ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงาน
ในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
------------------------------โดยเห็นเป็นการสมควรเพื่อให้การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕๘ (๑/๒๕๕๔) เมือ่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งโดยอธิการบดี
ประกอบด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีจากคณะอื่นๆ ที่เปิด
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่
อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์บัณฑิตศึกษา จํานวนสามคน โดยมาจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุม่ ละหนึ่งคน
การได้ ม าซึ่ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง ให้ นํ า ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจําคณะ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
และให้หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเลขานุการของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี
แต่อาจได้รับตําแหน่งใหม่อีกได้

ข้อ ๕ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ตามเกณฑ์พัฒนา
หลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผลและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย
(๕) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามที่
อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๖ การประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ให้นําข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓
---------------------------โดยทีเห็นเป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครังที
๑๕๖ (๘/๒๕๕๓) เมือวันที ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จึงให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้ อบังคับนีให้ ใช้ บังคับกับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาทีมีรหัสประจําตัว
ขึนต้ นด้ วย ๔๙ เป็ นต้ นไป รวมถึงบรรดานิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาทีมีรหัสประจําตัวขึนต้ นก่อน
๔๙ ซึงมิได้ อยู่ภายใต้ บังคับของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้ วย
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกความในข้ อ ๒๔.๔.๑ แห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้ วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึงแก้ ไขเพิมเติมโดยข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ ใช้
ความต่อไปนีแทน
“ข้ อ ๒๔.๔.๑ นิสติ ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ มีสทิ ธิสอบ
วิทยานิพนธ์เมือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบถ้ วนตามหลักสูตร และนิสติ แผน ก แบบ ก ๒
มีสทิ ธิสอบวิทยานิพนธ์เมือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้ วนตามหลักสูตร”
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิกความในข้ อ ๒๔.๔.๒ แห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้ วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึงแก้ ไขเพิมเติมโดยข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ ใช้
ความต่อไปนีแทน

“ข้ อ ๒๔.๔.๒ นิสติ ระดับปริญญาเอก แบบ ๑ มีสทิ ธิสอบวิทยานิพนธ์
เมือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบถ้ วนตามหลักสูตร และนิสติ ระดับปริญญาเอก แบบ ๒ มีสทิ ธิสอบ
วิทยานิพนธ์ เมือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และรายวิชาครบถ้ วนตามหลักสูตร ทังนี นิสติ ระดับ
ปริญญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ ต้ องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา”
ประกาศ ณ วันที ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑
(แก้ไขเพิมเติม) ฉบับที ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
..............................
ตามที สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครังที ๑๓๖ (๓/๒๕๕๑ ) เมือวันที
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้ เห็นชอบข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย หลักเกณฑ์วิธกี าร
พิจารณาอุทธรณ์และร้ องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยได้ ยกเลิก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย
การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การออกจากราชการ การสังพักหรือ สังให้ ออก
จากราชการไว้ ก่อน การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์ พ.ศ.๒๕๔๙ และในบทเฉพาะกาล ข้ อ ๔๑
กําหนดให้ หมวด ๒ การสอบสวนพิจารณา หมวด ๓ สถานโทษ ผู้มอี าํ นาจสังลงโทษ และวิธกี าร
สังลงโทษ หมวด ๖ การแก้ ไขคําสังลงโทษ และหมวด ๗ การสังพักและการสังให้ ออกจากราชการ
ไว้ ก่อน ยังคงมีผลใช้ บังคับเท่าทีไม่ขดั หรือแย้ งกับประกาศ ก.พ.อ. หรือ กฎ ก.พ.อ. ทีเกียวข้ อง
จนกว่าจะได้ มกี ารออกข้ อบังคับเกียวกับการดําเนินการนัน ทังนีไม่เกินหนึงร้ อยแปดสิบวัน นับแต่
วันทีข้อบังคับนีมีผลใช้ บังคับ นัน
ด้ วย การออกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรือง การสอบสวนพิจารณา
สถานโทษ ผู้มอี าํ นาจสังลงโทษ และวิธกี ารสังลงโทษ การแก้ ไขคําสังลงโทษ และการสังพักและ
การสังให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน ไม่เป็ นไปตามเวลา ๑๘๐ วัน ทีกาํ หนดไว้ ในบทเฉพาะกาล
และเพือให้ การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย จึงเห็นสมควรแก้ ไขเพิมเติม
หลักการดังกล่าว
ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๑
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครังที ๑๕๔ (๖/๒๕๕๓) เมือวันที ๘ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๓ จึงให้ ออกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้ วย หลักเกณฑ์
วิธกี ารพิจารณาอุทธรณ์และร้ องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ (แก้ ไขเพิมเติม) ฉบับที ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกความในข้ อ ๔๑ แห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์วิธกี ารพิจารณาอุทธรณ์และร้ องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี
แทน

“ข้ อ ๔๑ ให้ หมวด ๒ การสอบสวนพิจารณา หมวด ๓ สถานโทษ ผู้มีอาํ นาจสัง
ลงโทษ และวิธกี ารสังลงโทษ หมวด ๖ การแก้ ไขคําสังลงโทษ และหมวด ๗ การสังพักและการสัง
ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน ยังคงมีผลใช้ บงั คับเท่าทีไม่ขดั หรือแย้ งกับประกาศ ก.พ.อ. หรือ กฎ
ก.พ.อ. ทีเกียวข้ อง จนกว่าจะได้ มีการออกข้ อบังคับเกียวกับการดําเนินการนัน”
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้ นไป
สัง ณ วันที ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๓
......................................................
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ทีบัญญัติให้ มีประมวลจริยธรรมของเจ้ าหน้ าทีของรัฐ เพือให้ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีแบบอย่างความประพฤติทดี ี ธํารงไว้ ซึงเกียรติยศและศักดิศรี เป็ นที
ยอมรับแก่บุคคลทัวไป
ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
ก.พ.อ. เรืองมาตรฐานของจรรยาบรรณทีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครังที ๑๕๒
(๔/๒๕๕๓) เมือวันที ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย จรรยาบรรณ
ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนีให้ ใช้ บังคับตังแต่บัดนีเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข้ อตกลงอืนใด ทีขดั หรือแย้ ง
กับข้ อบังคับฉบับนี ให้ ใช้ ข้อบังคับฉบับนีแทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาทาง
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยนเรศวร
“จรรยาบรรณ”
หมายความว่า ประมวลความประพฤติที
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พึงปฏิบัติ เพือรักษาและดํารงไว้ ซึงเกียรติยศและศักดิศรี

“วิชาชีพ”
หมายความว่า วิชาทีนาํ ไปใช้ ในการประกอบ
อาชีพ และ/หรือมีกรรมการวิชาชีพควบคุมการประกอบวิชาชีพ
“ผู้บังคับบัญชา”
หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดี ผู้อาํ นวยการสํานัก ผู้อาํ นวยการกอง ผู้อาํ นวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้ าหน่วยงานอืน ทีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง
“บุคลากร”
หมายความว่า ข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้ างในสังกัดมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“คณาจารย์ประจํา”
หมายความว่า ข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ทีมีตาํ แหน่งทางวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และหมายความรวมถึงลูกจ้ างมหาวิทยาลัยทีมีหน้ าทีสอน
และวิจัย
ข้ อ ๕ ให้ อธิการบดี เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี และให้ มีอาํ นาจ
ออกคําสัง หรือประกาศของมหาวิทยาลัย เพือวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี
หมวด ๑
บททัวไป
ข้ อ ๖ บุคลากรต้ องปฏิบัตติ นโดยยึดมันในหลักการดังต่อไปนี
(๑) ยึดมันในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) มีจิตสํานึกทีดี ซือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
(๔) ยืนหยัดทําในสิงทีถูกต้ อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) ให้ บริการแก่ประชาชนด้ วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
(๖) ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และ
ไม่บดิ เบือนข้ อเท็จจริง
(๗) มุ่งผลสัมฤทธิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(๘) ยึดมันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
(๙) ยึดมันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

หมวด ๒
จรรยาบรรณ
ส่วนที ๑
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้ อ ๗ บุคลากรพึงมีความเป็ นผู้นาํ มุ่งมัน สร้ างสรรค์
ข้ อ ๘ บุคลากรพึงมีศีลธรรมอันดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ข้ อ ๙ บุคลากรพึงมีเจตคติทดี ี และพัฒนาตนเองให้ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูก
ครอบงําด้ วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อนใด
ื
ส่วนที ๒
จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั ิงาน และต่อหน่วยงาน
ข้ อ ๑๐ บุคลากรพึงยึดมัน และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสยั ทัศน์
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ข้ อ ๑๑ บุคลากรพึงปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ขยันหมันเพียร
ถูกต้ อง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ข้ อ ๑๒ บุคลากรพึงอุทศิ เวลาให้ กบั ทางราชการอย่างเต็มที ปฏิบัติตาม ระเบียบ
ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง แนวปฏิบตั ิ แบบแผนของทางราชการ รวมทังหลักการบริหารบ้ านเมือง
ทีดี กล่าวคือ ต้ องปฏิบตั ิงานเพือประโยชน์สขุ ของประชาชน ก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขันตอนการปฏิบัติงานทีเกินความจําเป็ น ปรับปรุง
ภารกิจให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ และตอบสนองความต้ องการของประชาชน
ข้ อ ๑๓ บุคลากรพึงปฏิบัติงานด้ วยความซือสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติต่อ
หน่วยงาน
ข้ อ ๑๔ บุคลากรพึงดูแล รักษา และใช้ ทรัพยากรของหน่วยงาน อย่างประหยัด
คุ้มค่า ระมัดระวังไม่ให้ สนเปลื
ิ อง เสียหาย หรือสูญหาย และดูแลรักษาทรัพย์สนิ อย่างวิญ ูชน
พึงปฏิบัติต่อทรัพย์สนิ ของตน
ข้ อ ๑๕ บุคลากรพึงมีส่วนร่วม ส่งเสริม และสร้ างความสามัคคีในหน่วยงาน
ข้ อ ๑๖ บุคลากรพึงดํารงตนให้ เป็ นแบบอย่างทีดี ทังบทบาทหน้ าทีการงาน และ
การดําเนินชีวิตส่วนตัว

ข้ อ ๑๗ บุคลากรพึงงดเว้ นจากการนําผลงานของผู้อนมาเป็
ื
นของตนโดยมิชอบ
ไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อนื หรือนําผลงานของผู้อนื หรือจ้ างผู้อนื หรือใช้ ผ้ ูอนทํ
ื า
ผลงาน และนําผลงานนันไปใช้ ในการกําหนดตําแหน่ง หรือการเลือนตําแหน่งให้ สงู ขึน หรือให้
ได้ รับเงินเดือน หรือค่าตอบแทนในระดับทีสงู ขึน ทังนี ให้ หมายความรวมถึง การกระทําอย่างใด
อย่างหนึงแก่งานอันมีลิขสิทธิ โดยไม่ได้ รับอนุญาต อันเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ
ส่วนที ๓
จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่วมงาน
ข้ อ ๑๘ ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผ้ ูใต้ บังคับบัญชา ในด้ านการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้ างขวัญและกําลังใจ การจัดสวัสดิการ ความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน รับฟังความ
คิดเห็น และปกครองโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
ข้ อ ๑๙ ผู้ใต้ บังคับบัญชาพึงปฏิบัติหน้ าทีราชการ ตามคําสังอันชอบด้ วย
กฎหมายของผู้บังคับบัญชา และตามลําดับชันของการบังคับบัญชา เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตให้ ข้าม
ลําดับชันได้
ข้ อ ๒๐ บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ให้ ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ ให้ ความคิดเห็น และแก้ ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนเสนอแนะในสิงทีเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้ร่วมงาน
ข้ อ ๒๑ บุคลากรพึงมีอสิ ระทางความคิด รับผิดชอบต่อการเสนอความคิด และ
ปฏิบัติตนอย่างเป็ นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน
ข้ อ ๒๒ บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้ เกียรติ
และไม่ส่อเสียดผู้ร่วมงาน
ข้ อ ๒๓ บุคลากรพึงช่วยเหลือเกือกูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้ าที
ข้ อ ๒๔ บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเยียงกัลยาณมิตร สุภาพ มีนาใจ
ํ และมี
มนุษยสัมพันธ์อนั ดี
ข้ อ ๒๕ บุคลากรไม่บิดเบือนกลันแกล้ ง ดูหมิน เหยียดหยาม กดขี ข่มเหง หรือ
หมินประมาท และพึงงดเว้ นการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงานทีมิใช่คู่สมรสของตน

ส่วนที ๔
จรรยาบรรณต่อนิสิต ประชาชน ผูร้ บั บริการ และสังคม
ข้ อ ๒๖ บุคลากรพึงละเว้ นจากการเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อนใด
ื จากนิสติ ประชาชน ผู้รับบริการ โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย
ข้ อ ๒๗ บุคลากรพึงให้ บริการต่อนิสติ ประชาชน ผู้รับบริการ อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ ด้ วยความเป็ นธรรม เอือเฟื อ มีนาใจ
ํ และใช้ กริ ิยาวาจาทีสภุ าพอ่อนโยน
ไม่กลันแกล้ ง ดูหมิน เหยียดหยาม กดขี ข่มเหง หรือหมินประมาท
ข้ อ ๒๘ บุคลากรพึงประพฤติตนให้ เป็ นทีเชือถือของบุคคลทัวไป การเปิ ดเผย
ข้ อมูล หรือความลับทีได้ มาจากการปฏิบัติหน้ าที หรือจากความไว้ วางใจโดยมิชอบ และ
ก่อให้ เกิดความเสียหาย จะกระทํามิได้
ข้ อ ๒๙ บุคลากรพึงงดเว้ นจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทาง
เพศกับนิสติ ประชาชน และผู้รับบริการ ซึงมิใช่คู่สมรสของตน
ส่วนที ๕
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข้ อ ๓๐ นอกเหนือจากจรรยาบรรณตามหมวด ๒ ส่วนที ๑ ส่วนที ๒ ส่วนที ๓
และส่วนที ๔ แล้ ว คณาจารย์ประจําพึงปฏิบัติตนดังต่อไปนี
(๑) พึงดํารงตนให้ เป็ นแบบอย่างทีดีแก่นิสติ และบุคคลทัวไป ทังหน้ าที
การงาน และการดําเนินชีวิตส่วนตัว
(๒) พึงสอนนิสติ อย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความบริสทุ ธิใจ ช่วยเหลือ
ส่งเสริม ให้ กาํ ลังใจ และปฏิบัติกบั นิสติ อย่างมีเมตตา และเป็ นธรรม
(๓) พึงปฏิบัติหน้ าทีโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงําด้ วย
อิทธิพล หรือผลประโยชน์ใด
(๔) พึงศึกษา ค้ นคว้ า และติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการให้ ทนั สมัย
อย่างต่อเนือง
ข้ อ ๓๑ บุคลากรพึงใช้ วิชาชีพในการปฏิบัติหน้ าทีราชการด้ วยความซือสัตย์
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ/หรือ มาตรฐานวิชาชีพ
กําหนดไว้ พึงปฏิบัติตามวิชาชีพนัน
ข้ อ ๓๒ บุคลากรพึงปฏิบัติตนต่อวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ เหมาะสมกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ/หรือ มาตรฐานวิชาชีพ

หมวด ๓
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ
ข้ อ ๓๓ ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึนคณะหนึง เรียกว่า
“คณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ” ประกอบด้ วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตังจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการคนหนึง จากผู้ดาํ รงตําแหน่งบริหาร ได้ แก่ รองอธิการบดี
คณบดี ผู้อาํ นวยการสํานัก ผู้อาํ นวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้ าหน่วยงานอย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ ทีได้ รับการเลือกจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการคนหนึง จากผู้อาํ นวยการกอง หรือหัวหน้ าหน่วยงาน
ทีเรียกชืออย่างอืนทีฐานะเทียบเท่ากอง ทีได้ รับการเลือกจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(๔) กรรมการคนหนึง ทีเป็ นคณาจารย์ประจํา ซึงได้ รับการเลือก
จากสภาอาจารย์
(๕) กรรมการคนหนึง ทีมิใช่คณาจารย์ประจํา ทีได้ รับการเลือกจาก
สภาข้ าราชการและลูกจ้ าง
(๖) กรรมการคนหนึง ทีปฏิบัติงานด้ านกฎหมาย ทีอธิการบดี
มอบหมาย
(๗) กรรมการและเลขานุการคนหนึง ทีปฏิบัติงานด้ านบุคคล
ทีอธิการบดีมอบหมาย
กรรมการตาม (๔) และ (๕) ต้ องไม่ดาํ รงตําแหน่งผู้บริหาร
ข้ อ ๓๔ ให้ คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี และพ้ นจาก
ตําแหน่ง เมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกพิจารณาทางจรรยาบรรณ
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นคณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณใน
ประเภทนัน
ข้ อ ๓๕ ในกรณีทตี าํ แหน่งประธาน และ/หรือ กรรมการว่างลงก่อนครบกําหนด
วาระ ให้ ดาํ เนินการแต่งตังประธาน และ/หรือ เลือกกรรมการแทนภายในกําหนดหกสิบวัน นับแต่
วันทีตาํ แหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึงได้ รับการแต่งตังเป็ นประธาน และ/หรือ ได้ รับเลือกเป็ น
กรรมการแทนนัน ให้ อยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่ากําหนดระยะเวลาของผู้ซึงตนแทน หากวาระที
เหลือไม่ถงึ เก้ าสิบวัน จะไม่ตังผู้แทนก็ได้ โดยให้ คณะกรรมการทีเหลือเลือกประธานหนึงคน
และปฏิบัติหน้ าทีต่อไปจนครบวาระ

ข้ อ ๓๖ ในกรณีทปี ระธาน และ/หรือ กรรมการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยัง
ไม่ได้ แต่งตังประธานและ/หรือกรรมการใหม่ ให้ ประธาน และ/หรือ กรรมการปฏิบัติหน้ าที
ไปก่อน จนกว่าจะได้ แต่งตังประธานและ/หรือกรรมการใหม่
ข้ อ ๓๗ ให้ ทปี ระชุมสภาอาจารย์ เลือกกรรมการตามข้ อ ๓๓ (๔) และทีประชุม
สภาข้ าราชการและลูกจ้ าง เลือกกรรมการตามข้ อ ๓๓ (๕)
ข้ อ ๓๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณาสอบสวนการกระทําความผิด
จรรยาบรรณ ซึงการริเริมดําเนินการทางจรรยาบรรณ อาจกระทําได้ โดยมีผ้ ูกล่าวหา ผู้บังคับบัญชา
ขอให้ ดาํ เนินการ หรือคณะกรรมการเห็นสมควรสอบสวน และเมือดําเนินการสอบสวนแล้ วเสร็จ
ให้ คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการสอบสวนเสนออธิการบดีเพือสังการต่อไป
การสอบสวนและพิจารณาต้ องยึดหลักการให้ ผ้ ูถูกกล่าวหาทราบข้ อกล่าวหา
การรับฟังการแก้ ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา ทังทางวาจาและลายลักษณ์อกั ษรอย่างเพียงพอ
มีการเปิ ดโอกาสให้ คดั ค้ านกรรมการได้ ตลอดจนมีการคุ้มครองผู้กล่าวหาหรือพยาน
เพือประโยชน์ของการพิจารณาและสอบสวน ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตังคณะอนุกรรมการ
เพือดําเนินการได้
ข้ อ ๓๙ ในการประชุมของคณะกรรมการ ต้ องมีองค์ประชุมเกินกึงหนึงของ
จํานวนคณะกรรมการทีมีอยู่ การลงมติของทีประชุมให้ ถอื เสียงข้ างมาก เว้ นแต่เป็ นการลงมติ
ในเรืองการกระทําความผิดจรรยาบรรณ ให้ มีเสียงเกินกึงหนึงของจํานวนคณะกรรมการทีมีอยู่
กรรมการหนึงคนให้ มีหนึงเสียงในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในทีประชุม ออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
หมวด ๔
หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ
ข้ อ ๔๐ การประพฤติผดิ จรรยาบรรณดังต่อไปนี ถือว่าเป็ นการกระทําผิดวินัย
อย่างร้ ายแรง
(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผู้อนมาเป็
ื
นผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การล่วงละเมิดทางเพศ ทีกาํ หนดไว้ ในข้ อบังคับนี
(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนใดจากนิ
ื
สติ หรือ
ผู้รับบริการ เพือกระทําการ หรือไม่กระทําการใดในอํานาจหน้ าที
(๔) การเปิ ดเผยข้ อมูลความลับของนิสติ ทีได้ มาจากการปฏิบัติหน้ าที หรือจาก
ความไว้ ใจ โดยมิชอบ และก่อให้ เกิดความเสียหาย
(๕) การสอน หรืออบรมนิสติ เพือให้ กระทําการทีร้ อู ยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่ าฝื น
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ ายแรง เว้ นแต่เพือประโยชน์ทางวิชาการ

(๖) การละทิงทอดทิงหน้ าทีราชการ ติดต่อกันในคราวเดียวเกินกว่า ๑๕ วัน โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๗) การกระทําความผิดอย่างอืน ทีสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดขึนตามสภาพ
และความร้ ายแรงของการกระทํา
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึงคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาว่า
มีความผิดอย่างใดอย่างหนึงตามวรรคก่อน ให้ ถอื เป็ นความผิดอย่างหนึงอย่างใด
ข้ อ ๔๑ การกระทําผิดจรรยาบรรณทีเป็ นความผิดวินัย หรือผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
ให้ ดาํ เนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถ้ าไม่
เป็ นความผิดวินัยให้ ผ้ ูบังคับบัญชาดําเนินการดังนี
(๑) ตักเตือน หรือ
(๒) สังให้ ดาํ เนินการให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาทีกาํ หนด หรือ
(๓) ทําทัณฑ์บน
การลงโทษตักเตือน ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาตักเตือนโดยวาจา โดยแจ้ งให้ ผ้ ูกระทําผิด
จรรยาบรรณได้ ทราบด้ วยว่า การกระทําใดเป็ นความผิดจรรยาบรรณ และให้ บันทึกการตักเตือน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ในสํานวนการสอบสวน
การสังให้ ดาํ เนินการให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาทีกาํ หนด ให้ ผ้ ูบังคับบัญชา
ทําเป็ นหนังสือ โดยระบุการกระทําทีเป็ นความผิดจรรยาบรรณ และสิงทีประสงค์ให้ ดาํ เนินการให้
ถูกต้ อง พร้ อมกับกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการปฏิบัติให้ ถูกต้ องไว้ ด้วย และให้ เก็บรวบรวม
ไว้ ในสํานวนการสอบสวน
การทําทัณฑ์บนให้ ทาํ เป็ นหนังสือ แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดจรรยาบรรณ
ในกรณีใด ตามข้ อใด และให้ เก็บรวบรวมไว้ ในสํานวนการสอบสวน
บุคลากรผู้ใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณข้ อใดแล้ ว ไม่ปฏิบัติตามคําตักเตือน
ดําเนินการให้ ถูกต้ อง หรือฝ่ าฝื นทัณฑ์บน ให้ ถอื ว่าเป็ นการกระทําผิดวินัย
เมือได้ ดาํ เนินการตามวรรคก่อนแล้ ว ให้ บันทึกไว้ ในทะเบียนจรรยาบรรณด้ วย
ข้ อ ๔๒ การกําหนดการลงโทษทางจรรยาบรรณ ต้ องคํานึงถึงสภาพและความ
ร้ ายแรงของความผิด และอาจกําหนดโทษอย่างเดียว หรือหลายอย่างรวมกันได้ ตามความ
เหมาะสม ทังนีไม่ว่าจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่

ข้ อ ๔๓ การประพฤติผดิ จรรยาบรรณใดเป็ นความผิดทางวินัย หรือเป็ นความผิด
วินัยอย่างร้ ายแรง ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ณ วันที ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------

โดยทีเห็นเป็ นการสมควรปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ เพือให้ เกิดความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน
ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคท้ าย มาตรา ๑๔(๒) และ
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุมครังที ๑๕๑ (๓/๒๕๕๓) เมือวันที ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ จึงให้ ออก
ข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ข้ อบังคับนี เรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้ อบังคับนีให้ มีผลใช้ บังคับตังแต่วันทีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
มีผลบังคับใช้
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คําสัง ประกาศหรือข้ อตกลงอืนใดทีขัดหรือแย้ งกับ
ข้ อบังคับนี ให้ ใช้ ข้อบังคับนีแทน
ข้อ ๔ ในข้ อบังคับนี
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“ข้ าราชการ”
ให้ หมายความรวมถึง ข้ าราชการทีเป็ นอาจารย์
และข้ าราชการทีเป็ นบุคลากรสายบริการวิชาการ
“พนักงาน”
ให้ หมายความรวมถึง พนักงานมหาวิทยาลัยที
เป็ นอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยทีเป็ นบุคลากรสายบริการวิชาการ

ข้อ ๕ การดําเนินการสรรหาผู้ซึงสมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เพือทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จก่อนทีนายกสภามหาวิทยาลัย
ทีดาํ รงตําแหน่งอยู่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณีทตี าํ แหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลงก่อนครบวาระ ให้ ดาํ เนินการ
สรรหาผู้ซึงสมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้ แล้ วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตังแต่
วันทีตาํ แหน่งว่างลง
ในกรณีทนี ายกสภามหาวิทยาลัยพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังนายกสภามหาวิทยาลัยขึนใหม่ ให้ นายกสภามหาวิทยาลัยซึงพ้ น
จากตําแหน่งปฏิบัติหน้ าทีต่อไป จนกว่าจะได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังนายกสภา
มหาวิทยาลัยขึนใหม่แล้ ว
ข้อ ๖ ให้ มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึง ซึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง
ประกอบด้ วย
๖.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึง เป็ นประธาน
กรรมการ
๖.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึง เป็ นกรรมการ
๖.๓ อธิการบดี เป็ นกรรมการ
๖.๔ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ
๖.๕ ประธานสภาอาจารย์ เป็ นกรรมการ
๖.๖ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารคนหนึง เป็ นกรรมการ
๖.๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์คนหนึง เป็ นกรรมการ
๖.๘ ประธานสภาข้ าราชการ ลูกจ้ างและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็ น
กรรมการ
การเลือกกรรมการตามข้ อ ๖.๑, ๖.๒, ๖.๖ และ ๖.๗ ให้ สภามหาวิทยาลัยเป็ น
ผู้เลือก โดยให้ เป็ นความสมัครใจของผู้ได้ รับการคัดเลือก
กรรมการตามข้ อ ๖.๑และข้ อ ๖.๒ ต้ องไม่รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย
กรณีไม่สามารถเลือกกรรมการตามข้ อ ๖.๑ หรือข้ อ ๖.๒ ได้ สภามหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึงเป็ นบุคคลภายนอกมาทําหน้ าทีแทนได้
ข้อ ๗ ให้ คณะกรรมการสรรหามีหน้ าที ดังต่อไปนี
๗.๑ ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพความต้ องการทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพือใช้ เป็ นเกณฑ์การพิจารณาสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
๗.๒ กําหนดวิธกี ารให้ ข้ าราชการ พนักงาน เสนอชือผู้ทมี ีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ กว้ างขวางทีสดุ โดยไม่ใช้ วิธกี ารเลือกตังหรือหยังเสียง

๗.๓ ประมวลประวัติและผลงาน รวมทังพิจารณา กลันกรอง และ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ เพือให้ ได้ ผ้ ูทเี หมาะสมทีสดุ แล้ วทาบทามความ
สมัครใจ และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาเสนอต่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพือทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังต่อไป
๗.๔ แต่งตังอนุกรรมการเพือดําเนินการตามทีกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๘ ผู้ซึงสมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยควรมีคุณสมบัติ ดังนี
๘.๑ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณธรรม เป็ นทียอมรับในสังคม
๘.๒ เป็ นผู้เข้ าใจและยึดมันในหลักการและอุดมการณ์ ของมหาวิทยาลัย
๘.๓ เป็ นทีประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความสําเร็จด้ าน
การบริหารงานเป็ นอย่างดี
๘.๔ เป็ นผู้ทมี ีภาวะผู้นําเป็ นทียอมรับทังในประเทศและต่างประเทศ
๘.๕ เป็ นผู้ทสี ามารถอุทศิ เวลาให้ แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควร
แก่หน้ าที
๘.๖ เป็ นผู้ทมี ีคุณสมบัติอนที
ื คณะกรรมการสรรหากําหนด
ข้อ ๙ ผู้ซึงสมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ต้ องไม่เป็ นบุคคล
ทีมีคุณสมบัติหรือลักษณะ ดังนี
๙.๑ เป็ นข้ าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย
๙.๒ เป็ นผู้มีผลประโยชน์อนั อาจจะขัดหรือแย้ งหรือทับซ้ อนกับ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ให้ นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี
ประกาศ ณ วันที ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓
...........................................
โดยทีเห็นเป็ นการสมควรปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๔ เพือให้ เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคท้ าย มาตรา ๑๔(๒) และ
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุมครังที ๑๕๑ (๓/๒๕๕๓) เมือวันที ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ จึงให้ ออก
ข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ข้ อบังคับนี เรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้ อบังคับนีให้ มีผลใช้ บังคับตังแต่วันทีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
มีผลบังคับใช้
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คําสัง ประกาศหรือข้ อตกลงอืนใดทีขดั หรือแย้ งกับ
ข้ อบังคับนี ให้ ใช้ ข้อบังคับนีแทน
ข้อ ๔ ในข้ อบังคับนี
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“ข้ าราชการ”
ให้ หมายความรวมถึง ข้ าราชการทีเป็ นอาจารย์
และข้ าราชการทีเป็ นบุคลากรสายบริการวิชาการ
“พนักงาน”
ให้ หมายความรวมถึง พนักงานมหาวิทยาลัยที
เป็ นอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยทีเป็ นบุคลากรสายบริการวิชาการ

ข้อ ๕ การดําเนินการสรรหาผู้ซึงสมควรดํารงตําแหน่งกรรมสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพือทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จก่อนทีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทดี าํ รงตําแหน่งอยู่ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน
ในกรณีทตี าํ แหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ
ให้ ดาํ เนินการสรรหาผู้ซึงสมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ แล้ ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตังแต่ตาํ แหน่งดังกล่าวว่างลง
ในกรณีทกี รรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
แต่ยังมิได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังกรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขนใหม่
ึ
ให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึงพ้ นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้ าทีต่อไป จนกว่าจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขนใหม่
ึ
แล้ ว
ข้อ ๖ ให้ มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึง ซึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง
ประกอบด้ วย
๖.๑ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็ นประธานกรรมการ
๖.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึง เป็ นกรรมการ
๖.๓ อธิการบดี เป็ นกรรมการ
๖.๔ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ
๖.๕ ประธานสภาอาจารย์ เป็ นกรรมการ
๖.๖ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารคนหนึง เป็ นกรรมการ
๖.๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์คนหนึง เป็ นกรรมการ
๖.๘ ประธานสภาข้ าราชการ ลูกจ้ างและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็ น
กรรมการ
การเลือกกรรมการตามข้ อ ๖.๒, ๖.๖ และ ๖.๗ ให้ สภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้เลือก
โดยให้ เป็ นความสมัครใจของผู้ได้ รับการคัดเลือก
กรรมการตามข้ อ ๖.๑ และ ๖.๒ ต้ องไม่รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรณีไม่สามารถเลือกกรรมการตามข้ อ ๖.๒ ได้ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึงเป็ นบุคคลภายนอกมาทําหน้ าทีแทนได้
ข้อ ๗ ให้ คณะกรรมการสรรหามีหน้ าที ดังต่อไปนี
๗.๑ ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพความต้ องการทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพือใช้ เป็ นเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๗.๒ กําหนดวิธกี ารให้ ข้ าราชการ พนักงาน เสนอชือผู้ทมี ีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ กว้ างขวางทีสดุ โดยไม่ใช้ วิธกี ารเลือกตังหรือหยังเสียง
๗.๓ ประมวลประวัติและผลงาน รวมทังพิจารณา กลันกรอง และ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ เพือให้ ได้ ผ้ ูทเี หมาะสมทีสดุ แล้ วทาบทามความ
สมัครใจ และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาเสนอต่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพือทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังต่อไป
๗.๔ แต่งตังอนุกรรมการเพือดําเนินการตามทีคณะกรรมการสรรหา
มอบหมาย
ข้อ ๘ ผู้ซึงสมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ควรมีคุณสมบัติดังนี
๘.๑ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณธรรม เป็ นทียอมรับในสังคม
๘.๒ เป็ นผู้เข้ าใจและยึดมันในหลักการและอุดมการณ์ ของมหาวิทยาลัย
๘.๓ เป็ นทีประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความสําเร็จด้ าน
การบริหารงานเป็ นอย่างดี
๘.๔ เป็ นผู้ทมี ีภาวะผู้นาํ เป็ นทียอมรับทังในประเทศและต่างประเทศ
๘.๕ เป็ นผู้ทสี ามารถอุทศิ เวลาให้ แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควร
แก่หน้ าที
๘.๖ เป็ นผู้ทมี ีคุณสมบัติอนที
ื คณะกรรมการสรรหากําหนด
ข้อ ๙ ผู้ซึงสมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้ องไม่เป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติหรือลักษณะ ดังนี
๙.๑ เป็ นข้ าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย
๙.๒ เป็ นผู้มีผลประโยชน์อนั อาจจะขัดหรือแย้ งหรือทับซ้ อนกับ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ให้ นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี
ประกาศ ณ วันที ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย เครืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
.....................................
โดยทีเป็ นการสมควร กําหนดเครืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร เพือ
ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย ในการเข้ าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธกี ารสําคัญของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในมาตรา ๖๕/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไขเพิมเติม
(ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบทีประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม
ครังที ๑๕๐(๒/๒๕๕๓) เมือวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย เครืองแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนีมีผลตังแต่บัดนีเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
“เครืองแบบ”
หมายความว่า เครืองแต่งกายทังหลาย
รวมทังเครืองหมายต่างๆ ตลอดจนสิงประกอบเครืองแต่งกายอย่างอืน ทีกาํ หนดให้ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สวมใส่ในการเข้ าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธกี ารสําคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร
“เครืองหมายประดับหน้ าหมวก” หมายความว่า เครืองหมายโลหะ
สีทองลายกนก มีตรามหาวิทยาลัยนเรศวรรูปช้ างศึกขนาดย่อ อยู่กลางเครืองหมายหน้ าหมวก
“เครืองหมายประดับคอเสือ” หมายความว่า เครืองหมายโลหะ
สีทอง รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับนัง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคาร ประกาศ
อิสรภาพ ตอนล่างพระแท่น มีอกั ษรชือมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในชายธง

“ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย” หมายความว่า ดุมโลหะสีทอง
รูปช้ างศึก อยู่ภายในโล่กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้ างศึก มีอกั ษรชือมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยู่ภายในป้ ายชายธง
“อินทรธนู” หมายความว่า เครืองหมายประดับบ่า พืนสักหลาด
สีดาํ ชาย ขนาดกว้ าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร และหญิง ขนาดกว้ าง ๕ เซนติเมตร ยาว
๑๒ เซนติเมตร ปลายอินทรธนูมน ติดดุมตรามหาวิทยาลัยนเรศวรขนาดเล็ก บนอินทรธนู
ปักดินทองลายกนก
ข้อ ๔ เครืองแบบพิธกี ารมี ๓ ชนิด คือ
๔.๑ เครืองแบบปกติขาว ประกอบด้ วย
๔.๑.๑ หมวก
ชาย ให้ ใช้ หมวกทรงหม้ อตาลสีขาว กะบังหน้ าทําด้ วยหนังหรือ
วัตถุเทียมหนังสีดาํ สายรัดคางสีทองกว้ าง ๑ เซนติเมตร มีดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติดทีข้างหมวกข้ างละ ๑ ดุม ผ้ าพันหมวกเป็ นแถบลายถักสีขาว
ทีหน้ าหมวก ติดเครืองหมายประดับหน้ าหมวก
หญิง ให้ ใช้ หมวกแก็ปทรงอ่อนพับปี กสีขาว สายรัดคางสีทองมี
ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ติดทีข้างหมวกข้ างละ ๑ ดุม ผ้ าพันหมวกสีขาว ทีหน้ าหมวก
ติดเครืองหมายประดับหน้ าหมวก
๔.๑.๒ เสือ
ชาย ให้ ใช้ เสือแบบราชการสีขาว ใช้ ดุมตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ ๕ ดุม ผู้ได้ รับพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ ประดับแพรแถบ
เครืองราชอิสริยาภรณ์ทอี กเสือ เหนือกระเป๋ าบนซ้ ายด้ วย
หญิง ให้ ใช้ เสือนอกคอแบะสีขาว แบบคอกลมหรือคอป้ าน
แขนยาวถึงข้ อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ทีแนวสาบอก มีดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สําหรับแบบเสือคอแหลม และ ๕ ดุม สําหรับแบบเสือ
คอป้ าน มีกระเป๋ าล่างข้ างละ ๑ กระเป๋ า เป็ นกระเป๋ าเจาะเฉียงเล็กน้ อย ไม่มีใบปกกระเป๋ า และ
ให้ ใช้ เสือคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้ าพันคอสีดาํ เงือนกลาสี
๔.๑.๓ เครืองหมายประดับคอเสือ
ให้ ใช้ เครืองหมายประดับคอเสือ ติดคอเสือเครืองแบบปกติขาว
พนักงานมหาวิทยาลัย ตอนหน้ าทังสองข้ าง
๔.๑.๔ อินทรธนู
ให้ ใช้ อนิ ทรธนู ติดทับเสือเหนือบ่าทังสองข้ างเครืองแบบ
ปกติขาว

๔.๑.๕ กางเกง กระโปรง
ชาย ให้ ใช้ กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับปลายขา
หญิง ให้ ใช้ กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้ านหน้ า ๒ เกล็ด และ
ด้ านหลัง ๒ เกล็ด ยาวปิ ดเข่าปลายบานเล็กน้ อย ใช้ กบั แบบเสือคอแหลม หรือกระโปรงสีขาว
ยาวปิ ดเข่า ปลายบานเล็กน้ อย ใช้ กบั เสือคอป้ าน
๔.๑.๖ รองเท้ า ถุงเท้ า
ชาย ให้ ใช้ รองเท้ าหุ้มส้ นหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดาํ ถุงเท้ าสีดาํ
หญิง ให้ ใช้ รองเท้ าหุ้มส้ นหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดาํ แบบปิ ด
ปลายเท้ า ไม่มีลวดลาย ส้ นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเท้ ายาวสีเนือ
๔.๒ เครืองแบบครึงยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
เครืองแบบปกติขาว ประดับเครืองราชอิสริยาภรณ์ เว้ นแต่กางเกงหรือกระโปรง ให้ ใช้ ผ้าสักหลาด
หรือเสริจสีดาํ
๔.๓ เครืองแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
เครืองแบบครึงยศสวมสายสะพาย
ข้อ ๕ การแต่งกาย การประดับเครืองราชอิสริยาภรณ์ ให้ ปฏิบัติตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรืองลําดับ เกียรติ เครืองราชอิสริยาภรณ์ไทย และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการประดับเครืองราชอิสริยาภรณ์ไทย
ข้อ ๖ การประดับเครืองหมายอืนๆ และผ้ าพันแขนไว้ ทุกข์ ให้ ประดับและ
สวมใส่ตามพระราชบัญญัติเครืองแบบข้ าราชการฝ่ ายพลเรือนโดยอนุโลม
ลักษณะของเครืองแบบ และเครืองหมายต่างๆ ปรากฏรายละเอียด ดังบัญชี
แนบท้ ายนี
ข้อ ๗ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี และมีอาํ นาจ
ออกประกาศ หรือคําสังมหาวิทยาลัยนเรศวร เพือปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี
กรณีมีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาในการปฏิบัติตามข้ อบังคับนี ให้
อธิการบดีเป็ นผู้วินิจฉัยชีขาด และให้ ถอื เป็ นทีสดุ
ประกาศ ณ วันที ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

