ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------------------------โดยที่เห็นสมควรจัดตัง้ กองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยาขึน้ เพื่อใหความชวยเหลือแกนิสติ ผูประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือ
สูญเสียที่เกิดขึ้นแกชวี ิต และรางกายอันเนื่องมาจากอุบตั ิภยั ประเภทตางๆ ตลอดจนระยะเวลาที่
นิสิตดํารงสภาพนิสิตอยูในมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อจัดสวัสดิการอืน่ ๆ แกนิสิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑๐) และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๙ (๒/๒๕๕๐)
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงใหวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ของปการศึกษา ๒๕๕๐
เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิต” หมายความวา นิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ทุกคนทุกระดับชั้นการศึกษา ซึ่งไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุน
สวัสดิภาพนิสติ หรือถือวาไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิภาพนิสิตแลว
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
“รายป” หมายความวา แตละปการศึกษา นับแตวนั เปดภาคการศึกษา
ของปการศึกษานัน้ จนถึงวันเปดภาคการศึกษาของปการศึกษาตอไป
“อุบัติเหตุ” หมายความวา เหตุการณที่เกิดขึน้ อยางฉับพลันจากปจจัย
ภายนอกของรางกาย และทําใหเกิดผลที่นิสิตมิไดเจตนาหรือมุงหวัง

ขอ ๔ ใหจัดตัง้ กองทุนสวัสดิภาพนิสิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(๑) เปนคาใชจายชวยเหลือนิสติ ผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
(๒) นําดอกผลมาใชจา ยในกิจการซึ่งเปนสวัสดิการและกิจกรรมนิสิต
ขอ ๕ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียม ในสวนที่กําหนดเปนเงินสมทบเขากองทุน
(๒) เงินที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบเขากองทุน
(๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบเขากองทุน
(๔) ดอกผลของกองทุน
(๕) รายไดอื่นๆ
ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินสมทบเขากองทุนเปนรายหัวตอปตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย อธิการบดี หรือผูที่
อธิการบดีมอบหมายเปนประธาน รองหัวหนาสํานักวิชาฝายกิจการนิสิตทุกสํานักวิชา หัวหนา
สวนงานกิจการนิสิต หัวหนาสวนงานบริการการศึกษา หัวหนางานการเงิน ผูประสานงาน
สํานักงานการศึกษาภาคพิเศษ นายกองคการนิสิตวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประธานสภานิสิต
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประธานนิสิตบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา นิติกรคนหนึ่ง
เปนกรรมการ และใหเจาหนาที่หนวยประกันสวัสดิภาพนิสิตเปนกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมกี ารแตงตั้งผูด ํารง
ตําแหนงแทนใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงครบวาระของผูซึ่งตนแทน
คณะกรรมการอาจเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ และมีความเหมาะสมให
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการได
ขอ ๘ ภายใตกรอบวัตถุประสงคขอ ๔ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่บริหารและ
ดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราการจายเงินชวยเหลือ
นิสิตผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ ตลอดจนรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของโดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไตสวน พิจารณา กําหนดและสั่งจายเงินชวยเหลือ หรือใหไดรับ
สวัสดิการอื่นตามระเบียบ
(๓) พิจารณาบริหารเงินและทรัพยสินของกองทุนใหเกิดดอกผล
(๔) พิจารณาจัดสวัสดิการอื่นๆ แกนิสติ เสนอตอมหาวิทยาลัย
(๕) เสนอแตงตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการตอมหาวิทยาลัยตาม
ความจําเปน
(๖) ประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอมหาวิทยาลัย
(๗) หนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

ขอ ๙ เงินและทรัพยสินของกองทุนใหใชจาย และใชตามวัตถุประสงคของ
กองทุน และของผูมอบให
ขอ ๑๐ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของอธิการบดี
ขอ ๑๑ การจัดหาผลประโยชนของกองทุน ใหคณะกรรมการเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ
ขอ ๑๒ หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราการจายเงินชวยเหลือนิสิต
ผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ ตลอดจนรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของ และการจัดสวัสดิการ
อื่นๆ ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ หามกอหนี้ผูกพันกองทุน หรือใชกองทุนไปเปนหลักประกันการชําระหนี้
ใดๆ ซึ่งจะเปนผลใหตองผูกพันชําระหนี้จากกองทุน เวนแตเปนหลักประกันเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการบริหารกองทุนนั้นเอง แตจะตองไมเปนอุปสรรคตอการนํากองทุนมาใชตาม
วัตถุประสงค
ขอ ๑๔ ภายในหกเดือนนับแตวนั สิ้นปการศึกษา ใหคณะกรรมการเสนอบัญชี
ตามหลักบัญชีสากล แสดงงบดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวให
มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๕ ใหสวนงานกิจการนิสิต เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ทางดานธุรการและตามที่คณะกรรมการขอใหดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๖ การเลิกกองทุนตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย กําหนดเงื่อนไขการชําระบัญชีกองทุนตามสมควร แลวประกาศใหทราบทั่วกัน
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
วินจิ ฉัย สั่งการตามที่เห็นสมควร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารโครงการ บริการวิชาการการเลี้ยงโคเนื้อขุนครบวงจร
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------------โดยทีเ่ ห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารโครงการบริการวิชาการ
การเลี้ยงโคเนื้อขุนครบวงจร คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย
นเรศวร เพื่อการบริการวิชาการแกเกษตรกร และสนับสนุนการเรียน การสอนของนิสิต รวมทั้งนํา
ทรัพยากรที่มีอยู มาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับการบริการวิชาการ การเรียนการสอน
และเพิ่มศักยภาพในการรองรับงานวิจัยใหสอดคลองกับการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒๘(๑/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหาร
โครงการบริการวิชาการการเลี้ยงโคเนื้อขุนครบวงจร คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร
“โครงการ”
หมายความวา โครงการบริการวิชาการการเลี้ยงโคเนื้อ
ขุนครบวงจร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีคณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการบริการวิชาการการเลี้ยงโคเนื้อขุนครบวงจร

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหาร
โครงการบริการวิชาการการเลี้ยงโคเนื้อขุนครบวงจร
“หัวหนาโครงการ” หมายความวา หัวหนาโครงการบริการวิชาการ
การเลี้ยงโคเนือ้ ขุนครบวงจร
“ปงบประมาณ” หมายความวา ปงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
ขอ ๔ ใหจัดตัง้ องคกรขึ้นในคณะเรียกวา “โครงการบริการวิชาการการเลี้ยงโคเนื้อ
ขุนครบวงจร” เปนโครงการอิสระจากระบบบริหารราชการแตอยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ขอ ๕ ใหโครงการเปนหนวยงานสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนแกนิสิต
และมีวัตถุประสงคดังนี้
(๑) บริการ แนะนําและเพิ่มพูนความรู ฝกอบรม ดานการเลี้ยงโค ใหแก
ประชาชน
(๒) สอนและฝกหัดปฏิบตั ิการดานบริหารและเปนที่ฝกปฏิบัติการของ
กระบวนวิชาตาง ๆ ทีเ่ ปดสอนในคณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และ
กระบวนวิชาอื่นทีเ่ กี่ยวของ
(๓) ใชทรัพยากรที่มีอยู นํามาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับการ
เรียนการสอน
(๔) เพื่อรองรับงานวิจยั ใหสอดคลองกับการเขาสูมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัย
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) คณบดี
เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูบริหารในคณะ
เปนกรรมการ
(๓) หัวหนาโครงการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณบดีเสนออธิการบดีแตงตัง้ กรรมการตาม (๒) ประกอบดวย รองคณบดี
ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา ไมเกินเกาคน โดยใหมวี าระการดํารงตําแหนงสามป และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมอีกก็ได
คณบดีอาจเสนออธิการบดีแตงตัง้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการตามจํานวนที่
เหมาะสมดวยก็ได
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการอํานวยการตามขอ ๖ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กํ าหนดแผนและนโยบายเกี่ ย วกั บการดํ าเนิ นงานโครงการและ
ควบคุมดูแล เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามขอ ๕

(๒) พิจารณาเสนออธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหาร
โครงการ เชน การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารพัสดุ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดสรรรายไดที่สูงกวารายจายของ
โครงการในแตละปงบประมาณสมทบใหคณะ ตามความเหมาะสม
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย
(๑) หัวหนาโครงการ
เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูปฏิบัติงานจํานวนไมเกิน ๑๕ คน เปนกรรมการ
ใหคณบดีแตงตั้งผูปฏิบัติงานตาม (๒) เปนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ โดยมีวาระดํารงตําแหนงสามป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกก็ได
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการตามขอ ๘ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมการบริหารงานโครงการใหเปนไปตามนโยบาย แผน และตาม
วัตถุประสงคที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
(๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของโครงการ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อรายงานคณะกรรมการอํานวยการ
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
ขอ ๑๐ ในการดําเนินโครงการ ใหมีหัวหนาโครงการคนหนึ่งมีอํานาจและหนาที่
บริหารโครงการ โดยใหอธิการบดีแตงตั้งตามคําแนะนําของคณบดี
หัวหนาโครงการใหมีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหม
อีกก็ได
ขอ ๑๑ โครงการมีรายได ดังนี้
(๑) จากการจําหนายโคเนื้อขุน
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่บุคคลหรือหนวยงานอื่นมอบให
(๓) รายไดอื่น ๆ
(๔) ผลประโยชนอันเกิดจากการจัดการรายไดตาม (๑) ถึง (๓)
ขอ ๑๒ การแบงสวนงานและการจัดระเบียบบริหารงานบุคคล บริหารการเงินและ
พัสดุ และการบริหารงานทั่วไป ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการ

ขอ ๑๓ ใหคณบดีมีอํานาจและหนาที่กํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
ขอ ๑๔ ในปงบประมาณใดถาโครงการมีรายจายมากกวารายได ใหคณะสนับสนุน
งบประมาณตามสมควร เพื่อใหการดําเนินการของโครงการบรรลุวัตถุประสงค
กรณีที่โครงการต องยุ บไมวาด วยเหตุ ใด ๆ ใหทรัพย สินและหนี้สินอยู ในความ
รับผิดชอบของคณะ
ขอ ๑๕ ใหโครงการ จัดทํารายงานการเงินประจําป ซึ่งมีการตรวจสอบจาก
ผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานคณะกรรมการอํานวยการและมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และกรณีที่มีปญ
 หาในการ
ตีความหรือขอโตแยงในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๕๐
..................................................................
โดยเห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง พรอมทั้งบรรเทาความเดือดรอนในการครองชีพของขาราชการ พนักงาน และลูกจางใน
อันที่จะทําใหกิจการงานของมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และอาศัยอํานาจตามขอ ๙ (๒) ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมติ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๘ (๑/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐
จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจัดสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจัดสวัสดิการ
พ.ศ. ๒๕๓๖
บรรดาระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ กฎ และประกาศอื่นใด ซึง่ ขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สวนราชการ” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในสังกัด
มหาวิทยาลัย
“สวัสดิการ” หมายถึง สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
-๒-

“คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการ
ขาราชการที่ ก.พ. แตงตั้งขึ้น
“คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง กลุมบุคคลซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการ
มอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดการหรือดําเนินการจัดสวัสดิการ
“ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัย
“กองทุน” หมายถึง กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
“เจาหนาที่” หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัตงิ านสวัสดิการ
ขอ ๕ สมาชิกมี ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการ พนักงานของรัฐ และ
ลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย
(๒) สมาชิกวิสามัญ ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัย
(๓) สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญ ที่พนจากการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยแลว
หมวด ๒
วัตถุประสงค
ขอ ๖ สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค เพื่อ
(๑) จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกนอกเหนือไปจากสวัสดิการที่ทางราชการ
จัดใหเปนกรณีปกติ
(๒) ใหบริการหรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก
(๓) สงเสริมและสนับสนุนความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหวาง
สมาชิก
(๔) ใหความชวยเหลือในดานการเงินแกสมาชิกที่ประสบความ
เดือดรอนและจําเปน
(๕) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

-๓-

หมวด ๓
การดําเนินการ
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบดวยอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดี
มอบหมายเปนประธานกรรมการ ขาราชการซึ่งอธิการบดีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และ
ผูแทนสมาชิก ซึ่งคัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ ผูรับผิดชอบงานดานการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการคั ดเลือกกรรมการคนหนึ่ง ที่มีคุ ณวุฒิ หรือประสบการณด า น
การเงินและบัญชีเปนเหรัญญิก
ใหคณะกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนผูชวยเลขานุการ
จํานวนไมเกินสองคน
ขอ ๘ กรรมการซึ่งเปนผูแ ทนสมาชิก มีวาระการดํารงตําแหนงสองปผูที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
กรณีที่กรรมการซึ่งเปนผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการ
คัดเลือกกรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไม
คัดเลือกกรรมการแทนก็ได ในระหวางนั้นใหถือวาคณะกรรมการมีจํานวนเทาทีเ่ หลืออยู
ขอ ๙ คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย อํานวยการและควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ กฎ หรือประกาศ ในการดําเนินการ
จัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
(๓) อนุมัติใหมีการจัดและพิจารณายุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภท
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) แตงตัง้ บุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการที่เปนขาราชการ
หรือผูที่มิใชขาราชการเพื่อดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕) จัดการประชุมใหญสามัญประจําปและการประชุมใหญวิสามัญของ
สมาชิก
(๖) ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินของกองทุน
(๗) อนุมตั ิการจางลูกจางสวัสดิการ กําหนดคาตอบแทน จัดแบงงาน
กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานรวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจาง
(๘) กําหนดอัตราคาบริการสมาชิกในการใชบริการที่สวัสดิการภายใน
สวนราชการจัดขึ้น
-๔-

(๙) อนุมัติหรือมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนผูดําเนินการ
กอหนี้ ผูกพัน หรือลงนามในเอกสารตาง ๆ แทนคณะกรรมการ และจายเงินกองทุนรวมกับ
เหรัญญิกตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ หรือตามที่คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารใดมีขอความจํากัดอํานาจของผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทํานิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการใหประกาศไวโดยเปดเผยให
สมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทตางๆ ได
ดังนี้
(๑) การออมทรัพย
(๒) การใหกูเงิน
(๓) การเคหะสงเคราะห
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห
(๕) การกีฬาและนันทนาการ
(๖) การใหบริการของรานคาสวัสดิการ
(๗) การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก
(๘) การสงเคราะหขาราชการในดานอื่น ๆ เชน เงินชวยคาอาหาร
เงินชวยคาเดินทาง เงินชวยคาเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกาย เงินทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะห
ผูประสบภัยหรืออุบัติเหตุ เปนตน
(๙) กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทอืน่ ตามที่
คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทใดตามวรรคหนึ่งใหคํานึง
ถึงสภาพและลักษณะของภารกิจของมหาวิทยาลัย ความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุนและ
ศักยภาพในการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิรองขอใหมีการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบนีไ้ ด
ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
จะจัดใหมีกองทุนสวัสดิการของหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดเปนการเฉพาะและจะมอบหมายให
คณะอนุกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการบริหารกองทุนสวัสดิการนัน้ โดยใหมีอํานาจกอหนี้
ผูกพันและอนุมตั ิการจายเงินลงทุนสวัสดิการดังกลาว ในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการเฉพาะหนวยงานนั้นตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
-๕-

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดระเบียบปฏิบัติในการดําเนินงานจัด
สวัสดิการภายในหนวยงานไดตามความจําเปนแตระเบียบดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยกอนจึงจะใชบังคับได
ขอ ๑๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ในการ
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ในกรณีประธานคณะกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน
ขอ ๑๔ มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เมื่อมีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงเพื่อเปนเสียงชีข้ าด ยกเวนในกรณีที่เปนการพิจารณาอนุมัติ
ประเภทของสวัสดิการภายในสวนราชการขึน้ มาใหม มติของที่ประชุมจะตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนคณะกรรมการที่มาประชุม
ขอ ๑๕ คณะกรรมการสวัสดิการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อใหมีการรายงานผลการจัดสวัสดิการที่ผานมา การเสนอนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณ ในการจัดสวัสดิการในปตอไป การพิจารณาอนุมัติระเบียบและหลักเกณฑที่
สําคัญรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในระหวางป
นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําป ใหมีการประชุมใหญวิสามัญเมื่อ
คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร หรือสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมดหรือไม
นอยกวาหนึ่งรอยคน เขาชื่อกันรองขอเพื่อใหมีการสอบถามปญหาหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่มีความสําคัญและตองการความเห็นรวมกันจากที่
ประชุมใหญของสมาชิก
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายแตงตัง้ ผูรับผิดชอบงานดาน
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยทําหนาที่บริหารงานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมติ
คณะกรรมการและระเบียบนี้ และใหมีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้ดว ย
(๑) จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปเสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการในการออกระเบียบและ
วิธีปฏิบัตติ าง ๆ เพื่อใชในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวัสดิการใหมีการจัดบริการหรือ
กิจกรรมสวัสดิการตาง ๆ ตามความเหมาะสม
(๔) ดําเนินการทางธุรการในการบรรจุ แตงตั้ง บังคับบัญชา และ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านลูกจางของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
(๕) ประสานงานกับคณะกรรมการและศูนยประสานการจัดสวัสดิการ
ขาราชการหรือหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๖) ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย
-๖-

ขอ ๑๗ การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเรื่องใดที่มคี วามสําคัญและมี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งสมควรแยกบริหารจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการจะดําเนินการโดยมีระเบียบ
การจัดสวัสดิการเปนการเฉพาะตลอดจนกําหนดใหมีกองทุนสวัสดิการและการจัดทําบัญชีรับ
จายเงินในเรื่องนั้น ๆ แยกจากกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยก็ได
ขอ ๑๘ การปฏิบตั ิหนาที่ของขาราชการตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติ
ราชการ
ขอ ๑๙ ใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติใหสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยใชที่ดิน ทรัพยสิน
หรืออาคารของราชการ เพื่อประโยชนแกการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามที่จําเปนและ
สมควรได
(๒) พิจารณาอนุมัติใหซอมแซมหรือบํารุงรักษาสถานที่ อาคารหรือ
ทรัพยสินตาม (๑) โดยใหใชจากเงินกองทุนสวัสดิการกอน ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมีไม
เพียงพอ อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหเจียดจายจากเงินงบประมาณรายจายเพื่อการนี้ไดเทาที่
จําเปน
(๓) พิจารณาอนุมัติใหใชน้ํา กระแสไฟฟา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น
โดยประหยัด เพื่อใหจดั สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๔
เงินกองทุนสวัสดิการ
ขอ ๒๐ ใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนขึน้ เรียกวา “กองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย” แยกตางหากจากเงินอืน่ ของมหาวิทยาลัยเพื่อสะสมทุนและใชจายสําหรับ
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ ใหเงินกองทุนสวัสดิการมีรายไดมาจาก
(๑) เงินคาธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจายที่
คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด
(๒) เงินอุดหนุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๓) เงินรายรับจาการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัย
(๔) เงินกูจ ากสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการอื่น หรือ
สถาบันการเงิน
(๕) เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
-๗-

(๖) เงินอุดหนุน หรือรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
จัดสรรให
(๗) ดอกผลของเงินรายไดตาม (๑) ถึง (๖)
(๘) รายไดอนื่ ๆ
การกูเงินจากสถาบันการเงินตาม (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการกําหนด
ขอ ๒๒ ใหเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบการเงินและการบัญชีของเงินกองทุน
ขอ ๒๓ กรณีที่เหรัญญิกไมอยู (และผูชว ยเหรัญญิก (ถามี)) หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการเงินของกองทุนดวยตนเองไดใหประธานกรรมการสั่งใหเจาหนาที่การเงินปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการเงิน ตามขอ ๒๑ ได
ขอ ๒๔ การจายเช็คของกองทุนตามที่ไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตองมี
ลายมือชื่อของประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ หรือกรรมการและเหรัญญิก
รวมสองคน
ขอ ๒๕ หลักเกณฑ วิธีการรับเงิน จายเงิน และเก็บรักษาเงินกองทุน
และการเก็บรักษาหลักฐานและใบสําคัญทางการเงินใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๖ ใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ
ผูที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมาเสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อพิจารณา
ขอ ๒๗ ให เ ปด บัญ ชีฝ ากเงิ น กองทุ น สวั สดิ การไว กับ ธนาคารพาณิ ชย หรื อ
สหกรณออมทรัพยของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด
ขอ ๒๘ ใหจัดทําระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการสวัสดิการ โดยแยกตาม
ประเภทงานลงรายการรับและจายเงิน และสินทรัพยและหนี้สินที่เปนอยูจริงตามประเภทกิจกรรม
พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการดังกลาว
ใหจัดทํางบรับจายประจําเดือนเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อทราบ และ
ใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด
ขอ ๒๙ การปดบัญชีใหกระทําปละครั้งตามปปฏิทนิ และใหจัดทํางบการเงิน
ซึ่งประกอบดวยงบดุลบัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนตามกฎหมาย เพื่อดําเนินการตามขอ ๓๐
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวนั สิ้นปบัญชี
ขอ ๓๐ ทุกปใหผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยหรือผูมีคุณวุฒิดานการเงิน
และบัญชีที่คณะกรรมการสวัสดิการแตงตัง้ เปนผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับงบ
การเงินตามขอ ๒๘
ขอ ๓๑ ผูต รวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีตามขอ ๒๘ มีหนาที่ตรวจสอบสมุด
บัญชีและเอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในสวนราชการเพื่อการนี้อาจสอบถามประธาน
-๘-

กรรมการ หรือกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย หรือผูที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมายให
จัดการหรือดําเนินการจัดสวัสดิการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
ผูสอบบัญชีมีหนาที่รายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อพิจารณาและประเมินผลการจัดสวัสดิการและใหคณะกรรมการสวัสดิการสงสําเนารายงานผล
การสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการดังกลาวใหคณะกรรมการสวัสดิการ
ขาราชการโดยเร็ว
ใหคณะกรรมการสวัสดิการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการจัด
สวัสดิการประจําปของปที่ลวงมาแลว ซึ่งแสดงงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบ
บัญชีรับรองถูกตอง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการกําหนด
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๒ การใดที่ดําเนินการอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบงั คับใหดําเนินการตอไปได
ตามความเหมาะสมและจําเปน โดยไมเสียหายแกสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ กฎ และประกาศอื่นใด ที่ใชอยูกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงใชโดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะได
มีการออกระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ กฎ และประกาศอื่นใด ตามระเบียบนี้
ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยที่แตงตั้งอยูกอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบนี้
ขอ ๓๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ( แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)
…………………………………….

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑ
การจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจความตามในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ โดยมติ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๗ (๖/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงใหออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑ
การจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๙” (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบดวย รองอธิการบดีคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งอธิการบดีแตงตัง้ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ ผูแทนจาก
กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน เปนผูชวยเลขานุการ
“ผูเขารวมประชุม” หมายความวา ผูที่ประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ไดเชิญเขารวมประชุมเปนครั้งคราว“
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙
------------------------------------

เพื่อใหมหาวิทยาลัยนเรศวรมีการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
จึงเห็นสมควรจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อชวยใหงานวิจัยมีความเขมแข็งและตอเนื่อง อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๗ (๖/๒๕๔๙) เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนวิจัย
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย ทุนอุดหนุนการวิจัยของ
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ขอบัง คับ คํ าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสว นที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“หนวยงาน”
หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน
วิทยาเขต และ/หรือหนวยงานเทียบเทาคณะ
“หัวหนาหนวยงาน”
หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการ และ/
หรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทาคณะ และใหหมายความรวมถึงผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขต
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“รายไดสวนกลางประจําป” หมายความวา ประมาณการเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยประจําปที่ไดรับและใชในการบริหารจัดการในสวนของสํานักงานอธิการบดี
“รายไดคณะประจําป” หมายความวา ประมาณการรายไดของคณะ
หรือหนวยงานเทียบเทาประจําป
“งบประมาณแผนดิน” หมายความวา งบประมาณแผนดินประเภท
เงินอุดหนุนการวิจยั ประจําป

ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยนําเงินรายไดสะสมจํานวนหนึ่ง เปนทุนเริ่มแรกในการ
จัดตัง้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสวนกลางประจําป ไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ขอ ๗ ใหจดั สรรงบประมาณเงินรายไดคณะ หรือหนวยงานเทียบเทาประจําป
ไมนอยกวารอยละ ๕ ของประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ กองทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค ดังนี้
๘.๑ สนับสนุนโครงการวิจยั
๘.๒ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย
๘.๓ สนับสนุนใหนักวิจัยไดมีประสบการณการทําวิจัยตางประเทศ
๘.๔ สนับสนุนรางวัลใหกับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ
ดีเยี่ยม
๘.๕ สนับสนุนการขอรับสิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ
๘.๖ สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย
๘.๗ สนับสนุนอาจารยชาวตางประเทศเปนที่ปรึกษาวิจัยและ
วิทยานิพนธ
๘.๘ วัตถุประสงคอนื่ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานการวิจยั
ขอ ๙ กองทุนอาจมีรายได ดังนี้
๙.๑ เงินที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายไดสวนกลางประจําป
๙.๒ เงินทีไ่ ดรับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายไดคณะประจําป
๙.๓ งบประมาณแผนดินประเภทเงินอุดหนุนการวิจัยประจําป
๙.๔ เงินรายไดสะสมของคณะ/มหาวิทยาลัยที่ประสงคจะสมทบเขา
กองทุนวิจัย
๙.๕ เงินบริจาค
๙.๖ ดอกเบีย้ และผลประโยชน
๙.๗ รายไดอนื่ ๆ
ขอ ๑๐ กองทุนอาจมีคา ใชจาย ดังนี้
๑๐.๑ คาใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุน หรือ
๑๐.๒ คาใชจายตามความประสงคของผูบ ริจาค หรือ
๑๐.๓ คาใชจายในการบริหารกองทุน
ขอ ๑๑ หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ เงินเหลือจายของกองทุน หลังสิ้นสุดปงบประมาณจะถูกสะสมไวใน
กองทุน เพื่อใชดําเนินการในปตอไป ทั้งนี้ จะไมสามารถขออนุมัติเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงค
อื่นได

ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนและ
ผูจัดการกองทุน เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
ขอ ๑๔ การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาประโยชนของกองทุนใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศมหาวิทยาลัยได ในกรณีที่มีปญหาขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากเงินงบประมาณแผนดิน

พ.ศ. ๒๕๔๙
------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใชจายเงิน
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึน้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๖ (๕/๒๕๔๙)
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการเบิก
จายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากเงินงบประมาณ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ.๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ป”
หมายความวา ปงบประมาณ
“เงินอุดหนุน” หมายความวา เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
“โครงการ” หมายความวา โครงการบริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการใชจายเงินอุดหนุนโครงการตาม
จํานวนทีเ่ หมาะสม
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาทีด่ ังนี้
๕.๑ ควบคุม ดูแล ติดตามการใชจายเงินอุดหนุนของผูเสนอโครงการใหเปนไป
ตามระเบียบของราชการ
๕.๒ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการที่เกี่ยวกับการใชจายเงินอุดหนุนเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศ
๕.๓ แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อใหทําหนาที่ที่มอบหมาย

ขอ ๖ เมื่อโครงการไดรับอนุมัตแิ ลว ผูเ สนอโครงการจะเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของ
โครงการมิได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยกอน
ขอ ๗ หลักเกณฑและวิธีการจายเงินอุดหนุนการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
จากเงินงบประมาณแผนดิน

พ.ศ. ๒๕๔๙
………………………………………………

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใชจายเงิน
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึน้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ(๑๐)แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖
(๕/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑการเบิก
จายเงินอุดหนุนโครงการวิจยั จากเงินงบประมาณแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนการวิจยั
พ.ศ.๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบ
นี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“สถาบัน”
หมายความวา สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอาํ นวยการสถาบันบริหารการวิจยั และพัฒนา
“ผูวิจัย”
หมายความวา ผูไ ดรับเงินอุดหนุนโครงการวิจยั จากเงิน
งบประมาณแผนดิน
ขอ ๕ ใหสถาบันสงโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุน จํานวน ๒ ชุด ใหกองคลัง
เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ขอ ๖ ใหผูวจิ ัยทําสัญญารับเงินอุดหนุนที่สถาบัน
ขอ ๗ ใหสถาบันดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนตามงวดเงิน แบงเปน ๓ งวด
โดยใชใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐานการรับเงินและจายเงินใหแกผูวิจัยตามระยะเวลา ดังตอไปนี้
๗.๑ งวดที่ ๑ เปนจํานวนรอยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจายใหภายในสิบหา
วันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือขอเบิกเงินพรอมคํารับรองของผูวิจยั วาจะดําเนินงานตามภารกิจให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา และคํายินยอมใหหักเงินเดือนชดใชคนื ในกรณี
ดําเนินงานไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลา

๗.๒ งวดที่ ๒ เปนจํานวนรอยละ ๔๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจายใหภายในสิบหา
วัน นับแตวันที่ผวู จิ ัยสงรายงานความกาวหนาการดําเนินการวิจัยที่ไดทําไปแลวในงวดที่ ๑ และ
สอดคลองกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่กําหนดไวในสัญญา

๗.๓ งวดที่ ๓ เปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินอุดหนุน โดยเบิกจายใหภายในสิบ
หาวัน นับแตวนั ที่นําสงรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน ๑๐ ฉบับ และสําเนาตนฉบับ (reprint)
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพร หรือการนําไปใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม หรือ
เอกสารการตอบรับการตีพิมพที่สถาบัน
อนึ่ง โครงการวิจยั ที่ไมสามารถนําสงรายงานฉบับสมบูรณและสําเนาตนฉบับ
(reprint) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพร หรือการนําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ
ที่เหมาะสมได จะไมไดรับการพิจารณาการเบิกจายเงินในงวดที่ ๓ จนกวาจะสามารถดําเนินการ
ในสวนดังกลาวใหแลวเสร็จ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงาน
ขอ ๘ ในกรณีที่ผูวจิ ัยไมสามารถดําเนินงานแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาสําหรับงานใน
งวดใด ตองขออนุญาตขยายเวลาตอผูอํานวยการสถาบัน ภายใน ๓ วัน นับแตวนั ครบ
กําหนดเวลา และใหผูอํานวยการสถาบันมีอํานาจขยายเวลาใหไดตามที่เห็นสมควรตามความ
จําเปน โดยใหขยายเวลาไดไมเกินสองครั้ง เวนแตมีเหตุจาํ เปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดหรืออันมิใช
เปนความผิดของผูวจิ ัยและไดรับอนุญาตจากอธิการบดี จึงใหอนุญาตไดอีกหนึ่งครั้ง
เมื่อครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานในงวดใด ถาผูวจิ ยั ดําเนินงานไมแลวเสร็จและ
ไมไดรับการขยายเวลา หรือไดรับการขยายเวลาแลวยังไมแลวเสร็จ ใหยุติงานวิจัยดังกลาว และให
ผูวิจยั ชดใชเงินคืนตามจํานวนที่เบิกไปโดยไมคดิ ดอกเบี้ย
ขอ ๙ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย มีลักษณะเปนเงินอุดหนุน การระบุรายละเอียด
คาใชจายในคําขอรับการอุดหนุนมีไวเพื่อประโยชนในการคํานวณเงินอุดหนุนที่จะให เมื่อไดรับ
อนุมัติตามคําขอแลวใหถือวาใบสําคัญรับเงินของผูว ิจยั เปนหลักฐานการรับและจายเงิน โดยผูว ิจัย
ไมตองจัดทํารายละเอียดการใชจายเงินอีก แตในกรณีที่เปนชุดโครงการวิจัย ซึ่งประกอบดวย
บุคคลหลายคน หัวหนาคณะผูวจิ ัยตองจายเงินใหแกผูรวมวิจัยในแตละชุดโครงการตามจํานวน
อัตราและเงื่อนไขตามที่ระบุไวในคําขอรับเงินอุดหนุน โดยหัวหนาคณะผูว ิจัยตองรับผิดชอบใน
คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึน้ ในโครงการวิจัย
ใหหัวหนาคณะผูวจิ ัยสงใบสําคัญรับเงินของผูรวมวิจยั ในแตละชุดโครงการใหสถาบัน
พรอมกับการขอเบิกเงินในงวดตอไป
ขอ ๑๐ เอกสาร หรือหลักฐานทางการเงินตาง ๆ ใหหัวหนาโครงการวิจยั เปน
ผูรับผิดชอบในการเก็บหลักฐานดังกลาว และพรอมสําหรับการเรียกตรวจสอบ หากมีการรองขอ
ขอ ๑๑ ใหเปนหนาที่ของสถาบัน ที่จะคอยติดตามความกาวหนาของผูวจิ ัยและมี
หนังสือติดตามงานเมื่อใกลถึงระยะเวลาของงานในแตละงวด

ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบตั ิในรายละเอียดไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ แตประกาศ
ดังกลาวตองไมกอใหเกิดขั้นตอนในการปฏิบัตงิ านหรือเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการวิจัย

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินจิ ฉัยสั่งการ
และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๔๙
-----------------------------------------

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๕
(๔/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิภาพ
นักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๙“
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือขอตกลงอืน่ ใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ให
ใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“นักเรียน”
หมายความวา นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือถือวาไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุน
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคนทุกระดับ
การศึกษา ซึ่งไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสติ
หรือถือวาไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุน

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
นักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
“รายป”
หมายความวา แตละปการศึกษานับแตวันเปดภาคการศึกษา
ของปการศึกษานัน้ จนถึงวันเปดภาคการศึกษาของปการศึกษาตอไป

“อุบัติเหตุ”
หมายความวา เหตุการณที่เกิดขึน้ อยางฉับพลันจากปจจัย
ภายนอกของรางกายและทําใหเกิดผลที่นักเรียนและนิสติ มิไดเจตนาหรือมุงหวังใหเกิด
ขอ ๕ ใหมีกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เปนคาใชจายชวยเหลือนักเรียนและนิสติ ผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
(๒) เปนคาใชจายชวยเหลือนักเรียนและนิสิตกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก
ฆาตกรรมและโรคภัย
(๓) เปนคาใชจายในกิจการซึ่งเปนสวัสดิการของนักเรียนและนิสติ
ขอ ๖ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียม ในสวนที่กําหนดเปนเงินสมทบเขากองทุน
(๒) เงินที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบกองทุน
(๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบใหกองทุน
(๔) ดอกผลของกองทุน
(๕) รายไดอื่น
ขอ ๗ ใหนักเรียนและนิสิตชําระเงินสมทบเขากองทุนเปนรายป ตามอัตราที่กําหนดใน
ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดี
มอบหมายเปนประธาน ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ผูอาํ นวยการกองกิจการนิสิต
ผูอํานวยการกองคลัง ผูอาํ นวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหนางานธุรการ
กองกิจการนิสิต หัวหนางานบริการและสวัสดิการกองกิจการนิสิต หัวหนาหนวยกฎหมาย
นายกองคการนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ
คณะกรรมการอาจเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการตามจํานวนที่เหมาะสมได
ขอ ๙ ภายใตกรอบวัตถุประสงคขอ ๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่บริหารและ
ดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราการจายเงินชวยเหลือ
นักเรียนและนิสิตผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ การเสียชีวิตอันเนื่องจากการฆาตกรรม
และโรคภัย ตลอดจนรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

(๒) ไตสวน พิจารณา กําหนดและสั่งจายเงินชวยเหลือ หรือใหไดรับสวัสดิการ
อื่นตามระเบียบ
(๓) พิจารณาบริหารเงินและทรัพยสินของกองทุนใหเกิดดอกผล
(๔) พิจารณาการจัดสวัสดิการอื่นๆ แกนักเรียนและนิสติ เสนอตอมหาวิทยาลัย

(๕) เสนอแตงตัง้ ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการตอมหาวิทยาลัยตามความจําเปน
(๖) ประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอมหาวิทยาลัย
(๗) หนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ เงินและทรัพยสินของกองทุนใหใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุน และของ
ผูมอบให
ขอ ๑๑ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของอธิการบดี
ขอ ๑๒ การจัดหาผลประโยชนของกองทุน ใหคณะกรรมการเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติกอนดําเนินการ
ขอ ๑๓ หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราการจายเงินชวยเหลือนักเรียนและนิสติ
ผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ หรือเสียชีวิตอันเนื่องจากการฆาตกรรมและโรคภัย
ตลอดจนรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของ และการจัดสวัสดิการอื่น ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ หามกอหนี้ผูกพันกองทุน หรือใชกองทุนไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ใด ๆ
ซึ่งจะเปนผลใหตองผูกพันชําระหนีจ้ ากกองทุน เวนแตเปนหลักประกันเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการบริหารกองทุนนั้นเอง แตจะตองไมเปนอุปสรรคตอการนํากองทุนมาใชตาม
วัตถุประสงค
ขอ ๑๕ ภายในหกเดือนนับแตวนั สิ้นปการศึกษา ใหคณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลัก
บัญชีสากลแสดงงบดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวใหมหาวิทยาลัยนําเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๖ ใหกองกิจการนิสิต เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ปฏิบัติหนาที่
ทางดานธุรการและตามที่คณะกรรมการขอใหดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๗ การเลิกกองทุนตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนดเงื่อนไขการชําระบัญชีกองทุนตามสมควร แลวประกาศใหทราบ
ทั่วกัน

ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศได การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือไมเปนไปตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมี
อํานาจวินิจฉัย สั่งการตามที่เห็นสมควร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
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- คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๑๒/๒๕๕๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําและรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร.................... ๒๓๓

ประมวลขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
(๒๕๔๙ – ๒๕๕๐)

ภาคผนวก

คํานํา
นับแตมหาวิทยาลัยไดสถาปนาขึน้ ณ พุทธศักราช ๒๕๓๓ เปนตนมา
ไดเจริญเติบโตขยายหนวยงานขึ้นอยางรวดเร็ว ควบคูกันไปนั้น ก็มีขอบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศตาง ๆ จํานวนมากที่ไดตราขึน้ เพื่อใชเปนเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งขอบังคับ ระเบียบ ประกาศเหลานี้ ไดรวบรวมพิมพหลายฉบับแลว จนถึงปจจุบนั ก็ได
รวบรวมขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐) โดยพิจารณาใหผูใช
ไดรับความสะดวกในการคนหา และอางอิงเปนสําคัญ
ขอขอบคุณคณะผูจ ัดทํา ตลอดจนผูมีสวนในการใหขอมูล และคําแนะนําอัน
เปนประโยชน ซึ่งชวยใหหนังสือประมวลฯ เลมนี้มีความสมบูรณขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะไดใชหนังสือนีเ้ ปนคูม ือการปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยนเรศวรตอไป

งานประชุมและพิธีการ กองกลาง
เมษายน ๒๕๕๐

