ประมวลขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
(พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓)

คํานํา
นับแตมหาวิทยาลัยไดสถาปนาขึน้ ณ พุทธศักราช ๒๕๓๓ เปนตนมา ได
เจริญเติบโตขยายหนวยงานขึน้ อยางรวดเร็ว ควบคูกันไปนั้น ก็มีขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ตาง ๆ จํานวนมากที่ไดตราขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศเหลานี้ ไดรวบรวมพิมพหลายฉบับแลว จนถึงปจจุบันก็ไดรวบรวมขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓) โดยพิจารณาใหผูใชไดรับความ
สะดวกในการคนหา และอางอิงเปนสําคัญ
ขอขอบคุณคณะผูจ ัดทํา ตลอดจนผูมีสวนในการใหขอมูล และคําแนะนําอันเปน
ประโยชน ซึ่งชวยใหหนังสือประมวลฯ เลมนี้มีความสมบูรณขนึ้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะไดใชหนังสือนีเ้ ปนคูมือการปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพอันจะนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยนเรศวรตอไป
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

สารบัญ
หนา

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร..........................................................
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง หลักเกณฑการกําหนดและแนวปฏิบัติตา ง ๆ
- หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
พ.ศ.๒๕๕๒...........................................................................................
- การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒................................

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร..........................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง ผูบริหารมหาวิทยาลัย..............………….
- การแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒........................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง การบริหารโครงการ................................
- การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๒.........................................................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง อัตราการเบิกจาย คาตอบแทน...............
- การกําหนดคาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒....
- เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒………………………………………………
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ กองทุน และแนวปฏิบัติตาง ๆ
- ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารสถานปฏิบัติการแพทยแผน
ไทยประยุกต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๒........................................................................................
- หลักเกณฑการจายเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๕๒……………………………………………………………………..

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร........................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม คาตอบแทน อัตราคาบริการ
อัตราการเบิกจาย.......................................................................................
- กําหนดอัตราคาบริการและอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัตงิ านคลินิกพิเศษนอกเวลา
ราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร...................................................

หนา
- อัตราคาตอบแทนผูปฏิบัตงิ านตรวจรางกายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร...........
- กําหนดอัตราคาตอบแทนการอานโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย.......................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนการอานโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับสัตว............................
- รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)…
- กําหนดอัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒ…
ิ ……………………………………………….
- กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยพิเศษแหลงฝกงานระดับปริญญาตรี
คณะสหเวชศาสตร…………………………………………………………………
- กําหนดอัตราคาตอบแทนผูสอน ผูชวยสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ...............................................................................................
- อัตราคาตอบแทนตาง ๆ ในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร...................................................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูบรรยาย หรือผูคุมสอบ
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของศูนยวิทยบริการกรุงเทพมหานคร..........
- อัตราคาตอบแทนผูสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร…………………………………
- อัตราคาตอบแทนผูสอน โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
- กําหนดอัตราคาตอบแทนผูป ฏิบัตงิ านการบริการเคลื่อนที…
่ …………………………
- กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี........................................
- กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ…………………..
- กําหนดอัตราคาบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี...............................................
- กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)…….
- กําหนดอัตราคาตอบแทนรองหัวหนาภาควิชาและรองประธานสาขาวิชา…………….
- กําหนดอัตราคาตอบแทนทันตแพทยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรม
คลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร……………………………………….
- อัตราการจายเงินคาตอบแทนแกบคุ ลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ……………………………………………………………….
- กําหนดอัตราคาตอบแทนตําแหนงประธานสภาอาจารย......................................
- กําหนดตราคาตอบแทนผูชว ยคณบดี ผูชว ยผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก.......
- อัตราคาตอบแทนผูสอน สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง คณะสังคมศาสตร.................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนทันตแพทยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานทันตกรรม
คลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร.................................................

หนา
- เงินสมทบตําแหนงทางวิชาการและเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ……………………………………………………….
- กําหนดอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี.....................................................
- การกําหนดอัตราคาบริการและคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการหนวย
พยาธิวินจิ ฉัยและหนวยนิตเิ วชศาสตร ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร...
- กําหนดอัตราคาตอบแทนแพทย และทันตแพทยปฏิบัตงิ านที่ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร…………………………………….
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกําหนดอัตราคาเชา คาบํารุง คาปรับ.........
- กําหนดหลักเกณฑอัตราคาบํารุงหอพักนิสิตแพทย คณะแพทยศาสตร
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒.....................................................................
- อัตราคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
- กําหนดอัตราการเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูทรงคุณวุฒิ
(อาจารยพเิ ศษ) และอาจารยผูชว ยสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร.....................
- อัตราคาบํารุงแหลงฝกปฏิบัติงาน และคาที่พักสําหรับนิสิตแพทย กรณีที่นิสิตแพทย
ออกฝกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลตางจังหวัด…………………………………
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกําหนดอัตราเบี้ยประชุม............................
- กําหนดอัตราเบีย้ ประชุมกรรมการจากเงินรายได................................................
- อัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะและสาขาวิชาในสังกัด
คณะมนุษยศาสตร (ภาคประชาชน)…………………………………………..
- กําหนดอัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร..............
- อัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะนิติศาสตร (ภาคประชาชน)..
- กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของอธิการบดี....................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกําหนดเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ..........
- หลักเกณฑการใหทุนวิจยั ดุษฎีบณ
ั ฑิตคณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม........................................................................................
- การทดสอบความรูภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี..............................
- ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบนั ………………………………

หนา
- ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบนั .........................................
- หลักเณฑการจัดสรรเงินกองทุนวิจยั ของมหาวิทยาลัย……………………………….
- นโยบายการใชงานฐานขอมูลที่ใหบริการในระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net…..
- กําหนดประเภทเงินรายไดและสวนงานที่ตองนําเงินรายไดจายเขากองทุนคงยอดเงินตน
- รายชื่อวารสารที่มีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ (Peer Review) ……………………..
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๕)
- รายชื่อ DATA BASE หนังสือ/วารสารภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม).................................
- หลักเกณฑแนวปฏิบตั ิการจัดทําโครงการบริหารทางวิชาการและการบริหาร
เงินรายไดจากคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ………………………………
- ความผิดที่ปรากฏแจงชัดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสิต
พ.ศ.๒๕๔๗………………………………………………………………………..
- แนวปฏิบตั ิการดําเนินการทางทะเบียนของนิสิตชัน้ ปที่ ๑.........................................
- เกณฑการจัดสรรคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย………….
- กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และอัตราเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒...............................................................
- กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และอัตราเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๒…………………………………………………
- แนวปฏิบตั ิในการควบคุมดูแลรานคาและซุม........................................................
- ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบนั ………………………………….
- การบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนลาง.......................
- การกําหนดรายการและอัตราการเบิกจายเงินรายไดของศูนยวิทยบริการ
กรุงเทพมหานคร………………………………………………………………….
- หลักเกณฑการใหการสนับสนุนทุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ.....
- การใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)…………
- กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธจี ายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิต
คณะทันตแพทยศาสตร (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒……………………………..
- กําหนดเกณฑการตัดสินความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)………………………………………….
- กําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัตขิ องบุคลากรที่เปนผูเ กษียณอายุราชการ ผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ ใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษ……………………………………..
- หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวับผลงานวิจยั ที่ไดรับสิทธิบัตร..................................

หนา
- ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมการสอบโครงรางวิทยานิพนธและสอนปองกัน
วิทยานิพนธหลักสูตรนานาชาติ................................................................
- การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนงานวิจยั แบบเหมาจาย คณะมนุษยศาสตร.......................
- แนวปฏิบตั ิในการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท แผน ข (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓………………………………….
- หลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรผูป ฏิบัติงาน
ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินนิสติ ……………………………………………………….
- หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร…………………………….
- หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายคาตอบแทนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร…………………………
- หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการสงรายงานผลการศึกษา (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒........
- หลักเกณฑ คุณสมบัติ และกระบวนการเลือกสรรผูสมควรไดรับโลเกียรติยศ...............
- การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการจายเงินกองทุนนางละไม ชีคณ
ุ
เพื่อคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถวายแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.๒๕๕๑………………………………..
- หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร...............................
- กําหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ.................................................
- ยกเลิกคุณสมบัติบางประการของผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอกใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร.............................................................................
- กําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา………………………………………………………….
- แนวปฏิบตั ิในการศึกษารายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท แผน ข (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒............................................
- กําหนดเงินประจําตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย...........................
- กําหนดผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย...................................
- หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ...........
- ยกเลิกคุณสมบัติบางประการของผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร…………………………………………………………

หนา

ภาคผนวก……………………………………………………………………………….
- คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๔๕/๒๕๕๓ เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการจัดทํา
และรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓………………………………..

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ ๔๕/๒๕๕๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ
และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
--------------เพื่อใหการดําเนินการจัดทําและรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ประกอบดวย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ที่ปรึกษา
๑. ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. ผูอํานวยการกองกฎหมาย
กรรมการ
๓. หัวหนางานจัดประชุมและประสานงาน
กรรมการ
๔. หัวหนางานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
กรรมการ
๕. หัวหนางานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา
กรรมการ
๖. นายจักรกฤษณ
สนออง
กรรมการ
๗. นายปราการ
นทีประสิทธิพร
กรรมการ
๘. นางวิลาวัลย
ดอนรุงจันทร
กรรมการ
๙. นางสาวสุดารัตน สิงหเดช
กรรมการ
๑๐. นางสุพรรษา
ดานเจริญกิจกุล
กรรมการ
๑๑. นางสาววาสนา
นุชทาโพ
กรรมการและ
เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นีเ้ ปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
เดช วัฒนชัยยิง่ เจริญ
(รองศาสตราจารย ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ)
รองอธิการบดีฝายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๖ (๗/๒๕๕๒)
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
ขอ ๔ ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอ
กําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดนั้น ใหยกเวนการประชุมตามขอ ๓ โดยใหถือเอาผลการ
ประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒
-----------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การขอทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๖ (๗/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๒ จึงใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การขอทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด ผูขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถเสนอ
ขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอ
ทบทวนดังกลาวแตละครั้งใหยนื่ เรื่องไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยนเรศวรไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแลว ใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
นเรศวรวินจิ ฉัย และใหคําวินจิ ฉัยของสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเปนที่สุด
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้
๔.๑ การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณีทเี่ ห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ จะมี
มติไมรับการพิจารณาก็ได

(ข) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ ใหมีมติ
รับไวพิจารณา โดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น
๔.๒ การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
(ก) ในกรณีทเี่ ห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ หรือ
มิไดชี้แจงขอโตแยงโดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไมรับการพิจารณาก็ได
(ข) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและได
ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติมจํานวนไม
เกิน ๓ คน เพื่อพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงและผลงานทางวิชาการของผูข อกําหนดตําแหนง ทั้งนี้
ใหประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทําหนาที่เปนประธาน
ขอ ๕ กรณีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ใหมหาวิทยาลัยนเรศวรจายเงิน
สมนาคุณกรรมการสําหรับการทบทวนผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มนัน้ ดวย
ขอ ๖ สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของ
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทที่คุณภาพไมอยูในเกณฑทคี่ ณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดเทานั้น หากผูขอกําหนดตําแหนงมีผลงานทางวิชาการใหม
เพิ่มเติม หรือมีการแกไขผลงานเดิม กรณีนี้จะตองดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ใหม และใหถือวาวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยนื่ ขอแกไขผลงานเดิมเปนวันเสนอ
ขอตําแหนงทางวิชาการใหม
ขอ ๗ กรณีมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยเกีย่ วกับการทบทวนผลการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการใหสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเปนผูวนิ จิ ฉัยชี้ขาด และใหคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย
นเรศวรเปนที่สุด
บทเฉพาะกาล
------------------ขอ ๘ การเสนอขออุทธรณและการพิจารณาคําอุทธรณผลงานทางวิชาการที่
ดําเนินการอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช ใหดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ตอไป
จนแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

