิต ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ หัวหนางาน
พัฒนาวิชาการ กองบริการการศึกษา เปนผูชว ยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
นเรศวร และ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) บริหารจัดการ กํากับ ดูแล โครงการใหเปนไปตามนโยบายกําหนด
ทั้งนี้ ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการผลิตรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และ อนุกรรมการฝาย
ดําเนินการผลิตรายวิชา
(๓) ผลิตรายวิชา e-learning ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๖ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูอาํ นวยการโครงการ จํานวนหนึ่งคน และใหไดรับ
คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงตามอัตราที่กําหนด โดยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การบริหารการเงินของโครงการ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การจัดสรรเงินรายไดของโครงการ ใหกําหนดเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๙ ใหกรรมการบริหารโครงการ กรรมการบริหารหลักสูตร อนุกรรมการ
บริหารหลักสูตร ไดรับคาเบี้ยประชุม ตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือที่มิไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูพจิ ารณา
วินจิ ฉัยและใหถือเปนที่สุด และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออกประกาศได
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๘
--------------------------เพื่อใหการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๔๘)
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการบริหารงาน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารสถาบันวิจัย
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบ
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“โรงพยาบาล” หมายความวา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“รองผูอํานวยการ” หมายความวา รองผูอาํ นวยการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

“หัวหนาฝาย” หมายความวา หัวหนาฝายของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“หัวหนางาน” หมายความวา หัวหนางานของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้หรือมิไดระบุไวในระเบียบนี้ให
อธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด และเพื่อการนี้ใหสามารถออกประกาศที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานโรงพยาบาลได
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ใหโรงพยาบาลดําเนินงานบริหารในลักษณะที่มีความคลองตัว พึง่ พา
ตนเองและใหคุมกับเงินลงทุนและคาใชจายที่ลงทุนไปโดยไมมุงแสวงหากําไรเปนหลัก
ขอ ๗ โรงพยาบาลตั้งขึน้ เพื่อวัตถุประสงคดังนี้
๗.๑ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทยศาสตรและ
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
๗.๒ เพื่อเปนศูนยกลางในการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๗.๓ เพื่อใหบริการวิชาการ ฝกอบรมและจัดการเรียนการสอนในระดับ
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
๗.๔ เพื่อใหบริการรักษาพยาบาล สนับสนุนใหเกิดการวิจัยและการ
เรียนการสอน
๗.๕ เพื่อประสานความรวมมือกับสภาวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และหนวยงานที่เกี่ยวของในการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
๗.๖ เพื่อดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การแบงสวนงานและการจัดระเบียบภายในโรงพยาบาลใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย
อธิการบดี เปนที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒดิ านแพทยศาสตร เปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย คณบดีคณะแพทยศาสตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร คณบดีคณะ
เภสัชศาสตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร คณบดีคณะสหเวชศาสตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร

การแพทย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ผูทรงคุณวุฒิจาํ นวนไมเกิน ๒ คน ที่อธิการบดีใหความ
เห็นชอบ เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการโรงพยาบาล เปนกรรมการและเลขานุการ
คุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒดิ านแพทยศาสตรใหเปนไปตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการอํานวยการมีหนาทีด่ ังตอไปนี้
๑๐.๑ กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
๑๐.๒ ใหคําแนะนําผูบริหารโรงพยาบาลในการอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวของ
๑๐.๓ เสนอแนะแกผูอํานวยการในการบริหารและดําเนินงานเกี่ยวกับ
กิจการของโรงพยาบาล
๑๐.๔ แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวี าระ ๒ ป แตสามารถที่จะไดรับการ
แตงตั้งใหมได
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โดยให คณบดี
คณะแพทยศาสตร เปนประธานกรรมการ รองคณบดี จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ หัวหนา
ภาควิชา จํานวน ๒ คน หัวหนาฝาย จํานวน ๒ คน ที่คณบดีเสนอชื่อ เปนกรรมการ และ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล เปนกรรมการและเลขานุการ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลที่คณบดีเสนอ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
๑๒.๑ ยกรางแผนพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการ พิจารณาใหความเห็นชอบ
๑๒.๒ กลั่นกรองเรื่องที่จะนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
๑๒.๓ ควบคุมและสรางเกณฑมาตรฐานการใหบริการรักษาพยาบาล
๑๒.๔ เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย
นเรศวรในสวนทีเ่ กี่ยวกับโรงพยาบาล
๑๒.๕ สงเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยของพนักงานโรงพยาบาล
๑๒.๖ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาล
และควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
ที่กําหนดไว

หมวด ๒
การบริหารงานบุคคล
ขอ ๑๓ ใหคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดของโรงพยาบาล โดยมีผูอํานวยการเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของโรงพยาบาล และใหคณบดีแตงตั้งรองผูอํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ หัวหนาฝาย และหัวหนางาน คนหนึ่งหรือหลายคนก็ได ตามที่ผูอํานวยการเสนอ
เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและคุณสมบัติของ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และหัวหนาฝาย ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ ผูอาํ นวยการมีหนาที่ ดังตอไปนี้
๑๔.๑ บริหารงานโรงพยาบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
๑๔.๒ ควบคุมดูแลและสั่งการในโรงพยาบาล ใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือใหถือปฏิบัติ
๑๔.๓ ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณตางๆ ของ
โรงพยาบาลใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๕.๔ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือ คณบดีมอบหมาย
หมวด ๓
รายไดโรงพยาบาล
ขอ ๑๕ โรงพยาบาลอาจมีรายไดมาจากแหลงตางๆ ดังตอไปนี้
๑๕.๑ เงินงบประมาณแผนดิน
๑๕.๒ เงินรายไดที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนรายป
๑๕.๓ เงินรายไดจากการบริหารโรงพยาบาล
๑๕.๔ เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกโรงพยาบาล
๑๕.๕ เงินรายไดหรือผลประโยชนอื่นๆ
หมวด ๔
หมวดอื่นๆ
ขอ ๑๖ นอกจากที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนํากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย หรือ ทางราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๑๗ ใหรายงานฐานะการเงิน การประเมินผลการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัย
ภายใน ๖๐ วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเงินเพิ่มพิเศษอาจารยคณะแพทยศาสตร พ.ศ.๒๕๔๘
--------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบ วาดวย การจายเงินเพิม่ พิเศษแกอาจารย
คณะแพทยศาสตร เปนการตอบแทนการปฏิบัติงานบริการ การเรียนการสอน การวิจัย และ
ภารกิจอื่นๆ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจ และจูงใจใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอมหาวิทยาลัย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงินเพิ่ม
พิเศษอาจารยคณะแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกบรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลงอื่น
ใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อาจารย”
หมายความวา ขาราชการสาย ก และพนักงานสาย
วิชาการ คณะแพทยศาสตร
“เงินเพิ่มพิเศษ” หมายความวา เงินที่เพิ่มใหกับอาจารย โดยใหไดรับ
นอกเหนือจากเงินเดือน เงินประจําตําแหนงทางบริหาร เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่อาจารยไดรับ
ขอ ๕ ใหอาจารย ไดรับเงินเพิ่มพิเศษจากเงินรายไดของคณะแพทยศาสตร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ ของอาจารยที่จะไดรับ ตลอดจนอัตรา
เงินเพิ่มพิเศษตามวรรคกอน ใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปญหา
นอกเหนือจากระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยและใหถือเปนที่สุด และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศได
ประกาศ ณ วันที่ ๒

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๘
--------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหาร
โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๘
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจความตามมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๐
(๔/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหาร
โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา หรือจัดตัง้ โดยอํานาจสภามหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึง
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“โรงเรียน”
หมายความวา โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผูอํานวยการ”
หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียน
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการ
โรงเรียน
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
“บุคลากร”
หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของ
โรงเรียน และใหหมายความรวมถึงผูที่ปฏิบัติงานประเภทอื่นไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปน
กรรมการหรือฐานะอื่นใด

ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือระเบียบนี้ให
อธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ใหจดั ตัง้ โรงเรียนขึ้นโรงเรียนหนึ่งเรียกวา “โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร” เปนหนวยงานอยูในกํากับของมหาวิทยาลัย ภายใตสํานักงานอธิการบดี
ขอ ๖ โรงเรียนมีวัตถุประสงคดงั ตอไปนี้
๖.๑ เพื่อเปนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตัวอยางที่มีศักยภาพสูงใน
การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ
๖.๒ เพื่อพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให
ตอเนื่องและสอดคลองกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๖.๓ เพื่อเปนแหลงสาธิต และทําการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาทางการศึกษา
ใหแกสถาบัน โรงเรียน ในชุมชนอืน่ ๆ
๖.๔ เพื่อปลูกฝงดานศิลปวัฒนธรรมแกเยาวชนไดมีสวนรวมในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหเปนมรดกสืบไป
๖.๕ เพื่อเปนสถานที่ปฏิบตั ิงานดานฝกสอน ฝกงานและพัฒนาวิชาชีพของ
นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอืน่
ขอ ๗ การแบงสวนงานและการจัดการบริหารภายในโรงเรียนใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ
หมวด ๒
การดําเนินงาน
ขอ ๘ การบริหารงานโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูอํานวยการ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการ

ขอ ๙ ใหคณะ สงเสริมและสนับสนุนงานดานวิชาการของโรงเรียนเพื่อประกัน
และเสริมสรางคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ในขอ ๖
ขอ ๑๐ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย
๑๐.๑ อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
๑๐.๒ รองอธิการบดีจํานวนสามคน
เปนกรรมการ
๑๐.๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตร
เปนกรรมการ
๑๐.๔ คณบดีคณะมนุษยศาสตร
เปนกรรมการ
๑๐.๕ คณบดีคณะสังคมศาสตร
เปนกรรมการ
๑๐.๖ ผูอาํ นวยการวิทยาลัยนานาชาติเปนกรรมการ
๑๐.๗ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
เปนกรรมการ
๑๐.๘ ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมเกินสามคน
เปนกรรมการ
๑๐.๙ ผูอํานวยการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการขอ ๑๐.๘ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
อํานวยการ และใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
ขอ ๑๑ คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจและหนาที่ดงั ตอไปนี้
๑๑.๑ สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแล การจัดการศึกษาของโรงเรียนให
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๑๑.๒ กําหนดนโยบายการบริหารงานและใหความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิ
การของโรงเรียน
๑๑.๓ อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียนกอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิ
๑๑.๔ ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป รวมตลอดทั้ง
การพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลัง และอัตราคาตอบแทนการบรรจุ แตงตั้ง การออกจากงาน
วินัย และสวัสดิการของบุคลากร
๑๑.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป กอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๑๑.๖ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและฐานะการเงินประจําปเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยทราบ
๑๑.๗ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอาํ นวยการ
๑๑.๘ ปฏิบตั ิหนาที่อนื่ ตามที่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวย
๑๒.๑ ผูอํานวยการ
เปนประธานกรรมการ
๑๒.๒ รองผูอํานวยการ
เปนกรรมการ
๑๒.๓ หัวหนากลุมวิชาของโรงเรียน เปนกรรมการ
๑๒.๔ รองผูอํานวยการคนหนึ่งซึ่งผูอํานวยการกําหนด
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๓ คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่อนื่ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ จัดทํางบประมาณรายจายประจําป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
๑๓.๒ จัดทําแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน เสนอตอ
คณะกรรมการอํานวยการใหความเห็นชอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
๑๓.๓ ใหความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนและการใหบําเหน็จความชอบ
พิเศษประจําปแกบคุ ลากรของโรงเรียน
๑๓.๔ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
๑๓.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอํานวยการ
มอบหมาย
ขอ ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร ให
นําระเบียบวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การบริหารงานบุคคล
ขอ ๑๕ ในโรงเรียนใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
บริหารงานของโรงเรียน และ อาจใหมีรองผูอํานวยการคนหนึ่งหรือหลายคนแตไมเกินหาคนเพื่อ
ทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมายก็ได
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีเปนผูแตงตัง้ ผูอํานวยการ
คุณสมบัติ ตลอดจนหลักเกณฑ และวิธีการเลือกผูอํานวยการใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการตามวรรคหนึง่ ใหมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และอาจไดรับแตงตั้ง
ใหมอีก

ขอ ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนง
เมื่อ
๑๗.๑ ตาย
๑๗.๒ ลาออก
๑๗.๓ ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง
๑๗.๔ ไมผานการประเมิน
๑๗.๕ กระทําความผิดอาญา จนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๗.๖ คณะกรรมการอํานวยการมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ใหออก
ขอ ๑๘ รองผูอาํ นวยการใหอธิการบดีแตงตั้งตามคําแนะของผูอํานวยการ
ใหรองผูอํานวยการมีหนาที่ชวยและรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย และเมื่อผูอํานวยการ
พนตําแหนง ใหรองผูอํานวยการพนตําแหนงดวย
ใหนําความในขอ ๑๗ มาใชกับการพนจากตําแหนงของรองผูอํานวยการดวย
โดยอนุโลม
ขอ ๑๙ ใหผูอํานวยการ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
๑๙.๑ บริหารกิจการของโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน
๑๙.๒ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของ
โรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
๑๙.๓ รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของ
บุคลากรและสงเสริมกิจการของโรงเรียน
๑๙.๔ ทําแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
๑๙.๕ เปนผูแทนของโรงเรียนในกิจการทั่วไป
๑๙.๖ ออกประกาศปฏิบัตเิ กี่ยวกับการรักษาวินัย จรรยาบรรณ และ
มารยาทแหงวิชาชีพของบุคลากรของโรงเรียน
๑๙.๗ ในการใชอํานาจตามขอ ๑๙.๑ ในสวนทีเ่ กี่ยวกับการสอบสวน
และลงโทษทางวินัยแกบุคลากรของโรงเรียนที่เปนขาราชการ ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการที่เกี่ยวของโดยใหถือวาผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาของบุคลากรผูนนั้
ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๙.๒ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจให
รองผูอํานวยการ หรือบุคลากรของโรงเรียนปฏิบตั ิหนาทีแ่ ทนได ทั้งนีต้ ามที่คณะกรรมการ
อํานวยการกําหนด

๑๙.๘ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย
และของโรงเรียน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๒๐ บุคลากรของโรงเรียนมีสองประเภท คือ
๒๐.๑ อาจารย ซึ่งเปนขาราชการ พนักงาน หรือ ลูกจางของโรงเรียน
ซึ่งไดรับหรือจางจากเงินงบประมาณแผนดิน หรือจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
๒๐.๒ เจาหนาที่ ซึ่งเปนขาราชการ พนักงาน หรือ ลูกจางของโรงเรียน
ซึ่งไดรับหรือจางจากเงินงบประมาณแผนดิน หรือจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ นอกจากภาระหนาที่ตามที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ บุคลากรของ
โรงเรียนมีหนาที่ชวยเหลือกิจการของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค
ขอ ๒๒ ในการกําหนดเงินเดือนและคาตอบแทนของบุคลากรของโรงเรียนให
เปนไปตามขอบังคับ วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๓ กรณีคณาจารยของมหาวิทยาลัยไปทําการสอนใหกับโรงเรียน ใหคดิ
คิดภาระงานสําหรับการสอนดังกลาวใหกับคณาจารยเชนเดียวกับการสอนในมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
ระบบการศึกษาและการรับนักเรียน
ขอ ๒๔ การจัดการศึกษาในโรงเรียนตองจัดใหมีหลักสูตรที่มุงเนนใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนขอ ๖ และสงเสริมใหนักเรียนมีความเขมแข็งดานวิชาการ มี
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเปนพลเมืองดีของชาติ และมีความใฝรูในการศึกษาหาความรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ ๒๕ ระบบการศึกษา วิธีประเมินผลการเรียนการสอน การตัดสินผลการเรียน
ตลอดจนการโอนผลการเรียน ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๖ การรับนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียน ใหเปนไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการอํานวยการกําหนด และใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๗ การกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของโรงเรียนให
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๕
รายไดของโรงเรียน
ขอ ๒๘ โรงเรียนอาจมีเงินรายไดดังตอไปนี้
๒๘.๑ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
๒๘.๒ เงินคาบํารุง คาธรรมเนียมการศึกษา คาตอบแทน คาบริการ
หรือรายไดจากการดําเนินงาน
๒๘.๓ เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคที่มีผูมอบใหโรงเรียน
๒๘.๔ รายไดหรือผลประโยชนอื่นใด
เงินรายไดของโรงเรียนใหนําไปใชจายเพื่อการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โรงเรียน เวนแตเงินไดตามขอ ๒๘.๓ ถาผูมอบเงินอุดหนุนหรือบริจาคไดกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชจายไว ใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของผูมอบให
ขอ ๒๙ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและพัสดุ ใหใชขอบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได
มหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑๒๐ (๔/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย ทุนอุดหนุน
การวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอืน่ ใด ในสวนที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ป”
หมายความวา ปงบประมาณ
“เงินอุดหนุน” หมายความวา เงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น รายได
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ในแตละปใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งจากเงินรายได
มหาวิทยาลัยไวสําหรับเปนการพัฒนางานวิจยั
อัตรารอยละของเงินอุดหนุนที่จะจัดสรรและการบริหารจัดการเงินอุดหนุนใหทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ การเบิกจายเงินอุดหนุน ใหเบิกจายตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ในกรณีมีปญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘

กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย เกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑๒๐ (๔/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย ทุนอุดหนุน
การวิจัยของคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย ที่จดั ตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา หรือจัดตัง้ โดยอํานาจสภามหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึง
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะดวย
“ป”
หมายความวา ปงบประมาณ
“เงินอุดหนุน” หมายความวา เงินอุดหนุนการวิจัยที่คณะจัดสรร
ขอ ๕ ในแตละปใหคณะจัดสรรงบประมาณไมนอยกวารอยละหาของประมาณ
การรายรับ เพื่อเปนทุนอุดหนุนการวิจัย
การบริหารจัดการเงินอุดหนุนใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ การเบิกจายเงินอุดหนุน ใหเบิกจายตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ในกรณีมีปญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย เกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุน AGENCE UNIVERSITÉ DE LA FRANCOPHONIE
(AUF) พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบในการเบิกจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจาก
AGENCE UNIVERSITÉ DE LA FRANCOPHONIE (AUF) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ตามขอตกลงทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร กับประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๐ (๔/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุน
AGENCE UNIVERSITÉ DE LA FRANCOPHONIE (AUF) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ กองทุน”
หมายความวา กองทุน AGENCE UNIVERSITÉ DE LA
FRANCOPHONIE (AUF)
“ คณบดี”
หมายความวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร
ขอ ๔ ใหนําเงินที่ไดรับการสนับสนุนจาก AGENCE UNIVERSITÉ DE LA
FRANCOPHONIE (AUF) จํานวน ๑,๑๑๘,๔๖๒.๔๑ (หนึ่งลานหนึง่ แสนหนึง่ หมื่นแปดพัน
สี่รอยหกสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค) จัดตั้งเปนกองทุนโดยใชชื่อวา กองทุน AGENCE
UNIVERSITÉ DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย คณบดี เปนประธาน
กรรมการไมเกินสี่คนที่คณบดีแตงตั้ง และใหคณบดีแตงตั้งบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร
คนหนึ่ง เปนเลขานุการ

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
๖.๑ กําหนดนโยบายในการบริหารกองทุน
๖.๒ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินกองทุน
๖.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติเงินจากกองทุน
๖.๔ แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่มอบหมาย
ขอ ๗ การเก็บรักษาเงิน การเบิกจายเงินจากกองทุนใหนาํ ระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหมีอํานาจในการออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายได พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย รายการและ
อัตราการเบิกจายเงินรายได (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายได (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายได (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ ใหเกิดความ
คลองตัวยิง่ ขึน้ และเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบนั
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๑๙ (๓/ ๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย รายการและ
อัตราการเบิกจายเงินรายได พ.ศ. ๒๕๔๘ “
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย รายการและอัตราการเบิกจายเงิน
รายได (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย รายการและอัตราการเบิกจายเงิน
รายได (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖
๓) ระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย รายการและอัตราการเบิก
จายเงินรายได (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖
๔) ระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเบิกจายเงินชดเชย
สําหรับการใชยานพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปปฏิบัตริ าชการ
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๓๙

บรรดา ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
----------------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใหการบริหารงานบุคคลในสวนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘
จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งรับเงินคาจางจากเงินงบประมาณแผนดิน
ขอ ๔ ใหจัดตั้งกองทุนเรียกวา “กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย” ขึ้นใน
มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคดังนี้
๔.๑ เพื่อสนับสนุนใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการพัฒนาวิชาการ
๔.๒ เพื่อจายเปนคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการและวิชาชีพ
๔.๓ เพื่อเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลและคาเลาเรียนบุตร
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอ ๖ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๖.๑ กําหนดแนวทางการบริหารกองทุนใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และมีวัตถุประสงคของกองทุน
๖.๒ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินกองทุนเพื่อเปน
สวัสดิการแกพนักงานมหาวิทยาลัย
๖.๓ แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบบัญชีของกองทุน
๖.๔ แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
๖.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๗ กองทุนไดรับจาก
๗.๑ งบประมาณแผนดินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน
คาใชจายบุคลากรที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรทั้งหมด ยกเวนเงินคาจางพนักงานและเงิน
ประกันสังคมที่มหาวิทยาลัยจายสมทบใหแกพนักงาน
๗.๒ เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
๗.๓ ดอกผลที่ไดรับจากกองทุน
๗.๔ รายรับอื่น ๆ
ขอ ๘ การเงินกองทุน เพื่อเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลใหคํานึงถึง
สวัสดิการของพนักงานที่ไดรับอยูแลวจากการประกันสังคม และจากการประกันสุขภาพที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการใหอยูแลว
ขอ ๙ การจายเงินกองทุน เพื่อเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๐ การจายเงินกองทุน เพื่อเปนคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการและวิชาชีพ
ใหใชหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๑ การฝาก การถอน การเก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบเงิน
ของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเงินรายได
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบบัญชีแลวรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันปดบัญชีประจําป

ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีสามารถออกประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสวัสดิการของ
พนักงานได
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีทมี่ ีขอสงสัยให
อธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารงานสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การบริหารงานสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน พ.ศ.๒๕๔๗ ใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึน้
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๑๑๙ (๓/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารงาน
สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารงานสถาบันเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหชุมชน พ.ศ.๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยง กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สถาบัน”
หมายความวา สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
“คณะกรรมการอํานวยการ”หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการสถาบัน
“คณะกรรมการดําเนินงาน” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินงานสถาบัน
“ผูอํานวยการ”
หมายความวา ผูอาํ นวยการสถาบัน
“รองผูอํานวยการ” หมายความวา รองผูอาํ นวยการสถาบัน
“ปงบประมาณ” หมายความวา ปงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหมีสถาบันเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีการบริหารงานเปน
อิสระจากระบบราชการ ภายใตการกํากับดูแลของอธิการบดี

ขอ ๖ สถาบันมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
๖.๑ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะนําไป
สูการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
๖.๒ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเครือขาย ใหคําปรึกษาแนะนําแก
หนวยงาน องคกรและประชาชน
๖.๓ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบบูรณาการ
๖.๔ เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูควบคูการทํางานใหกับหนวยงาน
องคกรและประชาชน
๖.๕ เพื่อเปนศูนยขอมูลเทคโนโลยีสมัยใหม ที่จะนําไปสูการบริหาร
และการพัฒนาทางสังคม
๖.๖ เพื่อเปนศูนยใหบริการวิชาการ ฝกอบรม และจัดการเรียนการสอน
ในระดับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
๖.๗ เพื่อเปนศูนยประสานงานเครือขายอุดมศึกษา ปรึกษาหารือทาง
วิชาการ
ขอ ๗ สถาบันอาจมีรายไดดังนี้
๗.๑ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
๗.๒ เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนรายป
๗.๓ รายไดจากการบริหารสถาบัน
๗.๔ เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน
๗.๕ รายไดหรือผลประโยชนอนื่ ๆ
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการสถาบัน ประกอบดวย อธิการบดีเปน
ประธาน รองอธิการบดีและคณบดีที่อธิการบดีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
ที่อธิการบดีแตงตั้งจํานวนไมเกินสี่คนเปนกรรมการและใหผูอํานวยการสถาบันเปนกรรมการและ
เลขานุการ
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรแตงตั้งมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได
ขอ ๙ คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๙.๑ กําหนดนโยบาย เปาหมาย และวางแผนการดําเนินงานของสถาบัน
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล
๙.๒ ควบคุม ดูแลกิจการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานและ
กิจการตางๆ ของสถาบัน
๙.๓ วางระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับกิจการของสถาบัน
๙.๔ เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของสถาบัน

๙.๕ ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแกผูอํานวยการ
๙.๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบตั ิงานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๐ ใหมีคณะกรรมการดําเนินงานสถาบัน ประกอบดวย ผูอํานวยการเปน
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวนไมเกินแปดคนที่อธิการบดีแตงตั้ง
ใหกรรมการไดรับแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป แตอาจไดรับ
แตงตั้งใหมได
ขอ ๑๑ คณะกรรมการดําเนินงานสถาบัน มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
๑๑.๑ ยกรางแผนการดําเนินงานของสถาบัน เสนอคณะกรรมการ
อํานวยการพิจารณาใหความเห็นชอบ
๑๑.๒ ดําเนินกิจการสถาบันใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
อํานวยการ และของมหาวิทยาลัย
๑๑.๓ เสนอการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับสถาบัน
๑๑.๔ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหนวยงานตางๆ ในสถาบัน
๑๑.๕ หนาที่อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหมีผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน
และอาจมีรองผูอํานวยการไดไมเกินสามคน เพื่อทําหนาทีแ่ ละรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมายดวยหรือไมก็ได
ผูอํานวยการตามวรรคกอน ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี โดยมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป สวนรองผูอํานวยการ ใหอธิการบดีแตงตัง้ โดย
คําแนะนําของผูอํานวยการ และเมื่อผูอํานวยการพนจากตําแหนง ใหรองผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงดวย
ขอ ๑๓ ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑๓.๑ บริหารงานของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ของสถาบัน ตลอดจนนโยบายของมหาวิทยาลัย
๑๓.๒ ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย
๑๓.๓ ปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๔ ทุกรอบปงบประมาณ สถาบันตองทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใน
ดานตางๆ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๕ การบริหารงานการเงินและพัสดุ ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๖ รายไดของสถาบันใหฝากไวกับสถาบันการเงินที่คณะกรรมการ
อํานวยการเห็นสมควร
การนํารายไดของสถาบันไปหาผลประโยชนอนื่ ใด นอกจากฝากธนาคารให
สถาบันกระทําไดโดยอนุมัตขิ องคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ ๑๗ ใหสถาบันทําบัญชีตางๆ ตามระบบบัญชีและใหผูอํานวยการจัดทํา
งบเดือนการรับจายเงินทั้งหมดแลวรายงานคณะกรรมการอํานวยการทราบทุกหกเดือน
ใหสถาบันจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีจากหนวยตรวจสอบภายใน
ขอ ๑๘ การบริหารงานบุคคลของสถาบันใหเปนไปตามขอบังคับหรือระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๙ การกําหนดคาตอบแทนหรือคาใชจายอืน่ ๆ ใหทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
และเพื่อการนี้ ใหมีอํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได ในกรณีที่มีปญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินจิ ฉัยชีข้ าดและใหถือเปนที่สุด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน ลูกจาง และเงินรายไดของ
สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหาร
สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปเปนของสถาบันตามระเบียบนี้
ขอ ๒๒ การใดอยูระหวางดําเนินการในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับก็ใหดําเนินการ
ตอไปได จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะดําเนินการตามระเบียบนี้ได แตตองไมเกิน
๙๐ วัน นับแตวนั ที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การดําเนินงานดานการเงินของโครงการอาสาสมัครเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------------โดยที่เปนการสมควร ใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การดําเนินงาน
ดานการเงินของโครงการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๙
(๓/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไวดงั นี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การดําเนินงาน
ดานการเงินของโครงการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สถาบันผูป ระสานงาน” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่
ประสานงานกับสถาบันเครือขายที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่กลุมจังหวัด
“สถาบันเครือขาย”
หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาที่
รับผิดชอบโครงการในพืน้ ที่จังหวัดแตละจังหวัด หรือพื้นที่บางสวนของจังหวัด
“โครงการ”
หมายความวา โครงการอาสาสมัครเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๔ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการหรือกอหนี้ผูกพันใหกระทําได
เฉพาะเพื่อเปนประโยชนในการดําเนินงานโครงการ เทานัน้
ขอ ๕ ผูมีอํานาจอนุมัติการสั่งจายเงินและกอหนี้ผูกพัน ไดแก
๕.๑ การดําเนินงานในสวนสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหเปนอํานาจของอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย

๕.๒ การดําเนินงานในสวนของสถาบันผูป ระสานงานและสถาบัน
เครือขายใหเปนอํานาจของประธานกรรมการการเงินโครงการประจําสถาบัน
ขอ ๖ ใหสถาบันผูประสานงานและสถาบันเครือขาย แตงตั้งคณะกรรมการ
การเงินโครงการประจําสถาบัน เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงิน จัดทําสรุปรายไดและคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ และ
ดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ประธานกรรมการการเงินโครงการประจําสถาบันมอบหมาย
ขอ ๗ ใหสถาบันผูประสานงานเปดบัญชีเงินฝากของโครงการไวกับธนาคารที่
เปนรัฐวิสาหกิจ โดยเปดบัญชี ๒ ประเภท คือ ประเภทออมทรัพย และประเภทกระแสรายวัน
โดยใชชื่อบัญชีวา “โครงการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมูบ าน/ชุมชน ..........
(ชื่อสถาบัน)..........” และแจงใหสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทราบ ทั้งนี้ ใหใชบัญชีนี้เพื่อรับโอนงบประมาณคาใชจายของสถาบันผูประสานงานและสถาบัน
เครือขายที่รับผิดชอบ และการดําเนินงานโครงการดานอืน่ ๆ (ถามี)
ขอ ๘ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะอนุมัติงบประมาณคาใชจา ยตามที่สถาบัน
ผูประสานงานและสถาบันเครือขายไดรับการจัดสรรและดําเนินการสั่งจายโดยโอนเขาบัญชีสถาบัน
ผูประสานงานที่เปดบัญชีไว ตามขอ ๗
ขอ ๙ คณะกรรมการการเงินโครงการประจําสถาบันของสถาบันผูประสานงาน
จะเบิกและโอนเงินของโครงการ ตามจํานวนที่สถาบันในเครือขายแตละแหงไดรับการจัดสรร
ดวยการสั่งจายเขาบัญชีเงินฝากของโครงการประจําสถาบันเครือขาย
ขอ ๑๐ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ใหเขียนเช็คสั่งจาย และโอนเงินจากบัญชี
ประเภทออมทรัพยไปเขาบัญชีกระแสรายวันเทาจํานวนที่สั่งจายเทานั้น หามถอนเงินสดจากบัญชี
ประเภทออมทรัพย
ขอ ๑๑ ดอกเบี้ยหรือดอกผลที่เกิดขึน้ จากเงินฝากของโครงการ (ถามี)
จะตองนําสงคืนสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด
ขอ ๑๒ การเบิกจายเงิน ใหคณะกรรมการการเงินประจําสถาบันของแตละ
สถาบัน อนุมัติและดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบการเงินของโครงการ อยางเครงครัด
ขอ ๑๓ ใหสถาบันผูประสานงานและสถาบันเครือขายพิจารณาจัดสรรและให
นิสิตนักศึกษาบริหารและดําเนินการดานการเงินใหมากที่สุดเทาที่จะมอบหมายได ภายใตการ
ประสานงานและใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางประสบการณอีก
ดานหนึง่ ใหกับนิสิตนักศึกษา

ขอ ๑๔ คาตอบแทนและคาใชจายตางๆ รวมทั้งเอกสารการเบิกจาย ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ ผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อวัสดุ การจางเหมา ใหเปนไปตามขอ ๕
แหงระเบียบนี้
ขอ ๑๖ ผูที่ใชสิทธิ์เบิกจายเงินตามระเบียบนี้แลว หามใชสิทธิ์เบิกจายเงิน
ประเภทเดียวกันตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอืน่ ใดอีก
ขอ ๑๗ การนําสงคืนเงินเหลือจายในโครงการของสถาบันเครือขาย ใหสถาบัน
เครือขายนําสงหลักฐานการเบิกจายและเงินเหลือจายพรอมทั้งดอกเบี้ยจากการดําเนินงาน
โครงการ (ถามี) ใหสถาบันผูประสานงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการทันที
ขอ ๑๘ การจัดเก็บเอกสารการเงิน และการนําสงคืนเงินเหลือจายในโครงการ
ของสถาบันผูประสานงาน ใหสถาบันผูประสานงานดําเนินการเกี่ยวกับการนําสงคืนเงินและการ
เก็บรักษาเอกสารการเงิน ดังนี้
๑๘.๑ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานโครงการ ใหสถาบันผูประสานงาน
นําเงินเหลือจายของโครงการทั้งหมดพรอมดอกเบี้ย (ถามี) สงคืนสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใหสงคืนเปนดราฟ สั่งจายสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งให
ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๘.๒ ใหสถาบันผูประสานงานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการใช
จายตามระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด เพื่อใชในการตรวจสอบ
ขอ ๑๙ การปฏิบัติอื่นใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ
และขอบังคับของทางราชการโดยอนุโลม กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
ใหอธิการบดี เปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนขอยุติ และใหมีอํานาจในการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยในสวนทีเ่ กี่ยวของได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------------------------โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุน
สวัสดิภาพนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๔๘) เมื่อวันที่
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุน
สวัสดิภาพนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ของปการศึกษา ๒๕๔๘
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
กองทุนสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ ขอ ๕ ใหจดั ตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(๑) เปนคาใชจายชวยเหลือนิสิตผูป ระสบภัยอันเนื่องมาจาก
อุบัตเิ หตุ
(๒) เปนคาใชจายชวยเหลือนิสิตกรณีเสียชีวิตอันเนื่องจาก
ฆาตกรรมและโรคภัย
(๓) นําดอกผลมาใชจายในกิจการซึ่งเปนสวัสดิการของนิสิต”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย คาตอบแทนพิเศษผูบริหารที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ บัญญัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูด ํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหารในตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูชวยอธิการบดี รองคณบดีหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงและในวรรคสี่กําหนดวา การไดรับ
เงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารดังกลาวไมตัดสิทธิผซู ึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการในการไดเงิน
ประจําตําแหนงประเภทวิชาการตามตําแหนงวิชาการที่ตนครองอยูดวย จึงสมควรกําหนด
คาตอบแทนพิเศษผูบริหารที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการดังกลาว
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คาตอบแทน
พิเศษผูบริหารที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“บุคลากร”
หมายความวา ขาราชการ และพนักงานของ
มหาวิทยาลัย
“ผูบริหาร”
หมายความวา ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูชว ย
อธิการบดี รองคณบดี รองผูอาํ นวยการวิทยาลัย รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก
และหัวหนาภาควิชา

ขอ ๕ ใหเพิ่มเงินประจําตําแหนงทางวิชาการแกบคุ ลากรมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงบริหารและตําแหนงวิชาการในอัตราเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการจากเงินรายไดของหนวยงานที่ผูบริหารสังกัด
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมปี ญหา
นอกเหนือจากระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยและใหถือเปนที่สุด และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

