สารบัญ
หนา
พระราชกฤษฎีกา.......................................................................................... ๑
- วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๐..... ๑

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร.......................................................... ๙
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน…
- การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ (แกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒)...................
- การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ (แกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐..

๑๑
๑๓
๑๔

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง หลักเกณฑการกําหนดและแนวปฏิบัติตา ง ๆ
- หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน เพื่อขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๐..................................................... ๑๙
- การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงสูงขึน้ พ.ศ.๒๕๕๐................................................................ ๒๓
- หลักเกณฑ และวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอน
ตําแหนงขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑....... ๔๐
- หลักเกณฑวิธีการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๑................................... ๔๕

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร..........................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง ผูบริหารมหาวิทยาลัย..............………….
- ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก และหนวยงานที่เทียบเทาคณะ
พ.ศ.๒๕๔๖ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐....................................

๕๙
๖๑
๖๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง การบริหารโครงการ................................
- การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ.๒๕๕๐..................................
- การบริหารสถานปฏิบัติการแพทยแผนไทยประยุกต คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๑..............................................................

๖๕
๖๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง การกําหนดอัตราเบี้ยประชุม....................
- การจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑.............
- หลักเกณฑการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๑...........

๗๗
๗๙
๘๑

๗๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง อัตราการเบิกจาย คาตอบแทน...............
- การเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ.๒๕๔๔ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐.........................................................................
- การยกเลิกระเบียบคาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราว พ.ศ.๒๕๓๙...........................
- การจายเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๑.............................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ กองทุน และแนวปฏิบัติตาง ๆ
- การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๐......................................
- กองทุนเพื่อการศึกษา บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
จากทรัพยในดิน สูสินทางปญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร..................................
- การพักอาศัยในหอพักนิสิตแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๐.........................
- กองทุนนางละไม ชีคณ
ุ เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรถวายแด
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.๒๕๕๑.....................................................

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร..........................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม คาตอบแทน อัตราคาบริการ
อัตราการเบิกจาย..........................................................................................
- รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕...
- คาตอบแทนผูปว ยสมมุติ (Standardized patient) สําหรับการเรียนการสอนและ
การสอบในระดับปรีคลินิก และระดับคลินิก คณะแพทยศาสตร.......................
- การกําหนดอัตราคาตอบแทนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A)
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร.................................................
- อัตราคาตอบแทนผูสอนโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพบก..................................................
- อัตราคาตอบแทนผูดําเนินงานและผูปฏิบตั ิงานโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพบก...........................
- คาตอบแทนการอานงานวิจัย คณะสังคมศาสตร....................................................
- อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร..
- อัตราคาเบี้ยเลี้ยงและคาตอบแทนตาง ๆ ในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง.....................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการบุคลากรศูนยฝกอบรมและ
ควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)..................................

หนา
๘๓
๘๕
๘๖
๘๗

๙๑
๙๙
๑๐๑
๑๐๘
๑๑๑
๑๑๓
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๙
๑๒๑
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๖
๑๓๐

หนา
- การจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตที่เขาศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภททุนผูช วยวิจัย
และทุนพัฒนาอาจารยประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๐....................
- อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒.......................................................................
- การจายคาตอบแทนพิเศษอาจารยคณะแพทยศาสตร (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒...............
- การจายคาตอบแทนพิเศษอาจารยคณะแพทยศาสตร (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓................
- อัตราคาตอบแทนตาง ๆ ในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร....................................................
- อัตราการเบิกจายเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย.................................................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา
คณะทันตแพทยศาสตร............................................................................
- กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสติ และเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา……………………………..
- อัตราคาตอบแทนผูปฏิบัตงิ านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร.................
- อัตราคาตอบแทนผูดําเนินงานและผูปฏิบตั ิงาน โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร กับสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง..
- อัตราคาตอบแทนผูสอนโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรกับสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง……………………
- กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการบริการทางวิชาการ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
และหองปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม.............................................................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนการฝกปฏิบัตงิ านของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะเภสัชศาสตร………………………………
- กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชอุปกรณและสถานที่สาํ หรับจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Auction) ของศูนยฝกอบรมและควบคุมระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร................................................................................
- กําหนดอัตราราคายาทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร......................................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนเหมาจายสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัย...............................
- อัตราเบิกจายโครงการสงเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อการแขงขัน
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร....................................................

๑๓๒
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๙
๑๔๓
๑๔๕
๑๔๗
๑๔๙
๑๕๑

๑๕๒
๑๕๘

๑๕๙
๑๖๐
๑๖๒
๑๖๓

หนา
- กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
สําหรับนิสิตที่เขาศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๑.............................................. ๑๖๔
- กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา ๒๕๕๑ ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร กับกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย................................................ ๑๖๙
- กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๑............................................... ๑๗๑
- กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๑ ณ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
จังหวัดพะเยา.......................................................................................... ๑๗๓
- กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง สําหรับนิสิตที่เขา
ศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๑........................................................................... ๑๗๗
- อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงหอพักนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.. ๑๘๐
- อัตราคาบริการทางวิชาการศูนยผูมีบุตรยาก หนวยปฏิบตั ิการกลาง และสงเสริมงานวิจัย
ศูนยนิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย........................................... ๑๘๑
- อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา............................. ๑๘๒
- อัตราคาธรรมเนียมการใชสนามกีฬา และคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เจาหนาที่ประจําสนามกีฬา.......................................................................... ๑๘๘
- กําหนดอัตราคาบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร หนวยปฏิบัติการกลาง และสงเสริมงานวิจัย
ศูนยนิติวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย (ฉบับที่ ๒).................................. ๑๙๑
- อัตราคาตอบแทนผูปฏิบัตงิ าน การสอบ Progress test การสอบประมวลความรู และ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร........... ๑๙๕
- กําหนดอัตราคาบริการทางวิชาการของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร.......................... ๑๙๗
- กําหนดอัตราคาบริการทางวิชาการของศูนยปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร..... ๒๐๑
- กําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใชจายในการออกฝกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลชุมชน
ของนิสิตแพทย คณะแพทยศาสตร................................................................ ๒๑๐
- อัตราคาตอบแทนวิทยากร อาจารยพิเศษ และผูปวยมาตรฐาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต.๒๑๑
- อัตราคาตอบแทนเหมาจายที่ปรึกษาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา……………… ๒๑๓
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกําหนดอัตราคาเชา คาบํารุง คาปรับ.................
- อัตราคาเชาเวลา คาโฆษณา และคาบริการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร.....
- กําหนดอัตราคาบํารุงการใชโรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินนี าถ..
- อัตราคาเชาและคาใชจายรานซักอบรีด สังกัดกองกิจการนิสิต.......................................
- อัตราคาเชาและคาใชจายซุมจําหนายอาหารวางและเครือ่ งดื่ม สังกัดกองกิจการนิสิต......

๒๑๕
๒๑๗
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑

หนา
- กําหนดราคาจําหนายอาหารและเครื่องดื่มสําหรับรานคาภายในมหาวิทยาลัย................ ๒๒๒
- กําหนดอัตราคาซักรีดภายในมหาวิทยาลัย.............................................................. ๒๒๔
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกําหนดอัตราเบี้ยประชุม.................................
- อัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพบก..........................................
- อัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรกับสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง.................
- กําหนดอัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร...........................
- อัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําคณะสังคมศาสตร และคณะอนุกรรมการ
วิจัยประจําคณะสังคมศาสตร.......................................................................

๒๒๗
๒๒๙
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษา......................................... ๒๓๕
- รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเทียบเทา TOEFL หรือ IELTS
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง................................................................................. ๒๓๗
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกําหนดเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ.................
- คูมือการจัดทําสารนิพนธ....................................................................................
- การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการจายเงิน กองทุนสวัสดิการนิสิตจากเงิน
รายไดของคณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม....................
- เกณฑการสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา..................................................
- การศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร..............................................
- กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและวิธีจา ยเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิต
คณะทันตแพทยศาสตร..............................................................................
- หลักเกณฑการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว..................
- การเพิ่มรางวัลการเผยแพรผลงานวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร....................................
- หลักเกณฑเกี่ยวกับการใหทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจยั และ
การเพิ่มรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร……………………
- หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนโครงงานวิชาชีพของนิสิตคณะสหเวชศาสตร........
- หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน……….

๒๓๙
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๗
๒๕๐
๒๕๕
๒๕๘
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๔
๒๖๖

หนา
- หลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั ระดับชาติของบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร.................................................................... ๒๖๘
- หลักเกณฑการพิจารณาใหรางวัลการเผยแพรผลงานวิจยั สถาบันคณะสหเวชศาสตร....... ๒๗๐
- หลักเกณฑและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการใหทุนสนับสนุนการจัดทําโปสเตอรเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัย คณะสหเวชศาสตร..................................................................... ๒๗๒
- รางวัลการเผยแพรผลงานวิจยั .............................................................................. ๒๗๓
- หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ
คณะมนุษยศาสตร..................................................................................... ๒๗๖
- หลักเกณฑการบริหารเงินรายไดจากคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ
สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน......................................................... ๒๗๙
- การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี........ ๒๘๑
- แนวปฏิบตั ิในการบันทึกขอมูลและการเทียบคาประสบการณการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี………………………………………….. ๒๘๔
- หลักเกณฑการจัดสรรเงินรายได และคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ
ศูนยนิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย........................................... ๒๘๙
- แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขอรับรองการทําวิจยั ในมนุษย.............................................. ๒๙๐
- หลักเกณฑและคุณสมบัตผิ ูสมควรไดรับโลเกียรติยศ……………………………………. ๒๙๒
- หลักเกณฑการเทียบโอนประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คณะศึกษาศาสตร.................................................................................... ๒๙๖
- หลักเกณฑการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา
คณะศึกษาศาสตร.................................................................................... ๒๙๘
- หลักเกณฑการรับนิสิตเพื่อเขาศึกษาปริญญาที่สองในระดับบัณฑิตศึกษา..................... ๒๙๙
- แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใชรถบัสของมหาวิทยาลัย……………………………………….. ๓๐๑
- หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาของผูนํานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.......... ๓๐๔
- หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการและคุณสมบัติของนิสิตที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
คณะวิศวกรรมศาสตร……………………………………………………………… ๓๐๖
- แนวปฏิบตั ิการนํานิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร....................................... ๓๐๘
- การยกเวนคาลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา................................................... ๓๑๐
- แนวปฏิบตั ิการจายเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัยอันเนือ่ งมาจากอุบัตเิ หตุวิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา..................................................................................... ๓๑๒
- หลักเกณฑการบริหารเงินรายไดสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร............... ๓๑๕

หนา
- หลักเกณฑการสงเสริมการตลาดเพื่อรวมผลิตรายการวิทยุและรายการโฆษณา
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร............................................
- สวัสดิการสําหรับนิสิตตามโครงการผูมคี วามสามารถทางการกีฬา..............................
- หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย และการเพิ่มรางวัล การเผยแพร
ผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร.................................................................
- หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจาย และเงินสมนาคุณในการเผยแพรผลงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร.....................................................................................
- เกณฑการจายเงินในการจัดกิจกรรมโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน.............
- หลักเกณฑการใหทุนเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีสําหรับนิสิตชาวตางประเทศ............
- การพักอาศัยในหอพักนิสิต ชัน้ ปที่ ๑..................................................................
- หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได.................................
- แนวปฏิบตั ิการขอใชหองประชุมนเรศวร ๑ – ๖ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร.................................................................................
- หลักเกณฑการลงโทษนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.....................
- กําหนดหลักเกณฑสิทธิ์ลดหยอนสวนเกินคาหองพักและคาอาหารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร......................................................
- หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
คณะสังคมศาสตร....................................................................................
- หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสังคมศาสตร.........................
- กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตการศึกษาใน
ระบบ ระดับปริญญาตรี (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)........................................
- หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒).........................................................................
- ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตดับบัณฑิตศึกษา (แบบใหเปลา)
คณะวิทยาศาสตรการแพทย........................................................................
- ทุนสหกิจศึกษาตางประเทศสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตรการแพทย..
- สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)...............................................
- หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร................
- หลักเกณฑการจัดสรรเงินรายไดของคณะ สําหรับทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร..
- เครื่องแตงกายนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร..............................
- หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนและคาพาหนะเดินทางแกผูปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การชันสูตรพลิกศพ...................................................................................

๓๑๖
๓๑๙
๓๒๒
๓๒๕
๓๒๗
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๔
๓๓๘
๓๔๐
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๘
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๗
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๓
๓๖๙

หนา
- หลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั ระดับชาติของบัณฑิต
และมหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร.............................................................
- หลักเกณฑการพิจารณาใหรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีคา Impact factor.............................................................
- หลักเกณฑเกี่ยวกับการใหทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจยั
และการเพิ่มรางวัล การเผยแพรผลงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร...............................
- แนวปฏิบตั ิในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชําระเงิน การลา การพักการเรียน
การชําระเงินคาบํารุง และคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร.................................................................................
- หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสหเวชศาสตร....................................................................................
- การพักอาศัยในหอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.......................
- แนวปฏิบตั ิการพิจารณารับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร................................
- รายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยนเรศวร......................
- ผลการเรียนรายวิชา English for Graduate Studies I และรายวิชา English for
Graduate Studies II เทียบเทากับ TOEFL ๔๕๐ คะแนน หรือ IELTS ระดับ ๔.๐....
- หลักเกณฑการลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีสุรา หรือมีเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอล ไวในความครอบครอง...............................................................
- หลักเกณฑการใชจายเงินโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต.........................................................
- แนวปฏิบตั ิสําหรับการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร...................................
- นโยบายและหลักเกณฑในการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร.........................
- เกณฑการสอบผานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)............
- หลักเกณฑวิธีการดําเนินโครงการสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ.....................................
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ประมวลพระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
(๒๕๕๐ – ๒๕๕๑)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษา

คํานํา
นับแตมหาวิทยาลัยไดสถาปนาขึน้ ณ พุทธศักราช ๒๕๓๓ เปนตนมา
ไดเจริญเติบโตขยายหนวยงานขึ้นอยางรวดเร็ว ควบคูกันไปนั้น ก็มีขอบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศตาง ๆ จํานวนมากที่ไดตราขึน้ เพื่อใชเปนเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งขอบังคับ ระเบียบ ประกาศเหลานี้ ไดรวบรวมพิมพหลายฉบับแลว จนถึงปจจุบนั ก็ได
รวบรวมพระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑)
โดยพิจารณาใหผูใชไดรับความสะดวกในการคนหา และอางอิงเปนสําคัญ
ขอขอบคุณคณะผูจ ัดทํา ตลอดจนผูมีสวนในการใหขอมูล และคําแนะนําอัน
เปนประโยชน ซึ่งชวยใหหนังสือประมวลฯ เลมนี้มีความสมบูรณขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะไดใชหนังสือนีเ้ ปนคูม ือการปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยนเรศวรตอไป

งานประชุมและพิธีการ กองกลาง
มิถุนายน ๒๕๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารสถานปฏิบัติการแพทยแผนไทยประยุกต
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๑
.................................................
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบเกีย่ วกับสถานปฏิบตั ิการแพทยแผนไทย
ประยุกต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตและ
ใหบริการดานการจําหนายเวชภัณฑและบริการอื่นๆ ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๖
(๓/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารสถาน
ปฏิบัติการแพทยแผนไทยประยุกต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ” หมายความวา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สถานปฏิบัติการ” หมายความวา สถานปฏิบัติการแพทยแผนไทยประยุกต
คณะสาธารณสุขศาสตร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการสถาน
ปฏิบัติการแพทยแผนไทยประยุกต
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติ
การแพทยแผนไทยประยุกต
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจ ัดการสถานปฏิบัติการแพทยแผนไทยประยุกต
“ปงบประมาณ” หมายความวา ปงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ใหจัดตั้งองคกรขึ้นในคณะสาธารณสุขศาสตร เรียกวา “สถานปฏิบตั ิ
การแพทยแผนไทยประยุกต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร” เปนองคกรอิสระจาก
ระบบบริหารราชการแตอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะสาธารณสุขศาสตร

ขอ ๕ ใหสถานปฏิบัติการเปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแกนิสิต และมี
วัตถุประสงคดงั นี้
(๑) สอนและฝกหัดปฏิบัติงานดานบริหาร ดานแพทยแผนไทยประยุกต
และเปนที่ฝกปฏิบัติการของกระบวนวิชาแพทยแผนไทยประยุกต กระบวนวิชาฝกงานดานแพทยแผน
ไทยประยุกตของนิสิตสาธารณสุขศาสตร และกระบวนวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) บริการจําหนายเวชภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยแกประชาชนโดย
เนนความประหยัดและสมเหตุสมผลในการใชยาสมุนไพรเปนสําคัญ
(๓) แนะนําและเพิ่มพูนความรูดานการใชยาและการสาธารณสุขแก
ประชาชน
(๔) พัฒนาสงเสริมหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของผู
ประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกตใหอยูในระดับมาตรฐาน
(๕) เปนสถานบริการแพทยแผนไทยประยุกตตวั อยางในการบริการ
ประชาชนใหไดรับบริการดานแพทยแผนไทยประยุกตที่มมี าตรฐานเหมาะสม
(๖) สนับสนุนการวิจัยแพทยแผนไทยประยุกตในสถานปฏิบัตกิ าร
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) คณบดี
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกินจํานวน ๖ คน
เปนกรรมการ
(๔) ผูจัดการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณบดีเสนออธิการบดีแตงตั้งกรรมการตาม (๓) และใหมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ ๆ ๒ ป แตอาจไดรับตําแหนงใหมได
คณบดีอาจเสนออธิการบดีแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการตามจํานวนที่
เหมาะสมหรือไมก็ได
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการอํานวยการตามขอ ๖ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแผนและนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานสถานปฏิบัติการ และ
ควบคุมดูแลสถานปฏิบัติการ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามขอ ๕
(๒) พิจารณาออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารของสถาน
ปฏิบัติการ เชน การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารพัสดุ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดจํานวนตําแหนง อัตราคาจาง
การบรรจุแตงตั้ง การออกจากงาน การเลื่อนเงินเดือน การจายเงินรางวัลประจําป วินัย การลงโทษ
และสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งกําหนดอัตราคาตอบแทนผูที่มิใชพนักงาน
(๔) ใหกํากับดูแล และรายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัย
รับทราบปละ ๑ ครั้ง
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดสรรรายไดที่สูงกวารายจายของสถาน
ปฏิบัติการในแตละปงบประมาณสมทบใหคณะ และมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
(๖) พิจารณาเห็นชอบการแตงตั้งผูต รวจสอบภายใน

(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ตางๆตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ ประกอบดวย
(๑) ผูจัดการ
เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูปฏิบัติงานจํานวนไมเกิน ๖ คน
เปนกรรมการ
ใหคณบดีแตงตั้งผูปฏิบัตงิ านตาม (๒) เปนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ โดยมีวาระดํารงตําแหนงตามคณบดี
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการตามขอ ๘ มีอํานาจหนาที่ตอไปนี้
(๑) ควบคุมการบริหารงานสถานปฏิบัติการ ใหเปนไปตามนโยบาย แผน
และตามวัตถุประสงคที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
(๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของสถาน
ปฏิบัติการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อรายงานคณะกรรมการอํานวยการ
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบ และเลื่อนเงินเดือนประจําปของพนักงานที่
ผูจัดการเสนอ
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย
ขอ ๑๐ ในสถานปฏิบัติการ ใหมีผจู ัดการคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของ
สถานปฏิบัติการ โดยใหอธิการบดีแตงตั้งตามคําแนะนําของคณบดี
ผูจัดการใหมีวาระการดํารงตําแหนงของคณบดี
สถานปฏิ บั ติ การอาจให มีผู ช ว ยผู จัด การเพื่อทํ า หน า ที่ต ามที่ ผู จัด การมอบหมาย
หรือไมก็ได และใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของผูจัดการ
ขอ ๑๑ สถานปฏิบัติการมีรายได ดังนี้
(๑) จําหนายเวชภัณฑและการบริการ
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่บุคคลหรือหนวยงานมอบให
(๓) เงินบริจาค
(๔) รายไดอื่นๆ
(๕) ผลประโยชนอันเกิดจากการจัดรายได (๑) ถึง (๔)
ขอ ๑๒ การแบงสวนงานและการจัดระเบียบบริหารงานบุคคล บริหารเงินและพัสดุ
และการบริหารทั่วไป ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ ๑๓ ใหคณบดีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถานปฏิบตั ิการให
เปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๑๔ ในปงบประมาณใดถาสถานปฏิบตั ิการมีรายจายมากกวารายไดใหคณะ
สาธารณสุขศาสตรสนับสนุนงบประมาณตามสมควรเพื่อใหการดําเนินกิจการของสถานปฏิบัติการ
บรรลุวัตถุประสงค
กรณีสถานปฏิบตั ิการตองยุบไมวาดวยเหตุใดๆ ใหทรัพยสิน และหนี้สินอยูในความ
รับผิดชอบของคณะสาธารณสุขศาสตร

ขอ ๑๕ ใหสถานปฏิบัติการ จัดทํารายงานการเงินประจําป ซึ่งมีการตรวจสอบจากผู
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และกรณีที่มีปญหาในการตีความ
หรือขอโตแยงในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูว ินจิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
………………………….
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา (๑๐) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๓๖ (๓/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการใหเขารวมประชุมดวย
“เงินรายไดมหาวิทยาลัย” หมายความวา เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยประกอบดวย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึง่ คนเปนประธานกรรมการ บุคคลภายนอกอยางนอยสองคนเปน
กรรมการ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมีหนาที่รบั ผิดชอบในการจัด
วางระบบและดําเนินการปองกันความเสี่ยง และจัดใหมีระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการบริหารนโยบาย และ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานตอสภามหาวิทยาลัยทุกสามเดือน และหนาที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการตามระเบียบนี้ไดรับเบี้ยประชุมตามอัตราที่กําหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัย โดยเบิกจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยได

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ย วกับการปฏิ บัติ ตามระเบีย บนี้ หรือนอกเหนือจาก
ระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจายเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๑
...................................

โดยที่เห็นเปนการสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงิน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่
๑๓๖ (๓/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจายเงิน
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“บุคลากร” หมายความวา บุคลากรของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร และใหหมายความรวมถึงผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา
ราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
“นอกเวลาราชการ” หมายความวา เวลาระหวาง ๑๗.๐๐ น.– ๒๐.๐๐ น.
ของวันทําการปกติ และเวลาระหวาง ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ของวันหยุดราชการ
ขอ ๔ ใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ไดรับคาตอบแทน
จากเงินรายไดของคณะตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การกําหนดอัตราคาบริการของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการใหเปนไปตาม
อัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้มิไดกําหนดไวใหอธิการบดีเปนผูว นิ ิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๑๕๕๑
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๑

.......................
เพื่อใหการบริหารงานคณะ หนวยงานทีเ่ ทียบเทาคณะ สอดคลองกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ ๗
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ ๑๔(๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่
๑๓๖ (๓/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงวางระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจําคณะ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑“
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะ”
หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่น เทียบเทาคณะ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ
ขอ ๔ คณะอาจใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จากหนวยงานภายนอกหรือหนวยงานอืน่ ภายในมหาวิทยาลัยที่ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการชุดนี้เลือกประธานกรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
คณะเปนเลขานุการ
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตามวรรคกอน ใหมีวาระ ๒ ป และอาจ
ไดรับการแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจและหนาที่ในการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และ
ดานอืน่ ๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารงานคณะ
ขอ ๖ ใหจายเงินเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ ตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จากเงินรายไดคณะ

ขอ ๗ ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศมหาวิทยาลัยได
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากระเบียบนี้ให
อธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๑
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนนางละไม ชีคุณ เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พ.ศ.๒๕๕๑

......................................................
ดวยนางละไม ชีคุณ พรอมดวยญาติในธรรม ญาติพนี่ องและลูกหลาน ไดบริจาคเงิน
จํานวน ๒๔๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) ใหกับ
คณะทันตแพทยศาสตรเพื่อจัดตั้งกองทุนสําหรับสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
สนับสนุนการศึกษาของนิสิต คณาจารย และขาราชการของคณะ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๕ (๒/
๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนนางละไม
ชีคุณ ถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“กองทุน” หมายความวา กองทุนนางละไม ชีคณ
ุ
เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
“คณะ” หมายความวา คณะทันตแพทยศาสตร
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
ขอ ๔ ใหนําเงินที่ไดรับบริจาคจาก แมชีละไม ชีคณ
ุ จํานวน ๒๔๗,๑๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) จัดตั้งเปนกองทุนโดยใชชื่อวา กองทุนนางละไม ชีคุณ
เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กรณีมีผูบริจาคเงินเขากองทุนนี้ ใหนําเงินสมทบเขากองทุนนี้ดวย
ขอ ๕ วัตถุประสงคของกองทุน มีดังนี้
๕.๑ สนับสนุนดานการเงินเพื่อการกอสรางพระบรมราชานุสาวรีย และวัตถุ
สถาน หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๕.๒ สนับสนุนดานการเงินเพื่อการศึกษาของนิสิต คณาจารย และขาราชการ
ของคณะ
๕.๓ สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกสังคม
ขอ ๖ ใหคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูจดั หา
ประโยชนจากกองทุน

ขอ ๗ ใหค ณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด วย คณบดี เปน ประธาน และ
กรรมการที่ค ณบดี แต ง ตั้ ง อีกไมเ กิน ๗ คน และใหค ณบดี แต ง ตั้ ง บุค ลากรของคณะหนึ่ง คนเป น
เลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคกอน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๗.๑ กํา หนดนโยบายการใชจ า ยเงิ น ของกองทุน ตามวั ต ถุป ระสงค ข อง
กองทุน
๗.๒ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการใชจายเงินของกองทุน
๗.๓ กําหนดคาใชจายอื่นใดตามที่เห็นสมควร
๗.๔ ใหความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
๗.๕ จัดทํารายงานสถานะทางการเงินของกองทุน ใหคณะกรรมการประจํา
คณะทราบ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๘ การเก็บรักษาเงินของกองทุน ใหนําฝากธนาคารพาณิชย หรือธนาคารที่เปน
รัฐวิสาหกิจ โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดย
อนุโลม
ขอ ๙ ใหคณบดี เปนผูพจิ ารณาอนุมัติการใชจายเงินของกองทุน
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนใหมีอํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การยกเลิกระเบียบคาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราว พ.ศ.๒๕๓๙

โดยที่เปนการสมควรใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คาตอบแทน
พิเศษลูกจางชั่วคราว พ.ศ.๒๕๓๙ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๓๕ (๒/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การยกเลิกระเบียบ
คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราว พ.ศ.๒๕๓๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คาตอบแทนพิเศษลูกจาง
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๓๙
บรรดามติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใด
ซึ่งขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

-ราง-(รอเขาอีกครั้งหนึ่ง) ม.ค.๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การสงเสริมนิสิตยอดเยีย่ ม พ.ศ.๒๕๕๐
--------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบ วาดวย การสงเสริมนิสิตยอดเยี่ยม เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจ และจูงใจใหนิสิตยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิพลสูงสุดตอมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกนิสิตยอดเยี่ยม และเพื่อ
เปนแบบอยางที่ดีใหแกนิสิตโดยทัว่ ไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่....../๒๕๕๐
เมื่อวันที่..........
เดือน.................พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การสงเสริมนิสิตยอดเยี่ยม
พ.ศ.๒๕๕๐
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใดที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิต
หมายความวา นิสิตชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิตยอดเยี่ยม หมายความวา นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตดีเดน ใหเปนนิสิตยอดเยี่ยม ประจําปการศึกษานั้น ๆ โดยแบงประเภทนิสิต
ยอดเยี่ยมออกเปน ๔ ดาน คือ นิสิตยอดเยี่ยมดานกิจกรรมวิชาการ, นิสิตยอดเยี่ยมดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร, นิสิตยอดเยี่ยมดานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ และนิสิตยอดเยี่ยมดานความประพฤติ
เหรียญเชิดชูเกียรติ
หมายความวา เหรียญประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
ขอ ๕ ใหนิสิตที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนิสิตยอดเยี่ยม ประจําปการศึกษานั้น ๆ ไดรับเหรียญ
เชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยนเรศวร และใหมีสิทธิในการติดเหรียญเชิดชูเกียรติที่หนาอกเบื้องซายบน
ชุดนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร

-๒-

ขอ ๖ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปญหา นอกเหนือจากระเบียบ
นี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินจิ ฉัยและถือเปนที่สุด และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออกประกาศได
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๔
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
.............................................

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหปรับปรุง และเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การเบิกจายเงินอุดหนุนวิจยั จากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๓ (๖/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงใหวาง
ระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การเบิกจายเงิน
อุดหนุนวิจยั จากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การ
เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔
และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ใหหักเงินอุดหนุนวิจัยรอยละ ๑๐ ของแตละโครงการ โดยนําไปจัดสรรเปน
เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การพักอาศัยในหอพักนิสิตแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๕๐
-------------------------------

เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับหอพักนิสิตแพทย เปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนัน้ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๒(๕/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การพักอาศัยในหอพัก
นิสิตแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะ” หมายความวา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
“หอพัก” หมายความวา หอพักนิสิตแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิต” หมายความวา นิสติ คณะแพทยศาสตร ระดับปริญญาตรี
ระดับชั้นคลินิก
“ผูพักอาศัย” หมายความวา นิสติ อาจารยแพทย แพทยประจําบาน แพทย
ใชทุน พยาบาล และเจาหนาที่ ของคณะแพทยศาสตร ที่ทางคณะแพทยศาสตร อนุญาตใหเขาพัก
อาศัยในหอพัก
“คณะกรรมการดําเนินงาน” หมายความวา ผูบ ริหารและอาจารยของคณะที่
ไดรับมอบหมายให ดําเนินงานดานหอพัก
“หัวหนาสํานักงานหอพัก” หมายความวา บุคคลที่ทางคณะแพทยศาสตร
แตงตั้งเปนเจาหนาที่หอพักทําหนาที่ควบคุมดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย และกิจกรรมตาง ๆ ของ
หอพัก และบุคลากรในสํานักงานหอพัก
“ผูแทนนิสิตประจําหอพัก” หมายความวา นิสิตแพทยที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานพิจารณาใหทําหนาที่ดูแลนิสิตใหปฏิบัตติ ามระเบียบหอพักโดยประสานงานกับหัวหนา
สํานักงานหอพัก
“สํานักงานหอพัก” หมายความวา สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
สํานักงานหอพัก ประกอบดวย หัวหนาสํานักงานหอพัก เจาหนาที่ผดู ูแลดานธุรการและงานสารบรรณ
หอพัก ดานบริการ สวัสดิการและความสงบเรียบรอย และดานอาคารสถานที่หอพัก
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศได

หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค
ขอ ๕ มหาวิทยาลัยสรางหอพักขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
๕.๑ เพื่อชวยเหลือนิสิตใหมีที่พักอาศัยที่เอื้อตอการศึกษาเลาเรียน

๕.๒ เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสเรียนรูฝกฝนตนเองในการอยูรวมกัน และเคารพใน
สิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน
หมวดที่ ๒
คณะกรรมการดําเนินงานและอํานาจหนาที่
ขอ ๖ คณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวย
๖.๑ คณบดีคณะแพทยศาสตร
ประธานกรรมการ
๖.๒ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
กรรมการ
๖.๓ รองคณบดีฝายพัฒนาและบริหาร
กรรมการ
๖.๔ รองคณบดีฝายการคลัง
กรรมการ
๖.๕ ผูชว ยคณบดีฝายบริการ
กรรมการ
๖.๖ อาจารยแพทยที่ปรึกษาประจําหอพัก
กรรมการ
๖.๗ ตัวแทนคณะกรรมการนิสิตแพทยชายประจําหอพัก ๑ คน กรรมการ
๖.๘ ตัวแทนคณะกรรมการนิสิตแพทยหญิงประจําหอพัก ๑ คนกรรมการ
๖.๙ ผูชว ยคณบดีฝายกิจการนิสติ
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๗ คณะกรรมการดําเนินงานมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมหอพัก ดังตอไปนี้
๗.๑ ควบคุม ดูแล การดําเนินงาน หอพัก โดยการออกประกาศหอพักใหเปนไป
ตามนโยบายของคณะ และสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัย
๗.๒บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอนหัวหนาสํานักงานหอพัก และบุคลากรในสังกัด
สํานักงานหอพัก
๗.๓ พิจารณาอนุมัติการเบิกจายเงินรายไดของคณะ ใหเปนไปตามที่ระเบียบ
กําหนด
๗.๔ พิจารณาสิทธิในการเขาพัก อนุญาตใหผูพักอาศัยในหอพักที่ไมไดเปนนิสิต
ของคณะ เขาพักอาศัยในหอพัก
๗.๕ ถอดถอนสิทธิ์ในการเขาพักอาศัยในหอพักนิสิตแพทย ซึ่งปฏิบัตติ นฝาฝน
ระเบียบหอพัก พรอมพิจารณาโทษได ตามการเสนอของผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต

๗.๖ มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงาน การดําเนินงานหอพักกับ
หนวยงานภายในและภายนอกคณะ
๗.๗ หนาที่อื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย

๗.๘ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิตทําหนาที่ เปนตัวแทนคณะกรรมการดําเนินงาน
ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของหัวหนาสํานักงานหอพัก และรวมแกปญหาตาง ๆ กับหัวหนา
สํานักงานหอพัก นําเสนอปญหา ความตองการของหอพัก ตอคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก และ
ทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการดําเนินงาน
๗.๙ อาจารยแพทยที่ปรึกษาประจําหอพัก (อาจมีตั้งแต ๑ ถึง ๓ คนก็ได)
มีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลนิสิตในหอพักใหคําปรึกษาปญหา ตักเตือนความประพฤตินิสิต นําเสนอความ
ตองการของนิสิตตอผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต พรอมทั้งทําหนาที่อบรมนิสิตในหอพักใหมีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม นําความรู และจิตสํานึกมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยผานกิจกรรมภายในหอพัก
ตามความเหมาะสม
ขอ ๘ หัวหนางานสํานักงานหอพัก มีหนาที่และความรับผิดชอบ ภายใตการดูแลของ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต หรืออาจารยแพทยที่ปรึกษาประจําหอพัก ดังตอไปนี้
๘.๑ ดําเนินกิจการหอพัก และบริหารงานหอพักใหเปนไปดวยความเปน
ระเบียบเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก
๘.๒ นําคํารองเรียนของผูพักหรือแจงการกระทําผิดระเบียบหอพักรวมทั้ง
ขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาหอพักสําหรับนิสิตเสนอตอผูชว ยคณบดีฝายกิจการนิสติ
ขอ ๙ เจาหนาที่ประจําหอพัก มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
๙.๑ เจาหนาที่ธุรการทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการตางๆ ของหอพัก เชน
งานติดตอ งานสารบรรณทําทะเบียนประวัติ บัตรประจําตัวนิสติ หอพัก ขอมูลนิสิตเกี่ยวกับหอพัก
การชําระคาธรรมเนียม เปนตน
๙.๒ เจาหนาที่ฝายบริการสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย ดูแลความ
เรียบรอย กิจการบริการและสวัสดิการของหอพัก การเขาออก หามบุคคลภายนอกเขาหอพัก
ตักเตือนนิสิตหอพัก เมื่อกระทําความผิดระเบียบและรายงานการกระทําความผิดของนิสิตที่ฝาฝน
ระเบียบ อํานวยความสะดวก ดูแลความสะอาด เรียบรอยภายใน อาคารสถานที่ ดําเนินการ
ไกลเกลี่ยและยับยั้งขอพิพาทตาง ๆ เฉพาะหนาเกี่ยวกับนิสิตภายในหอพัก หรือมีอํานาจเปดและคน
หองพักผูอาศัย เมื่อมีเหตุอันตรายรายแรงเฉพาะหนาได
๙.๓ เจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่ของคณะมีหนาที่รับผิดชอบ ดูแล ซอมแซม
อาคาร และอุปกรณตาง ๆ ภายในหอพัก เมื่อไดรับแจง และปรับทิวทัศน สิ่งแวดลอมของหอพัก
ใหนาอยูอาศัย
ขอ ๑๐ ผูแทนนิสิตประจําหอพัก มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
๑๐.๑ ชวยเหลือเจาหนาที่ในการประสานงานและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
หอพัก

๑๐.๒ ชวยเหลือเจาหนาที่ประจําหอพัก ในการทํากิจกรรมตางๆ ภายในหอพัก

๑๐.๓ใหขอเสนอแนะเกีย่ วกับหอพักแกเจาหนาที่ประจําหอพัก พรอมทั้ง
รายงานในเรื่องตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยภายในหอพักใหเจาหนาที่ประจําหอพัก
ทราบ
หมวดที่ ๓
คุณสมบัติและสิทธิในการเขาพักในหอพัก
ขอ ๑๑ สิทธิในการเขาพัก อาจเปลี่ยนแปลงไดตามมติของคณะกรรมการ
ดําเนินงานหอพัก ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายคณะ เมื่อเห็นวาเหมาะสม ดังนี้
๑๑.๑ ชัน้ ที่ ๑ ใหเปนที่พักอาศัยสําหรับนิสิตชาย โดยใหสิทธิ์กับนิสิตใน
ระดับชั้นคลินิก ที่ขนึ้ ชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กอน
๑๑.๒ ชั้นที่ ๒ ใหเปนที่พักอาศัยสําหรับนิสิตหญิง โดยใหสิทธิ์กับนิสิตใน
ระดับชั้นคลินิกที่ขึ้นชัน้ คลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กอน
๑๑.๓ ชัน้ ที่ ๓ ใหเปนที่พักอาศัยสําหรับพยาบาล ที่ปฏิบัติงาน
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใหพักอาศัยจํานวนหองละ ๔ คน
๑๑.๔ ชั้นที่ ๔ ใหเปนที่พักอาศัยสําหรับอาจารยแพทย แพทยประจําบาน
แพทยใชทุน ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กอน
๑๑.๕ นิสิตที่มีสิทธิเขาพักตองเปนนิสิตคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
๑๑.๖ ใหนิสิตพักอาศัยหองละไมเกิน ๔ คน
๑๑.๗ สิทธิในการเขาพักเปนสิทธิสวนบุคคลจะโอนสิทธิอันนี้ใหกับ
บุคคลอื่นไมได
๑๑.๘ การเปลี่ยนแปลงหรือยายหองพัก กระทําไมไดเวนแตไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาสํานักงานหอพัก หรือเจาหนาที่ประจําหอพักกอน
๑๑.๙ ผูมีสิทธิเขาพักอาศัยในหอพักตองชําระคาบํารุงหอพัก ตามวัน
เวลาที่คณะกําหนด
๑๑.๑๐ ผูที่ประสงคจะสละสิทธิการพักอาศัยในหอพักเพื่อไปพักอาศัย
ภายนอก ใหยื่นความจํานงตอเจาหนาที่ประจําหอพัก โดยตองไดรับคํายินยอมจากผูป กครองเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อที่ทางหอพักจึงจะดําเนินการพิจารณาอนุญาตใหออกจากหอพักได
๑๑.๑๑ นิสิตจะตองชําระหนีค้ างใหเรียบรอยและคืนหองใหกับหอพัก
พรอมคืนกุญแจหองพักภายในวันที่ลาออกจากหอพักหรือวันสุดทายของการพักอาศัยในแตละภาค
เรียน

ขอ ๑๒ การหมดสิทธิพักอาศัยในหอพัก

๑๒.๑ ตาย
๑๒.๒ ลาออกหรือสละสิทธิ์
๑๒.๓ ไมเขาพักอาศัยในหอพัก ภายในระยะเวลาที่หอพักกําหนด
๑๒.๔ ไมมีรายชื่อไดรับสิทธิใหเขาพักอาศัยในหอพักของแตละภาค
การศึกษา
๑๒.๕ ถูกตัดสิทธิ์
๑๒.๖ ถูกลงโทษใหออกจากหอพัก
๑๒.๗ พนสภาพการเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
๑๒.๘ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ ๆ
หมวดที่ ๔
สิทธิและหนาที่ของผูพักอาศัย
ขอ ๑๓ ผูเขาพักอาศัยมีหนาทีต่ องปฏิบตั ิดังนี้
๑๓.๑ หามบุคคลภายนอกเขาในหองพัก โดยเด็ดขาด ยกเวนไดรับอนุญาต
จากหัวหนาหอพักหรือผูมีอํานาจเหนือขึน้ ไปกอน และการรับรองบุคคลภายนอกใหใชหองรับแขก
ประจําหอพักเทานัน้
๑๓.๒ ตองรับผิดชอบตอทรัพยสินในหอพักหากเกิดความเสียหายอันเกิดจาก
การกระทําของตน ตองชดใชตามราคาที่คณะกําหนด
๑๓.๓ ตองดูแลความสะอาด และดูแลทรัพยสิน ตลอดจนอุปกรณของหอพัก
ไมใหเกิดการชํารุดเสียหาย
๑๓.๔ ตองไมนําทรัพยสินที่มีคามาเก็บเอาไวในหอพัก หากเกิดการสูญหาย
หอพักจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๓.๕ ตองปฏิบัตติ นเยี่ยงสุภาพชนทั้งดานการแตงกายและความประพฤติ
๑๓.๖ ตองไมจัดงานรืน่ เริงสังสรรคใด ๆ ในหอพักเวนแตไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจากผูมีสิทธิในการอนุญาต
๑๓.๗ ตองไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
๑๓.๘ ตองไมประกอบอาหารในหอพัก
๑๓.๙ ผูที่พักอาศัยที่มีคดีเกีย่ วของถึงเจาหนาที่ตํารวจทองที่ หลังจากแจง
ความแลวใหแจงหัวหนาหอพักหรืออาจารยที่ปรึกษาหอพักโดยดวน คณะจะไมรับผิดชอบเปนเจาทุกข
ให ยกเวนในกรณีที่สมบัตขิ องคณะสูญหายเทานัน้

ขอ ๑๔ การกระทําตอไปนี้ถือเปนการกระทําผิดกฎระเบียบหอพัก
๑๔.๑ มีอุปกรณหรือเลนการพนันทุกชนิด ไวครอบครองในหอพัก
๑๔.๒ มียาเสพติด และอุปกรณที่ใชสําหรับเสพติดในหอพัก
๑๔.๓ มีสื่อลามกอนาจารที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
๑๔.๔ ประกอบอาหารในหอพัก
๑๔.๕ ดื่มสุรา หรือของมึนเมา
๑๔.๖ จงใจทําลายสาธารณะสมบัติและทรัพยสินของหอพัก
๑๔.๗ ลักทรัพย
๑๔.๘ นําสัตวเลี้ยงมาเลี้ยงในหอพัก
๑๔.๙ ตากเสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องนอนอืน่ ๆ ตามที่อันไมสมควร
๑๔.๑๐ เขาไปในหองพักผูอนื่ ในขณะที่เจาของหองไมอยู
๑๔.๑๑ กระทําพฤติกรรมเสื่อมเสียทางเพศ ขัดกับศีลธรรมและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยในบริเวณหอพัก
๑๔.๑๒ นําบุคคลอื่นเขามาพักในหอพักโดยไมรับอนุญาตจากเจาหนาที่
ประจําหอพัก
๑๔.๑๓ แตงกายไมสุภาพหรือสอไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก
๑๔.๑๔ ปดรูป โปสเตอร เขียนรูป หรือขอความอันใหเปรอะเปอนตามฝา
ผนัง พืน้ หอง ประตู ตูเ สื้อผา หรือที่อื่นๆ ในบริเวณหอพัก และขัดตอศีลธรรมอันดี
๑๔.๑๕ ทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายในบริเวณหอพัก
๑๔.๑๖ การกระทําอื่นใดที่ขัดตอระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือ
ประกาศของหอพัก
หมวด ๕
การเงิน
ขอ ๑๕ อัตราคาบํารุงหอพัก การกําหนดเงินประกันหอพัก และคาเสียหายใหทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ เงินรายไดจากคาบํารุงหอพัก เงินประกันหอพัก และคาเสียหายใหเปนรายได
คณะ
ขอ ๑๗ เงินรายไดจากขอ ๑๖ อาจใชจา ยไดเพื่อการตอไปนี้
๑๗.๑ ดูแลรักษาและบริการกิจการหอพัก
๑๗.๒ เพื่อกิจการอืน่ ตามที่คณะกรรมการดําเนินงานหอพักเห็นสมควร

หมวดที่ ๖
โทษ
ขอ ๑๘ โทษที่นิสิตจะไดรับในกรณีที่กระทําความผิด ดังนี้
๑๘.๑ ทําทัณฑบน
๑๘.๒ ภาคทัณฑ
๑๘.๓ ใหทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อพัฒนาตนเอง
๑๘.๔ ตัดสิทธิ์การอยูหอพักและจะตองออกจากหอพักตามวันเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินงานหอพักกําหนด
ผูที่กระทําความผิดในบริเวณหอพักนอกจากจะตองรับโทษจากหอพักแลว
ยังอาจไดรับโทษทางวินยั จากทางมหาวิทยาลัย และเมื่อถูกลงโทษคณะจะแจงใหผูปกครองนิสิตทราบ
ทุกครั้ง
ขอ ๑๙ การปฏิบัติเกีย่ วกับการเงินนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ใหนําระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่

๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก
และหนวยงานที่เทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๖ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในคณะ เพื่อใหการ
บริหารงานของคณะเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๑ (๔/๒๕๕๐) เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงใหออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย ผูชวยคณบดี ผูชวย
ผูอํานวยการการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก และหนวยงานที่เทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๖ (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย ผูชวย
คณบดี ผูชว ยผูอํานวยการการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก และหนวยงานที่เทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๖
และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ในคณะหนึ่ง คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน หรือ
ผูอํานวยการสํานัก อาจแตงตั้งผูชวยเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่มอบหมายก็ได
จํานวนผูชวยตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนไมเกินสามคน ในกรณีที่มีความ
จําเปนจะแตงตั้งเกินจํานวนที่กําหนด ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนรายกรณี”
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------โดยที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องมาเปนเวลา ๑๒ ป ทําใหปจจุบนั เปนองคกรขนาดใหญ มีนิสิตกวา ๘,๐๐๐ คน และบุคลากร
กวา ๖๐๐ คน และมีแนวโนมวาจะมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ อยางรวดเร็วในอนาคต จึงจําเปนตอง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้งดานบุคลากร วิชาการ และงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ และ
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหผูบริหารสามารถบริหารงานใหมีความคลองตัว มีเปาหมายที่
ชัดเจนโดยมุงเนนความเปนเลิศทางดานธุรกิจบริการในสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตร
สุขภาพ และสังคมศาสตร เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาดแรงงาน และเพื่อ
เปนการเตรียมพรอมกับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคตตอไป
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๒) และ (๑๓)แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๑
( ๔ /๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการ
อํานวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
“ คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ขอ ๔ ใหเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เปน
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยใหมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เปนองคกรเบ็ดเสร็จในดานการ
บริหารงานบุคคล วิชาการ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

ขอ ๕ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีวตั ถุประสงคดังนี้
๕.๑ เพื่อจัดการศึกษา สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการ
สอน ทําการวิจยั
๕.๒ เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู และสรางสังคมแหงการเรียนรูและสราง
กระบวนเรียนรูที่กอใหเกิดปญญาเพื่อพัฒนาสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติและมีดุลยภาพ
๕.๓ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
๕.๔ เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การกีฬา สืบสานและสรางเสริมภูมิปญญาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักในการใหโอกาส
ทางการศึกษาแกประชาชน
ขอ ๖ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อาจมีรายไดดังนี้
๖.๑ งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรเปนรายป
๖.๒ งบประมาณรายได
๖.๓ ผลประโยชนจากการดําเนินกิจการ
๖.๔ เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
๖.๕ รายไดหรือผลประโยชนอนื่ ๆ
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการ เปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิที่
สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ ไมเกินหกคน เปนกรรมการ และให รองผูอํานวยการคนหนึง่ ที่
ผูอํานวยการมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ โดยจะใหมีผูชวยเลขานุการดวยหรือไมก็ได
คณะกรรมการอํานวยการ อาจแตงตั้งที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําได
ใหคณะกรรมการอํานวยการ มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๘.๑ วางนโยบาย เปาหมายและแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา ใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
๘.๒ ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา ใหเปนไปตามระเบียบกําหนด
๘.๓ ใหความเห็นชอบในการออกประกาศเกี่ยวกับคาใชจา ยตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
๘.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๘.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ

๘.๖ ใหคําปรึกษา และใหความเห็นแกผูอํานวยการเกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
๘.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง ยุบเลิกสวนงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
๘.๘ กําหนดอัตราคาตอบแทนผูบริหาร หรือคาใชจายอืน่ ๆ
๘.๙ หนาที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการคนหนึ่งที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ ผูชวยผูอาํ นวยการ
หัวหนาสํานักงาน หัวหนาสํานักวิชา หัวหนาศูนย หรือหัวหนาหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะ
เทียบเทา เปนกรรมการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการคนหนึ่งเปน
เลขานุการ โดยจะแตงตั้งผูชว ยเลขานุการ ดวยหรือไมก็ได
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑๐.๑ บริหารงานบุคคล และบริหารงานวิชาการ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบราชการ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๐.๒ บริหารงานการเงินและพัสดุ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ราชการ ขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๐.๓ แตงตั้งอนุกรรมการ เพื่อทําหนาทีต่ ามที่ไดมอบหมาย
๑๐.๔ อํานาจหนาที่อนื่ ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการ หรือ
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๑ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ใหมีผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดรับผิดชอบการบริหารงาน และอาจมีรองผูอํานวยการไมเกินสามคนและมีผูชวยผูอํานวยการ
เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมายก็ได
ใหผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได
แตจะดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันมิได
ใหสภามหาวิทยาลัย เปนผูมีอํานาจในการแตงตัง้ และถอดถอน
ผูอํานวยการ ใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนรองผูอํานวยการ และผูชวย
ผูอํานวยการ เมื่อผูอาํ นวยการพนจากตําแหนงใหรองผูอํานวยการและผูชว ยผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงไปดวย
ในกรณีมีกฎหมาย ระเบียบราชการ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ
มหาวิทยาลัย กําหนดใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ หรืออธิการบดีใหหัวหนาสวนราชการ
หรืออธิการบดี มอบอํานาจนั้นใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบราชการ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย

ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ดงั นี้
๑๒.๑ บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาใหเปนไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการอํานวยการ และที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๒.๒ ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่ และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบราชการ ขอบังคับ ระเบียบและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
๑๒.๓ รักษาระเบียบวินัย จรรณยาบรรณและมรรยาทแหงวิชาชีพบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
๑๒.๔ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการหรือตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๓ การแบงสวนงาน อาจแบงเปนสํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักวิชา ศูนย หรือ
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทา
ในสํานักวิชา หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
อาจแบงเปนสวนงาน สํานักงานบริหาร สาขาวิชา หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทา
ในสํานักงานมหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ในศูนยอาจแบงสวนงานเปนสํานักงานบริหารฝายและโครงการ
หลักเกณฑ วิธีการการแบงสํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักวิชา ศูนย หรือ
สวนงานที่เทียบเทาตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งสวนงานตามวรรคสองใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา
ขอ ๑๔ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักวิชา ศูนย และหัวหนาสวนงานทีเ่ รียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาใหมีหัวหนาคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหารงาน
ใหผูอํานวยการเปนผูแตงตั้งหัวหนาสํานักงานมหาวิทยาลัย หัวหนา
สํานักวิชา หัวหนาศูนย และหัวหนาสวนงานที่เทียบเทา
หลักเกณฑ วิธีการ และคุณสมบัติ ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงของ
หัวหนาสํานักงานมหาวิทยาลัย หัวหนาสํานักวิชา หัวหนาศูนย ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา
ขอ ๑๕ เพื่อประโยชนในการบริหาร หรือการบังคับบัญชาใหหัวหนาสํานักงาน
มหาวิทยาลัย หัวหนาสํานักวิชา และหัวหนาศูนย มีฐานะเทียบเทาตําแหนงหัวหนาภาควิชาใน
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและพัสดุ และการ
บริหารงานวิชาการ ใหนํากฎหมาย ระเบียบราชการ ขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๑๗ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหผูอํานวยการ จัดทํารายงานสถานะทางการเงิน
ประจําปภายในเกาสิบวันนับแตวนั สิ้นปงบประมาณ เสนอตอผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
และใหผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารการเงิน และทรัพยสิน
ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีผูตรวจ
สอบบัญชีจากภายนอกก็ได
ขอ ๑๘ ใหผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทําการตรวจสอบรายงานสถานะ
ทางการเงินประจําปใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตไดรับรายงาน และใหผูอํานวยการรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัย
เมื่อสิ้นปงบประมาณใหผูอํานวยการจัดทํารายงานประจําปแสดง ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ทุกดานตอคณะกรรมการอํานวยการ และสภามหาวิทยาลัย
ภายในเกาสิบวันนับแตวนั สิ้นปงบประมาณ
ขอ ๑๙ ใหมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยากําหนด
ขอ ๒๐ ใหมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จัดใหมีการประเมินสวนงานทุกสี่ป
โดยผูประเมินอิสระ ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการแตงตัง้ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา แลวรายงานตอคณะกรรมการอํานวยการและสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ ใหมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จัดใหมีการประเมินหลักสูตรการเรียน
การสอน และการวัดผลใหเปนไปตามมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาของการประเมินตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยากําหนด แลวรายงานคณะกรรมการอํานวยการและ
สภามหาวิทยาลัย
ขอ ๒๒ ใหมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จัดใหมีระบบการประเมินบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ที่มีมาตรฐานและเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหมีกระบวนการพัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ทั้งดานการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหาร
เพื่อประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการ และหัวหนาสวนงานตาง ๆ
หลักเกณฑ วิธีการดําเนินการประเมินผลการบริหารตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยากําหนด

ขอ ๒๔ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปญ
 หา
ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้กําหนด ใหนายกสภามหาวิทยาลัย
เปนผูว นิ ิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๕ การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ ในระยะเริ่มแรกใหอธิการบดี
เปนผูเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
อํานวยการตามระเบียบนี้ แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๒๖ ในระยะเริ่มแรกใหอธิการบดีรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยาไปพลางกอนจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ขอ ๒๗ ใหรองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา อยูกอนระเบียบนี้มีผลบังคับใช รักษาการใน
ตําแหนงรองผูอํานวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาไปกอนจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ซึ่งมีอยูกอนระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ทําหนาที่คณะกรรมการบริหารตามระเบียบนี้ จนกวาจะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารตามระเบียบนี้
ขอ ๒๙ ใหผูชวยอธิการบดี หัวหนาสํานักงาน ผูอํานวยการศูนย
และหัวหนาหนวยงาน ตําแหนงอืน่ ที่เทียบเทาอยูกอนระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ทําหนาที่ผูชว ย
ผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงาน หัวหนาศูนย และหัวหนาหนวยงานอืน่ ที่เทียบเทาตามระเบียบนี้
ไปกอนจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
( ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ )
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๐
-----------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตว พ.ศ.๒๕๕๐ เพือ่ เปนหลักประกันงานวิจัยใหมี
มาตรฐานตามจรรยาบรรณการใชสัตว
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑๓๑ (๔/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตว พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การวิจัยในสัตว”
หมายความวา การวิจยั ในสัตว เพื่องาน
ทดสอบและงานสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช
สัตว
“โครงการวิจัย”
หมายความวา โครงการวิจัยที่เกีย่ วของกับสัตว
“สัตว”
หมายความวา สัตวที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด
รวมถึง สัตวทดลอง สัตวปา
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยในสัตว
จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการใหพิจารณาตามความเหมาะสม
ใหคณะกรรมการตามวรรคกอน มีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป แตอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกได

-๒ขอ ๖ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๖.๑ พิจารณาโครงการวิจัยเพื่อใหการดําเนินการตั้งอยูบ นพื้นฐานของ
จริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม
๖.๒ พิจารณารับรอง ไมรับรอง สั่งระงับ ยุติ หรือสั่งใหผูวิจยั แกไข
โครงการวิจัย
๖.๓ พิจารณาวางระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ หรือวิธี
เกี่ยวกับการวิจัยในสัตว
๖.๔ แตงตั้งอนุกรรมการ หรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหทําหนาที่ตามที่มอบหมาย
๖.๕ การอื่นๆ ที่เกีย่ วของกับโครงการวิจัย
ขอ ๗ การพนตามวาระขอ ๕ กรรมการอาจพนจากตําแหนงเมื่อ
๗.๑ ตาย
๗.๒ ลาออก
๗.๓ กระทําผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตกระทําผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๘ การประชุมของคณะกรรมการ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๙ การประชุมของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่นที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ไดรับเบี้ยประชุม หรือคาตอบแทนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ให
อธิการบดีมีอํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนเพื่อการศึกษา บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) จากทรัพยในดิน สูสินทางปญญา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
--------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบในการเบิกจายเงินทีไ่ ดรับการสนับสนุนทุนจาก
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตามขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๐
(๓/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงใหวางระเบียบการบริหารกองทุนไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนเพื่อ
การศึกษา บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จากทรัพยในดิน สูสินทางปญญา
มหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ปตท.สผ.”
หมายความวา บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนเพื่อการศึกษา บริษัท
ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จากทรัพยในดินสูสินทางปญญา มหาวิทยาลัย
นเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๔ วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดี
แตมาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย
๔.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับภาระคาใชจายทางการศึกษาของ
นักศึกษาและครอบครัว
๔.๓ เพื่อเปนการสงเสริมคุณคา และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหทองถิ่นและ
ประเทศชาติสืบไป

ขอ ๕ ใหนําเงินที่ไดรับการสนับสนุนจาก ปตท. สผ. จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(หาแสนบาท) จัดตั้งเปนกองทุนโดยใชชื่อวา กองทุนเพื่อการศึกษา บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายกิจการ
นิสิต เปนประธาน ผูแทนจาก ปตท.สผ. ผูชว ยอธิการบดี ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต ผูอํานวยการ
กองคลัง ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการ หัวหนาหนวยกฎหมายเปนกรรมการและ
เลขานุการ หัวหนางานทุนการศึกษา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๗.๑ กําหนดนโยบายในการบริหารกองทุน
๗.๒ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายกองทุน
๗.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติเงินจากกองทุน
๗.๔ แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่มอบหมาย
ขอ ๘ การเก็บรักษาเงิน การเบิกจายเงินจากกองทุนใหนาํ ระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหมีอํานาจในการออกประกาศมหาวิทยาลัยได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจัดการศึกษาทางไกล
พ.ศ.๒๕๕๐
------------------เพื่อใหการบริหารจัดการการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความ
เรียบรอย สามารถดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๐ (๓/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๐ จึงใหวางระเบียบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การจัดการศึกษา
ทางไกล พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะ หรือ
หนวยงานที่จดั การศึกษาทางไกล
“หนวย”
หมายความวา หนวยการศึกษาทางไกล
“การจัดการศึกษาทางไกล” หมายความวา การเปดและดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล
ขอ ๔ ใหคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ เสนอขอบังคับ ระเบียบ กฎ
ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ที่เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาทางไกลของคณะ
ซึ่งกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ผานหนวยซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกํากับ ดูแลงานดาน
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในการศึกษาทางไกล
ใหเปนไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘

ขอ ๖ การเปดและดําเนินการหลักสูตรตองจัดทําแบบคําขอจัดการศึกษาทางไกล
ใหคณะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารระบบซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกํากับ ดูแล
งานดานการศึกษาทางไกล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
ขอ ๗ กรณีที่เปนหลักสูตรที่เปดดําเนินการในระบบปกติอยูแลว ใหดําเนินการ
ตามขอ ๖
ขอ ๘ กรณีที่เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ ใหมเพื่อเปดดําเนินการในระบบการศึกษาทางไกล
หรือหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ ใหมเพื่อเปดดําเนินการในระบบการศึกษาทางไกล ใหเสนอรางหลักสูตรพรอมดวย
แบบคําขอจัดการศึกษาทางไกลเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาทางไกล
และคณะกรรมการวิชาการแลวจึงดําเนินการตามขอ ๖
ขอ ๙ ใหใชโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใชเพื่อประโยชนในการศึกษา
ทางไกลที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว กรณีมีเหตุผลอันสมควรใหเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารระบบซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกํากับ ดูแลงานดานการศึกษาทางไกล
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศได
ในกรณีที่มีปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ หรือที่มิไดระบุไวใน
ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐

(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารระบบการศึกษาทางไกล
พ.ศ. ๒๕๕๐
--------------------เพื่อใหการบริหารระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวย
ความเรียบรอย สามารถดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ ๑๔ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๐ (๓/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคมพ.ศ.
๒๕๕๐ จึงใหวางระเบียบการบริหารระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยนเรศวร ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารระบบ
การศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“หนวย”
หมายความวา หนวยการศึกษาทางไกล ซึ่งเปนหนวยงาน
ในสํานักงานอธิการบดี และใหมีสถานะเทียบเทากอง
“การศึกษาทางไกล” หมายความวา การจัดการศึกษาทางไกลผานระบบ
สารสนเทศ
“คณะ”
หมายความวา คณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะ หรือ
หนวยงานที่จดั การศึกษาทางไกล
“คณบดี”
หมายความวา คณบดี หรือผูอํานวยการ หรือผูบริหาร
หนวยงานที่จดั การศึกษาทางไกล
“คณะกรรมการบริหารระบบ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารระบบ
การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
-๒“คณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาทางไกลประจําคณะ”

หมายความวา คณะกรรมการดําเนินงานระบบการศึกษาทางไกลของคณะ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการหนวยการศึกษาทางไกล
“เงินรายได” หมายความวา เงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับการจัดสรร
และเงินที่ไดรับจากคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารระบบ ประกอบดวย
๔.๑ อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
๔.๒ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนรองประธานกรรมการ
๔.๓ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
เปนกรรมการ
๔.๔ รองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนกรรมการ
๔.๕ คณบดีคณะที่เกีย่ วของ
เปนกรรมการ
๔.๖ ผูแทนจากวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
เปนกรรมการ
๔.๗ ผูอํานวยการกองคลัง
เปนกรรมการ
๔.๘ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
เปนกรรมการ
๔.๙ ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมและควบคุมเครือขายคอมพิวเตอร
เปนกรรมการ
๔.๑๐ ผูอํานวยการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
๔.๑๑ เลขานุการหนวย
เปนผูชว ยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารระบบมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย แผนงานของหนวยใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนงานของมหาวิทยาลัย
(๒) กํากับการจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกล
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) แตงตัง้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการ
บริหารหนวย
(๔) กํากับ ดูแลมาตรฐานทางวิชาการใหเปนไปตามหลักสูตรและเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๕) กําหนดเกณฑภาระงานและอัตราคาตอบแทน โดยจัดทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
(๖) กําหนดแนวปฏิบตั ิในการติดตามและประเมินผล
(๗) ปฏิบตั ิหนาที่อื่นๆ
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย
๕.๑ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนประธานกรรมการ
๕.๒ รองคณบดีฝายวิชาการคณะที่เกี่ยวของ
เปนกรรมการ
-๓๕.๓ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

เปนกรรมการ

๕.๔ ผูอํานวยการกองคลัง
เปนกรรมการ
๕.๕ ผูอ ํานวยการศูนยฝกอบรมและควบคุมเครือขายคอมพิวเตอร
เปนกรรมการ
๕.๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแตงตั้งจํานวนไมเกินสองคน
เปนกรรมการ
๕.๗ ผูอํานวยการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
๕.๘ เลขานุการหนวย
เปนผูชว ยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํากับ ดูแลการศึกษาทางไกล ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) กํากับ ดูแลมาตรฐานทางวิชาการ ใหเปนไปตามหลักสูตรและ
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อเปดสอนหลักสูตรการศึกษาทางไกล
(๔) กําหนดแนวปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ
ขอ ๖ ใหคณะมีคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาทางไกลประจําคณะ
โดยกําหนดโครงสรางการบริหาร อํานาจ หนาที่ คาตอบแทน ภาระงาน และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาทางไกล โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูอํานวยการ จํานวนหนึ่งคน มีหนาที่ดังนี้
(๑) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารระบบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาทางไกลประจําคณะ และผูเกี่ยวของ เพื่อใหการศึกษาทางไกลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๒) ตรวจสอบการจัดการศึกษาทางไกล ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) บริหารจัดการ กํากับ ดูแลหนวยใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๔) บริหารจัดการ กํากับ ดูแลงานดานการศึกษาทางไกลทั้งระบบ
(๕) ประสานงานกับคณะที่จัดการศึกษาทางไกล
(๖) ปฏิบตั ิหนาที่อนื่ ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ในกรณีที่มีความจําเปน อธิการบดีอาจแตงตัง้ รองผูอํานวยการ เพื่อทํา
หนาที่เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการไดรับคาตอบแทนเปนเงินประจําตําแหนง
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหจดั ทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
-๔ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ พนจากตําแหนงเมื่ออธิการบดี
ผูแตงตัง้ พนจากวาระการดํารงตําแหนง

ขอ ๘ การจัดสรรเงินรายได ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการบริหารระบบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาทางไกลประจําคณะ และผูเขารวมประชุม ไดรับคาเบี้ยประชุม ตาม
อัตราที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการบริหารระบบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
ดําเนินงานการศึกษาทางไกลประจําคณะ ผูปฏิบตั ิงาน และอาจารยผูสอน
ไดภาระงานตามเกณฑภาระงานของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ การบริหารการเงินและการตรวจสอบ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมี
อํานาจออกประกาศได
ในกรณีที่มีปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ หรือที่มิไดระบุไวใน
ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินจิ ฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐

(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๕๐
.................................................
โดยเห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง พรอมทั้ง
บรรเทาความเดือดรอนในการครองชีพของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ในอันที่จะทําใหกิจการงานของมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และอาศัยอํานาจตามขอ ๙ (๒)
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๘ (๑/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๐ จึงใหวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
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
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สวนราชการ” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
“สวัสดิการ” หมายถึง สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการ
ขาราชการที่ ก.พ. แตงตั้งขึ้น

“คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
“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 และลูกจางประจํา
ของมหาวิทยาลัย
(๒) สมาชิกวิสามัญ ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัย
(๓) สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญ ที่พนจากการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยแลว
หมวด ๒
วัตถุประสงค
ขอ ๖ สวัสดิการ มีวัตถุประสงค เพื่อ
(๑) จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกนอกเหนือไปจากสวัสดิการที่ทางราชการ
จัดใหเปนกรณีปกติ
(๒) ใหบริการหรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก
(๓) สงเสริมและสนับสนุนความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหวาง
สมาชิก
(๔) ใหความชวยเหลือในดานการเงินแกสมาชิกที่ประสบความเดือดรอน
และจําเปน
(๕) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

หมวด ๓
การดําเนินการ
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบดวยอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดี
มอบหมายเปนประธานกรรมการ ขาราชการซึ่งอธิการบดีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และ
ผูแทนสมาชิก ซึ่งคัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ ผูรับผิดชอบงานดานการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณดานการเงิน
และบัญชีเปนเหรัญญิก
ใหคณะกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนผูชวยเลขานุการ
จํานวนไมเกินสองคน
ขอ ๘ กรรมการซึ่งเปนผูแ ทนสมาชิก มีวาระการดํารงตําแหนงสองปผูที่พนจาก
ตําแหนง ตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
กรณีที่กรรมการซึ่งเปนผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการ
คัดเลือกกรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
จะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ได ในระหวางนั้นใหถือวาคณะกรรมการมีจํานวนเทาที่เหลืออยู
ขอ ๙ คณะกรรมการสวัสดิการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย อํานวยการและควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ กฎ หรือประกาศ ในการดําเนินการจัด
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
(๓) อนุมัติใหมีการจัดและพิจารณายุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภท
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) แตงตัง้ บุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการที่เปนขาราชการ หรือผู
ที่มิใชขาราชการเพื่อดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ ตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗
(๕) จัดการประชุมใหญสามัญประจําปและการประชุมใหญวิสามัญของ
สมาชิก
(๖) ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินของกองทุน
(๗) อนุมตั ิการจางลูกจางสวัสดิการ กําหนดคาตอบแทน จัดแบงงาน กําหนด
ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานรวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจาง

(๘) กําหนดอัตราคาบริการสมาชิกในการใชบริการที่สวัสดิการภายในสวน
ราชการจัดขึน้
(๙) อนุมัติหรือมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนผูดําเนินการ
กอหนี้ผูกพัน หรือลงนามในเอกสารตาง ๆ แทนคณะกรรมการ และจายเงินกองทุนรวมกับเหรัญญิก
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ หรือตามที่คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารใดมีขอความจํากัดอํานาจของผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทํานิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชิก
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทตาง ๆ 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
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทใดตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึง
สภาพและลักษณะของภารกิจของมหาวิทยาลัย ความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุนและศักยภาพ
ในการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิรองขอใหมีการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบนี้
ได
ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย จะจัด
ใหมีกองทุนสวัสดิการของหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดเปนการเฉพาะและจะมอบหมายให
คณะอนุกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการบริหารกองทุนสวัสดิการนัน้ โดยใหมีอํานาจกอหนี้ผูกพัน
และอนุมัติการจายเงินลงทุนสวัสดิการดังกลาว ในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการเฉพาะหนวยงานนั้นตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดระเบียบปฏิบัติในการดําเนินงานจัด
สวัสดิการภายในหนวยงานไดตามความจําเปนแตระเบียบดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยกอนจึงจะใชบังคับได
ขอ ๑๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ในการ
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ในกรณีประธานคณะกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่
ประชุมลงมติเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน
ขอ ๑๔ มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เมื่อมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเปนเสียงชี้ขาด ยกเวนในกรณีที่เปนการพิจารณาอนุมัติประเภท
ของสวัสดิการภายในสวนราชการขึ้นมาใหม มติของที่ประชุมจะตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนคณะกรรมการที่มาประชุม
ขอ ๑๕ คณะกรรมการสวัสดิการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อใหมีการรายงานผลการจัดสวัสดิการที่ผานมา การเสนอนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณ ในการจัดสวัสดิการในปตอไป การพิจารณาอนุมัติระเบียบและหลักเกณฑที่สําคัญรวมทั้ง
การแสดงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในระหวางป
นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําป ใหมีการประชุมใหญวิสามัญเมื่อ
คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร หรือสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอย
กวาหนึ่งรอยคน เขาชื่อกันรองขอเพื่อใหมีการสอบถามปญหาหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่มีความสําคัญและตองการความเห็นรวมกันจากที่ประชุมใหญ
ของสมาชิก
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายแตงตัง้ ผูรับผิดชอบงาน
ดานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยทําหนาที่บริหารงานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมติ
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
ขาราชการ หรือหนวยงานอื่นทีเ่ กี่ยวของในการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๖) ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย

ขอ ๑๗ การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเรื่องใดที่มคี วามสําคัญและมี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งสมควรแยกบริหารจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการจะดําเนินการโดยมีระเบียบการ
จัดสวัสดิการเปนการเฉพาะตลอดจนกําหนดใหมีกองทุนสวัสดิการและการจัดทําบัญชีรับจายเงินใน
เรื่องนัน้ ๆ แยกจากกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยก็ได
ขอ ๑๘ การปฏิบตั ิหนาที่ของขาราชการตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติ
ราชการ
ขอ ๑๙ ใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติใหสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยใชที่ดิน ทรัพยสิน
หรืออาคารของราชการ เพื่อประโยชนแกการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามที่จําเปนและสมควร
ได
(๒) พิจารณาอนุมัติใหซอมแซมหรือบํารุงรักษาสถานที่ อาคารหรือ
ทรัพยสินตาม (๑) โดยใหใชจากเงินกองทุนสวัสดิการกอน ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการ
มีไมเพียงพอ อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหเจียดจายจากเงินงบประมาณรายจายเพื่อการนี้ไดเทาที่
จําเปน
(๓) พิจารณาอนุมัติใหใชน้ํา กระแสไฟฟา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น
โดยประหยัด เพื่อใหจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๔
เงินกองทุนสวัสดิการ
ขอ ๒๐ ใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนขึน้ เรียกวา “กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย”
แยกตางหากจากเงินอื่นของมหาวิทยาลัยเพื่อสะสมทุนและใชจายสําหรับการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ ใหเงินกองทุนสวัสดิการมีรายไดมาจาก
(๑) เงินคาธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจายที่คณะกรรมการ
สวัสดิการกําหนด
(๒) เงินอุดหนุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๓) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย
(๔) เงินกูจ ากสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการอื่น หรือสถาบัน
การเงิน

(๕) เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
(๖) เงินอุดหนุน หรือรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๗) ดอกผลของเงินรายไดตาม (๑) ถึง (๖)
(๘) รายไดอนื่ ๆ
การกูเงินจากสถาบันการเงินตาม (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการกําหนด
ขอ ๒๒ ใหเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบการเงินและการบัญชีของเงินกองทุน
ขอ ๒๓ กรณีที่เหรัญญิกไมอยู (และผูชว ยเหรัญญิก (ถามี)) หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการเงินของกองทุนดวยตนเองไดใหประธานกรรมการสั่งใหเจาหนาที่การเงินปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับการเงิน ตามขอ ๒๑ ได
ขอ ๒๔ การจายเช็คของกองทุนตามที่ไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตองมีลายมือ
ชื่อของประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ หรือกรรมการและเหรัญญิกรวม
สองคน
ขอ ๒๕ หลักเกณฑ วิธีการรับเงิน จายเงิน และเก็บรักษาเงินกองทุนและการเก็บ
รักษาหลักฐานและใบสําคัญทางการเงินใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๖ ใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ หรือผูที่คณะกรรมการ
สวัสดิการมอบหมาย จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมาเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อ
พิจารณา
ขอ ๒๗ ใหเปดบัญชีฝากเงินกองทุนสวัสดิการไวกับธนาคารพาณิชย หรือสหกรณ
ออมทรัพยของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด
ขอ ๒๘ ใหจัดทําระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการสวัสดิการ โดยแยกตาม
ประเภทงานลงรายการรับและจายเงิน และสินทรัพยและหนี้สินที่เปนอยูจริงตามประเภทกิจกรรม
พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการดังกลาว
ใหจัดทํางบรับจายประจํา เดื อนเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อทราบ และใหมี
การตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด
ขอ ๒๙ การปดบัญชีใหกระทําปละครั้งตามปปฏิทิน และใหจัดทํางบการเงิน
ซึ่งประกอบดวยงบดุลบัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนตามกฎหมาย เพื่อดําเนินการตามขอ ๓๐
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ขอ ๓๐ ทุกปใหผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยหรือผูมีคุณวุฒิดานการเงิน และ
บัญชีที่คณะกรรมการสวัสดิการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงิน
ของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับงบการเงินตาม
ขอ ๒๘
ขอ ๓๑ ผูต รวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีตามขอ ๒๘ มีหนาที่ตรวจสอบสมุดบัญชี
และเอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในสวนราชการเพือ่ การนี้อาจสอบถามประธานกรรมการ หรือ

กรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย หรือผูที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมายใหจัดการหรือดําเนินการ
จัดสวัสดิการหรือบุคคลอืน่ ที่เกี่ยวของ
ผูสอบบัญชีมีหนาที่รายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อ
พิจารณาและประเมินผลการจัดสวัสดิการและใหคณะกรรมการสวัสดิการสงสําเนารายงานผลการสอบ
บัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการดังกลาวใหคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ
โดยเร็ว
ใหคณะกรรมการสวัสดิการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ
ประจําปของปที่ลวงมาแลว ซึ่งแสดงงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรอง
ถูกตอง ภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ผูสอบบัญชีรับรองใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการกําหนด
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๒ การใดที่ดําเนินการอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบงั คับใหดําเนินการตอไปได ตาม
ความเหมาะสมและจําเปน โดยไมเสียหายแกสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ กฎ และประกาศอื่นใด ที่ใชอยูกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงใชโดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะไดมี
การออกระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ กฎ และประกาศอื่นใด ตามระเบียบนี้
ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยที่แตงตั้งอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับมีอํานาจหนาทีต่ ามระเบียบนี้
ขอ ๓๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกีย่ วกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

