ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๐
(๑/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๒๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๑ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๑.๑ มหาวิทยาลัยใหมีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง
๒๑.๒ มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขั้นในการวัด
และประเมินผล นอกจากกรณีตอไปนี้ ใหกําหนดการวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U คือ
๒๑.๒.๑ รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
๒๑.๒.๒ การสอบประมวลความรู / การสอบวัด
คุณสมบัติ
๒๑.๒.๓ สัมมนา
๒๑.๒.๔ วิทยานิพนธ / การศึกษาคนควาดวยตนเอง
กรณี ๒๑.๒.๔ หากกระบวนการจัดทําวิทยานิพนธ / การศึกษา
คนควาดวยตนเอง ยังไมสิ้นสุด ไมสามารถประเมินผลดวยอักษร S หรือ U ได ใหใชอักษร P ไว
เพื่อแสดงวายังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู

๒๑.๓ อักษร และความหมายของการวัดและประเมินผล
รายวิชาตางๆ ใหกําหนดดังนี้
A หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
B+ หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B หมายถึง ดี
(GOOD)
C+ หมายถึง ดีพอใช
(FAIRY GOOD)
C หมายถึง พอใช
(FAIR)
D+ หมายถึง ออน
(POOR)
D หมายถึง ออนมาก
(VERY POOR)
F หมายถึง ตก
(FAILED)
S หมายถึง เปนที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U หมายถึง ไมเปนที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ
(INCOMPLETE)
P หมายถึง การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (IN PROGRESS)
W หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
๒๑.๔ ระบบระดับขั้น กําหนดเปนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+
และ D ซึ่งแสดงผลการศึกษาของนิสิตที่ไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
A
มีคาระดับขั้นเปน
๔.๐๐
ระดับขั้น
B+
มีคาระดับขั้นเปน
๓.๕๐
ระดับขั้น
B
มีคาระดับขั้นเปน
๓.๐๐
ระดับขั้น
C+
มีคาระดับขั้นเปน
๒.๕๐
ระดับขั้น
C
มีคาระดับขั้นเปน
๒.๐๐
ระดับขั้น
D+
มีคาระดับขั้นเปน
๑.๕๐
ระดับขั้น
D
มีคาระดับขั้นเปน
๑.๐๐
ระดับขั้น
F
มีคาระดับขั้นเปน
๐
๒๑.๕ อักษร I แสดงวานิสิต ไมสามารถเข ารับการวัด ผลใน
รายวิชานั้นใหสําเร็จสมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I
ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู

นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I
ใหสมบูรณกอน ๒ สัปดาหสุดทายของภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนอักษร I เปนระดับขั้น F หรืออักษร U
๒๑.๖ อักษร P แสดงวา รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอน
ตอเนื่องอยู ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ใหใชเฉพาะบาง
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว ทั้งนี้
ไมเกินวันสุดทายของกําหนดการสอบไลประจําภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาถัดไป
หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ใหเปนระดับขั้น F หรืออักษร U
๒๑.๗ อักษร W แสดงวา
๒๑.๗.๑ การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ
ตามขอ ๑๓.๕
๒๑.๗.๒ นิสิตไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวตามขอ ๑๔.๒
๒๑.๗.๓ นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
๒๑.๗.๔ กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัย
อนุมัติใหถอนทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียน
๒๑.๘ รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแตละสาขาวิชา
๒๑.๘.๑ นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท
หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองไดระดับขั้นไม
ต่ํากวา C หากไดต่ํากวานี้จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีก จนกระทั่งไดระดับขั้นไมต่ํา
กวา C
๒๑.๘.๒ รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเปนอักษร S
หรือ U นิสิตจะตองไดอักษร S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกระทั่งไดอักษร S
หรือผานการประเมินผลตามเงื่อนไขในประกาศมหาวิทยาลัย
๒๑.๙ ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ระดับปริญญาตรี ใหใชระเบียบและขอบังคับ วาดวยการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีในสวนที่
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลสําหรับ
รายวิชานั้นโดยอนุโลม
๒๑.๑๐ อักษร S, U, I, P และ W จะไมถูกนํามาคํานวณคาระดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ย

๒๑.๑๑ มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจาก
หนวยกิต และคาระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตไดลงทะเบียน
๒๑.๑๒ การคํานวณระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของ
จํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของทุกๆ รายวิชา ตามขอ ๒๑.๔ มารวมกันแลวหารดวยผลบวก
ของหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเวนที่ระบุไวในขอ ๒๑.๑๐ ในการหารนี้ใหมีทศนิยม ๒
ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษ
๒๑.๑๓ กรณีที่นิสิตไดเรียนรายวิชาใดที่จัดไวในหลักสูตรสาขาวิชา
หนึ่ง อาจขอเทียบโอนรายวิชานั้นเขาไวในหลักสูตร ทั้งนี้ จะไมนําผลมาคํานวณหาระดับขั้นสะสม
เฉลี่ย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ
การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ.อ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับ
ราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๔๐ (๑/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ จึงใหออกขอบังคับไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนทีจ่ ะ
ไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.บ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ตําแหนง” หมายความวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด
ขอ ๔ ขาราชการ และพนักงาน ที่ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมาย วาดวย การรับราชการทหาร หรือออกจากราชการโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
เพื่อไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนัน้ สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการใหมหาวิทยาลัยสงวนตําแหนงไวใหแก
ขาราชการ และพนักงานผูนนั้

ขอ ๕ เมื่อขาราชการ และพนักงาน ซึ่งออกจากราชการเพื่อไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารพนจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหาย ใหมี
สิทธิขอกลับเขารับราชการ และปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย โดยทําคํารองขอพรอมดวยหนังสือ
รับรองประวัติการรับราชการทหารยื่นตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตัง้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันพนจากราชการทหาร และเมื่อสั่งบรรจุและแตงตั้งแลวใหนับวันรับราชการกอนถูกสั่งให
ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับ
ราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกัน เพื่อประโยชนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎหมาย
วาดวย บําเหน็จบํานาญขาราชการทั้งนี้ใหสั่งบรรจุและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือน ดังนี้
(๑) ใหบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีเ่ ทียบเทากับระดับเดิม
โดยใหปรับเงินเดือนใหปละหนึ่งขัน้ แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินขัน้ สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงนั้น ในกรณีที่รับราชการทหารไมถึงหนึ่งปแตครบแปดเดือนก็ใหปรับเงินเดือนใหหนึง่
ขั้น
(๒) การบรรจุและแตงตั้งที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑตาม (๑)
ใหกระทําไดเมื่อมีความจําเปนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ขอ ๖ ในกรณีขาราชการ และพนักงาน ทีไ่ ดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน
ขาราชการการเมืองในคณะรัฐมนตรีตามประสงคของรัฐบาล ใหมหาวิทยาลัยสงวนตําแหนงไว
ใหแกขาราชการ และพนักงานผูน ั้นเวนแต ขาราชการ และพนักงานผูนนั้ ไดแสดงเจตนาเปน
หนังสือวาไมประสงคจะกลับเขา
รับราชการ
ทั้งนี้ เมื่อขาราชการ และพนักงาน พนจากตําแหนงขาราชการการเมืองแลว
ใหยื่นความประสงคขอบรรจุกลับตอมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวนั พนจากตําแหนง
ขาราชการการเมือง และใหมหาวิทยาลัยบรรจุและแตงตัง้ กลับเขารับราชการในตําแหนงและขัน้
เงินเดือนเดิมที่ไดสงวนตําแหนงไว เวนแตการไปปฏิบตั ิงานดังกลาวเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจปรับเงินเดือนใหสูงกวาเดิมไมเกินปละหนึ่งขั้นก็ไดแต
ตองไมเกินขัน้ สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนัน้
ขอ ๗ ขาราชการ และพนักงาน ซึ่งออกจากราชการโดยไดรับอนุมตั ิจาก
คณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาผูนนั้ ขอกลับเขารับ
ราชการภายในหกสิบวันภายหลังครบกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมตั ิซึ่งตองไมเกินสี่ปน ับแต
วันไปปฏิบัตงิ านดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตัง้ สั่งบรรจุและแตงตั้งและใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับทีเ่ ทียบเทากับระดับเดิม เวนแตการไปปฏิบัติงานดังกลาวเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะอนุมัติใหปรับเงินเดือนใหสูงกวาเดิมไม
เกินปละหนึ่งขัน้ ก็ได แตตองไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนัน้
ขอ ๘ ขาราชการ และพนักงาน ซึ่งลาออกจากราชการไปดวยเหตุใด ๆ
อันมิใชเปนกรณีออกจากราชการตามขอ ๔ ถึงขอ ๗ หากประสงคจะขอกลับเขารับราชการเปน
ขาราชการ และพนักงาน ใหยื่นคํารองเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีเฉพาะรายไป
การบรรจุและแตงตั้งขาราชการ และพนักงาน ตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัย
จะตองคํานึงถึงประโยชนเปนสําคัญ และใหบรรจุกลับในระดับและขั้นเงินเดือนไมสูงกวาเดิม
ขอ ๙ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของเพิ่มเติม เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๐ การพิจารณาบรรจุและแตงตั้งขาราชการ และพนักงาน กลับเขารับ
ราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยดําเนินการไปแลว และอยูระหวางดําเนินการ ตัง้ แต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป ใหถือวาชอบดวยขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๒
…………..….…………..
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๒
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๓๕๓๓ ประกอบกับมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒
แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอ
เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๐ (๑/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงออกขอบังคับไว ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การตอ
เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ประกาศ ก.พ.อ.” หมายความวา ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๐
ขอ ๔ ใหขาราชการที่จะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการตองมีคุณสมบัติ
หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. และที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออก
ประกาศกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของเพิ่มเติม เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูว ินจิ ฉัยและใหถือเปนที่สุด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๖ การพิจารณาใหตอเวลาราชการของขาราชการที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่
ขอ ๗ การพิจารณาใหตอเวลาราชการของขาราชการที่เกษียณอายุราชการ
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
ลงวันที่
ขอ ๘ การพิจารณาใหตอเวลาราชการของขาราชการที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑
------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษในสํานักงานอธิการบดี เพิ่มขึน้ อีก
ตําแหนงหนึง่
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ (ฉบับที่ ๒) และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่
๑๓๘(๕/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ จึงใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การกํา หนดระดั บตํ า แหนง และการแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษาใหดํ า รง
ตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๓ การวิเคราะหภารกิจของหนวยงานเพื่อกําหนดใหมีตําแหนง
ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหพิจารณา ดังนี้
(๑) หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก หมายถึง หนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะซึ่งมีหนาที่ในการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และในสํานักงาน
อธิการบดี ใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลัก หมายถึง
หนวยงานซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก กรณีหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทากองใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ กรณีหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาสํานักอธิการบดี
ใหมีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนีเ้ ปนขอ ๑๓/๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึน้ พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ดังนี้
“ขอ ๑๓/๑ ในการกําหนดกรอบตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษใน
สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๑. เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยไดรับการจัดตั้งเปน
สวนราชการ หรือสวนงานภายในก็ได
๒. มีภารกิจในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
๓. เปนตําแหนงที่ปฏิบัตภิ ารกิจหลักในดานตาง ๆ ของสํานักงาน
อธิการบดี ซึ่งภารกิจดังกลาว ตองผานเกณฑการประเมิน หรือไดเกณฑมาตรฐานตาม
องคประกอบคุณภาพภายใน ไมนอยกวา ๑ องคประกอบ ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กําหนดดังนี้
(๑) องคประกอบคุณภาพดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
(๒) องคประกอบคุณภาพดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
(๓) องคประกอบคุณภาพดานการบริการวิชาการแกสังคม
(๔) องคประกอบคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๕) องคประกอบคุณภาพดานการบริหารและการจัดการ
(๖) องคประกอบคุณภาพดานการเงินและงบประมาณ
(๗) องคประกอบคุณภาพดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๔. วิธีการ
(๑) ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในของปกอนที่จะ
ประเมินทั้ง ๗ องคประกอบคุณภาพ
(๒) คัดเลือกองคประกอบคุณภาพที่ไดมาตรฐานที่ผานเกณฑการ
ประเมิน อยางนอย ๑ องคประกอบ
(๓) คัดเลือกตัวบงชี้จากองคประกอบคุณภาพที่ผา นเกณฑการ
ประเมินและสอดคลองกับภารกิจหลักของสายงานที่จะกําหนดตําแหนงอยางนอย ๕ ตัวบงชี้
(๔) ประมวลคะแนนการประกันคุณภาพ ทั้ง ๕ ตัวบงชี้ โดยตอง
ไดไมต่ํากวา ๓ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และใหนําตัวบงชีด้ ังกลาว เปนดัชนีชวี้ ัดคุณภาพของตําแหนงและสายงานนัน้ ๆ

๕. ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของตําแหนงระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ลักษณะงานตองปฏิบตั ิโดยผูมีความรูทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงาน
เฉพาะดาน หรือเฉพาะทาง โดยมีลักษณะงาน และวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(ก) ลักษณะงาน
(ก ๑) งานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรือ
(ก ๒) งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม
ซึ่งตองมีการวิเคราะหเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน หรือเฉพาะทางและนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ
โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน
(ข) วัตถุประสงค
ลักษณะงานตาม (ก ๑) และ (ก ๒) ตองมี
วัตถุประสงคในดานหนึ่งดานใด หรือหลายดานดังตอไปนี้
(ข ๑) เพือ่ แกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือ
(ข ๒) เพือ่ ถายทอดความรูเกีย่ วกับงานตลอดจน
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคนหรือหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ หรือ
(ข ๓) เพือ่ ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหวางงานตางๆที่เกี่ยวของ
๖. การประเมินภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดีและการประเมิน
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษใหมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณา วิเคราะห เหตุผลความจําเปนของกรอบ
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ประเมินภารกิจ และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานเพื่อนําเสนอ ก.บ.ม. โดยใหพิจารณาหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
พรอมปริมาณงานยอนหลังไมนอยกวา ๕ ป และแผนปฏิบัติงานของตําแหนงตอไปอีก ๕ ป และ
สรุปเหตุผลความจําเปนที่ตองมีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษดังกลาว”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึน้ พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ ๖๓ การประเมินเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินบุคคลและประเมินผลงานที่
ก.บ.ม. แตงตั้ง ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถตรงกับวิชาชีพที่เสนอขอรับการประเมินและมี
ระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอรับการประเมิน หรือเทียบเทา และเปน
บุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษานัน้ ทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีการประเมินเขาสูตําแหนงระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษตองแตงตั้งคณะกรรมการประเมินจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด
โดยใหพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ ดังนี้
(๑) วิธีปกติ ใหแตงตั้งกรรมการ จํานวนไมนอยกวา
สามคน
(๒) วิธีพิเศษ ใชในกรณีการแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตางไปจากหลักเกณฑการขอกรณีตามปกติในเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือกรณีขอที่
มิไดเปนไปตามลําดับตําแหนงใหแตงตั้งกรรมการ จํานวนไมนอยกวาหาคน
การประเมินเพื่อแตงตั้งในกรณีตําแหนงระดับชํานาญการโดย
คณะกรรมการอาจใหกรรมการสงผลการประเมินใหผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายแทนการประชุม
ก็ได แตตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินบุคคล และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาผลงานรวมกัน และใหมีการรับฟงขอคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน
บทเฉพาะกาล
------------------------------ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๗๓ ในบทเฉพาะกาล แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ดังนี้
“ขอ ๗๓ การใด ๆ ที่ดําเนินการไปโดยชอบดวยขอบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แลว ใหถือ
วาการนัน้ ชอบดวยขอบังคับนี้ แตการดําเนินการตอไปใหดําเนินการตามขอบังคับนี้”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑
..........................................
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่
๑๓๗ (๔/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนิสิตที่เขาศึกษา ตัง้ แตปการศึกษา ๒๕๕๑
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒.๑.๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
“๑๒.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือก
เรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี ยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหผูเรียน
ไดขยายความรูทางวิชาการใหกวางขวางออกไป ตลอดจนเปนการสงเสริมความถนัดและความ
สนใจของผูเรียนใหไดมากยิ่งขึ้น โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
-------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๓๗
(๔/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
“ประกาศ ก.พ.อ.” หมายความวา ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ขอ ๔ ใหขาราชการ และพนักงานทีเ่ สนอขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตองมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง ผลการ
สอน เอกสารที่ใชประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. และที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
วิธีการแตงตั้งขาราชการ พนักงานใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามวรรคหนึ่ง การลงโทษ และการอุทธรณ ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. และที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
ขอ ๕ ใหประธานคณะกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และ
มีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่เกีย่ วของเพิ่มเติม เพื่อใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามขอบังคับนี้ใหคณะกรรมการเปนผูว ินจิ ฉัย
และใหถือเปนที่สุด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๖ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการ และพนักงานใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการไปแลว และอยูระหวางดําเนินการ ตัง้ แตวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๗ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการ และพนักงานใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการไปแลว และยังอยูระหวางดําเนินการ ตั้งแตวนั ที่ ๓ เมษายน
๒๕๕๐ เปนตนไป ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิชาการพิจารณาแตงตัง้
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
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