ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
....................................
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายทีจ่ ะปรับปรุงเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖๖
(๙/๒๕๕๔) เมือ่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงให้ออกข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ประเภทของนิสิต
(๑) นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตทีม่ ีคุณสมบัติครบตามข้อ ๕ ซึง่ ทาง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรือปริญญาเอก
(๒) นิสิตวิสามัญ หมายถึง นิสิตทีม่ ีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ ๕
แต่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษา ซึ่งนิสติ วิสามัญ จะเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตสามัญต่อเมื่อมี
คุณสมบัติครบตามข้อ ๕ และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ทั้งนีภ้ ายใต้เงื่อนไขภายใน ๑ ปี
การศึกษา แต่ถ้าหากภายใน ๑ ปีการศึกษา นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ ๕ จะต้องพ้นสภาพการ
เป็นนิสิตทันที เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องความรู้ภาษาอังกฤษ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดภายใน ๑ ภาคการศึกษา นิสิตจะต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตโดยทันที”

ข้อ ๔ ความอืน่ ใดนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔
โดยที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาจากระบบจําแนกตําแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจําแนก
ตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ซึ่งจําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารงานบุคคลใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๓ และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๔(๗/๒๕๕๔) เมือ่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ จึงให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย มาตรฐานการ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๐
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

“ก.พ.อ.”

หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

“ก.บ.ม.”

หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลันเรศวร
“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งโดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา หรือส่วนงานภายในจัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารส่วนงานภายใน พ.ศ.๒๕๕๐
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ตําแหน่ง” หมายความว่า ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) และตําแหน่งประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ค) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การกําหนดตําแหน่งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจําแนกตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อ ๕ การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไป ให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้ ก.บ.ม.กําหนดและจัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน ประเมินค่างาน และประเมิน
การกําหนดระดับตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กําหนด เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดระดับตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
ข้อ ๗ ให้ ก.บ.ม.อนุมัติการกําหนดระดับตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
(๑) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า
(๒) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
(๓) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ

สําหรับการกําหนดระดับตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า ตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติกําหนดระดับตําแหน่งและแต่งตั้งแล้วให้เสนอ ก.พ.อ. เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้ ก.บ.ม. เป็นผู้วินิจฉัยและให้ถอื เป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล
-----------------ข้อ ๙ ในกรณีที่ ก.บ.ม.ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดระดับ
ตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในเรื่องใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้นํา
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกําหนดไว้เดิมมาบังคับใช้อนุโลมไปพลางก่อน
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๐ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยได้รับ
เรื่องไว้แล้ว ให้ดําเนินการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และ
การตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
โดยที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาจากระบบจําแนกตําแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจําแนก
ตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ซึ่งจําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารงานบุคคลใหม่ จึงเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการ
ตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๓ และมติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๔(๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ จึงให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการ เปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
เปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๔ การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอน
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามมาตรา ๑๘ (ก) (ข)
(๗) หรือ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ต้องเป็นไปตามกรอบของตําแหน่ง เงินเดือน และจํานวนของ
ข้าราชการที่พึงมีในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ําซ้อน และความประหยัด

ข้อ ๕ การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ทําได้กรณีเป็น
ตําแหน่งว่างมีเงิน และตําแหน่งที่มีคนครอง ดังนี้
(๑) กรณีตําแหน่งที่มีคนครอง
(ก) การเปลี่ยนชื่อตําแหน่งในตําแหน่งประเภทเดียวกัน ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยน
(ข) การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ดํารงตําแหน่งในระดับเริ่มต้นของ
ตําแหน่งประเภทนั้น ๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตําแหน่งประเภทนั้น ๆ
ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตําแหน่งประเภทนั้น ๆ
(๒) กรณีตําแหน่งว่างมีเงิน
(ก) การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง เพื่อรับโอน หรือย้าย หรือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการตามมาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้เปลี่ยนระดับตําแหน่งได้ ไม่สูงกว่าระดับตําแหน่งสูงสุด
ของแต่ละประเภทตําแหน่งและสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(ข) การเปลี่ยนตําแหน่ง เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน
(ข ๑) การเปลี่ยนชื่อตําแหน่งในตําแหน่งประเภทเดียวกัน ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยน
(ข ๒) การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ดํารงตําแหน่งในระดับเริ่มต้นของ
ตําแหน่งประเภทนั้น ๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตําแหน่งประเภทนั้น ๆ
ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตําแหน่งประเภทนั้น ๆ
(ข ๓) การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง ให้เปลี่ยนระดับตําแหน่งได้ไม่สูง
กว่าระดับตําแหน่งสูงสุดของแต่ละประเภทตําแหน่งและสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ข้อ ๖ การตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ทําได้ทกุ
กรณี ทั้งตําแหน่งที่มีคนครอง และตําแหน่งว่างมีเงิน เว้นแต่กรณีตัดโอนตําแหน่งระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับส่วนราชการอื่น หากจะต้องตัดโอนอัตรา
เงินเดือนของตําแหน่งไปด้วย ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนราชการอื่นที่รับ
โอนดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด

ข้อ ๗ ให้ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณี
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นําเสนอ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่อง
ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องวางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๔(๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๔ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
นเรศวร”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งโดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา หรือส่วนงานภายในจัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารส่วนงานภายใน พ.ศ.๒๕๕๐
“ก.พ.อ.”
หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา

“ก.บ.ม.”

หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการกลั่นกรอง” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสําเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รบั การประเมิน และพิจารณาพฤติกรรมใน
การปฏิบัติราชการตามสมรรถนะที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๕ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้นําไปใช้ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
(๒) การเลื่อนเงินเดือน
(๓) การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ
(๔) การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
(๕) การต่อเวลาราชการ
(๖) การให้ออกจากราชการ
(๗) อื่น ๆ ที่ สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดําเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ
รอบละ ๖ เดือน ดังนี้
(๑) รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
(๒) รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ข้อ ๗ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่
ลําดับที่
ผู้ประเมิน
ผู้รับการประเมิน
๑
อธิการบดี
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี ผู้อํานวยการ สถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าและผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๒
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าหน่วยงาน หรือที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

ลําดับที่
๓

๔
๕
๖

๗
๘

ผู้ประเมิน
ผู้รับการประเมิน
คณบดี ผู้อํานวยการ สถาบัน สํานัก รองคณบดี รองผู้อํานวยการ สถาบัน สํานัก
ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ ศูนย์หรือทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หรือที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ หรือที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้า
สํานักงานเลขานุการคณะ
หัวหน้าภาควิชา หรือที่เรียกชื่ออย่าง ข้าราชการในสังกัด
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือ ข้าราชการในสังกัด
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้างานในสังกัด
เลขานุการคณะ หรือหัวหน้า
หน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่า
หัวหน้างาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ ข้าราชการในสังกัด
มีฐานะเทียบเท่า
บุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้ประเมิน ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ประเมิน
ตามลําดับที่ ๑ – ๗ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากผู้ประเมินมอบอํานาจให้บุคคลตามลําดับที่ ๘ เป็นผู้ประเมินแทน ต้องทํา
หลักฐานเป็นคําสั่งมอบอํานาจให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการแทนดังกล่าว
ข้อ ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงานในฐานะผู้บังคับบัญชา ที่จะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนํา
ผลการประเมินนั้น มาใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับนี้

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ทําหน้าที่พิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กลไกสนับสนุนความโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้มีองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) ระดับคณะ มีองค์ประกอบดังนี้
(๑) คณบดีหรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
เป็นกรรมการ
(๓) หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ หรือผู้ทคี่ ณบดีมอบหมาย
เป็นเลขานุการ
(ข) ระดับสํานักงานอธิการบดี มีองค์ประกอบดังนี้
(๑) รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อํานวยการกอง จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเลขานุการ
กรณีที่ข้าราชการไม่ได้สังกัดตามข้อ (ก) และข้อ (ข) ให้เสนอต่ออธิการบดี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเป็นการเฉพาะราย
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เป็นผู้พิจารณาเลือกผู้แทน ตามข้อ (ก) (๒) และข้อ (ข) (๓)
ข้อ ๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ใช้องค์ประกอบและสัดส่วน ดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ ให้ประเมินจากปริมาณ
งาน คุณภาพงานตามดัชนีชี้วัด หรือองค์ประกอบอื่น ๆ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่บ่งชี้ความสําเร็จ
ของงาน ตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๓๐ ให้ประเมิน
จากสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสมรรถนะทางการบริหารทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สําหรับรายละเอียดตามข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๑๐ (๒) ให้ดําเนินการจัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผู้รับการประเมินดํารงตําแหน่งผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) – (๗) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๓๐ ตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลง
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

ข้อ ๑๑ ในแต่ละรอบการประเมินให้หน่วยงานนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

คะแนน (ร้อยละ)
๙๐ – ๑๐๐
๘๐ – ๘๙
๗๐ – ๗๙
๖๐ – ๖๙
ต่ํากว่า ๖๐

กรณีที่ข้าราชการผู้ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน หากไม่ผ่านการประเมิน ๒ รอบ ติดต่อกัน ให้นําผลการประเมิน
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๕ ของข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดง
ความสําเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินเพื่อใช้ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ สําหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานเก็บ
สําเนาไว้ที่หน่วยงานเป็นเวลา อย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน และส่งต้นฉบับให้กองการบริหารงาน
บุคคลจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติบุคลากร หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้
ข้อ ๑๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ให้ดําเนินการตามวิธีการ
ดังนี้
(๑) ในช่วงรอบการประเมินแต่ละรอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กําหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมกับ
กําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งาน
(๒) เมื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงและเห็นชอบร่วมกันแล้ว
ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อในข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้ และเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการประเมินเมื่อสิน้ รอบการประเมิน
ทั้งนี้ การจัดทําข้อตกลงดังกล่าวจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
แรกของรอบการประเมิน

กรณีที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินไม่สามารถจัดทําข้อตกลงดังกล่าว
ร่วมกันได้ ให้เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น เป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการ
ใดให้ดําเนินการตามนั้น
(๓) ในระหว่างรอบการประเมิน ผู้ประเมินสามารถให้คําปรึกษา แนะนําแก่
ผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
กรณีมีกิจกรรม โครงการ หรืองานที่มีความสําคัญหรือเร่งด่วนส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจปรับปรุงข้อตกลงใหม่ได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อทางราชการ
(๔) เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผรู้ ับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยระบุผลงานที่บ่งชี้ความสาเร็จของงานตามเกณฑ์การประเมินในข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามแบบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นรอบการประเมิน
(๕) เมื่อผู้ประเมินได้รับรายงานผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ทาํ การ
ประเมินภายใน ๓๐ วัน ผู้ประเมินและผู้รบั การประเมินอาจร่วมกันวิเคราะห์ผลสําเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการก็ได้ และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น
(๖) ให้หน่วยงานจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ในสังกัด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรอง ตามข้อ ๙ ของข้อบังคับนี้ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ก่อนนําเสนอต่ออธิการบดีต่อไป
(๗) ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ส่งผลการพิจารณาผลการประเมินให้
มหาวิทยาลัยโดยผ่านหน่วยงาน ดังนี้
(ก) รอบที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
(ข) รอบที่ ๒ ภายในเดือนสิงหาคม
(๘) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบ ให้ผู้ประเมินแจ้งผล
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบและลงลายมือชื่อรับทราบเป็นรายบุคคล ในแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้ดําเนินการหาพยานบุคคล
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว
หากข้าราชการรายใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมิน ให้
อุทธรณ์ผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบผลการประเมิน
ผลการอุทธรณ์เป็นประการใด ให้เสนอ ก.บ.ม. วินิจฉัย

(๙) ให้หน่วยงานประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
(๑๐) ให้ ห น่ ว ยงานจั ด เก็ บ ผลการประเมิ น และหลั ก ฐานประกอบการ
ประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๑๓ ของข้อบังคับนี้
(๑๑) ให้หน่วยงานนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้
ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๕ ของข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๕ การใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกหลักเกณฑ์
คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดําเนินการ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ให้ ก.บ.ม. เป็นผู้วินิจฉัยและคําวินิจฉัยของ ก.บ.ม. ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
โดยที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาจากระบบจําแนกตําแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจําแนก
ตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ซึ่งจําเป็นต้องวางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ จึงเป็นการ
สมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๔
(๗/๒๕๕๔) เมือ่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งโดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา หรือส่วนงานภายในจัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารส่วนงานภายใน พ.ศ.๒๕๕๐
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ

“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่
๓๐ กันยายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่
ผ่านมา แล้วแต่กรณี
“ค่ากลาง” หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับได้รับตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด หารด้วยสอง เพื่อให้ได้ตัวเลขที่จะนําไปใช้คิดฐานในการคํานวณ
“ฐานในการคํ า นวณ” หมายความว่ า ตั ว เลขที่ จ ะนํ า ไปใช้ ใ นการคิ ด
คํานวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท แต่ละสายงาน
และแต่ละระดับ โดยแบ่งออกเป็น
(๑) ฐานในการคํานวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่
ก.พ.อ. กําหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง
(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.อ.
กําหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง
ในกรณีที่คํานวณตามวิธีการดังกล่าวแล้ว มีผลทําให้ฐานในการคํานวณ
ระดับล่างของระดับตําแหน่งที่สูงกว่า มีค่าต่ํากว่าหรือเท่ากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับ
ตําแหน่งที่ต่ํากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป ก.พ.อ. อาจปรับฐานในการคํานวณระดับล่างของระดับตําแหน่งที่สูง
กว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้ โดยต้องนําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมา
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
“ช่วงเงินเดือน” หมายความว่า ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ํา
ถึงค่ากลาง หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก.พ.อ. ปรับให้
สอดคล้องกับฐานในการคํานวณด้วย
สําหรับการคํานวณค่ากลางและฐานในการคํานวณของตําแหน่งวิชาการ
ให้นําแนวทางในการกําหนดค่ากลาง (Mid Point) ฐานในการคํานวณระดับบนและฐานในการ
คํานวณระดับล่างของตําแหน่ง ประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภทอํานวยการของ ก.พ.
มากําหนดเป็นค่ากลาง (Mid Point) ฐานในการคํานวณระดับบนและฐานในการคํานวณระดับล่าง
เพื่อกําหนดช่วงเงินเดือนและฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของตําแหน่งวิชาการ ทั้งนี้
เพื่อมิให้ตําแหน่งวิชาการซึ่งเป็นสายงานหลักในสถาบันอุดมศึกษามีฐานในการคํานวณต่ํากว่าตําแหน่ง
ประเภทอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อ ๔ ให้อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ เป็นผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๕ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ และให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดมา
ประกอบการพิจารณา โดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อน
เงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกิน
เงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการโดยมิได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แต่ใช้
วิธีการหารเฉลี่ยเพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระทํามิได้
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่
เกินร้อยละ ๖ ของฐานในการคํานวณ และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรา
ร้อยละของฐานในการคํานวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัด
เป็นสิบบาท
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๑ เมษายน
และวันที่ ๑ ตุลาคม
ข้อ ๗ ให้ มหาวิทยาลัยกําหนดค่ากลาง ฐานในการคํานวณ และช่วงเงินเดือน
เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๘ ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี
อํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งให้ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่
ได้รับการเลื่อน ฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการ
เลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น
ข้าราชการผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อน
เงินเดือนให้ผู้นั้นทราบด้วย
ข้อ ๙ ข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีท่แี ล้วมามีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าระดับ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกําหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว
โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือ
หลายคราวรวมกันไม่เกิน ๖๐ วันทําการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะ
วันทําการ
ข้อ ๑๐ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้นําข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นมาประกอบการ
พิจารณาด้วย

ข้อ ๑๑ ข้าราชการ ซึ่งโอน เลื่อนตําแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการ
ในต่างกระทรวง ทบวง กรม ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรือ
งานพิเศษ อื่นใด หรือไปช่วยงานในหน่วยงานอื่นของรัฐให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และปฏิบัติงานในครึ่งปีที่แล้วมาของข้าราชการผู้นั้น ทุกตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนด้วย
ข้อ ๑๒ ข้าราชการผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หรือถูกสั่งให้ไปทําการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อข้าราชการผู้นั้นกลับมา
ปฏิบัติราชการให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการ
คํานวณเพื่อหาอัตราเงินเดือน ที่ข้าราชการผูน้ ั้นจะได้รับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๑๓ อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุ
ที่ข้าราชการผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการผู้นั้นไม่ได้
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ และ
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทํา
ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรื อความผิ ด ลหุ โทษ และเป็ น การถู ก ลงโทษจากการกระทํา ความผิ ด เดี ย วกั น ถ้ าถู ก สั่ง ไม่ เลื่ อ น
เงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่
เลื่อนเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
ข้อ ๑๕ ในกรณีทผี่ ลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว
มีผลทําให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๖ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้
นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการให้
อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน สั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น เพื่อประโยชน์
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้
นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ที่มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน สั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

ข้อ ๑๘ ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.อ. กําหนด
สําหรับตําแหน่งที่ดํารงอยู่แล้ว หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นและเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้น
ต่ํากว่าเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้น ให้อธิการบดีหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายที่มีอาํ นาจสั่งเลื่อนเงินเดือน สั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้นําผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้
เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนั้น
ข้อ ๑๙ ข้าราชการผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามข้อ ๑๐
แต่อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลพิเศษที่
สมควรเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการผู้นั้น ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีอํานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนนําเสนอ ก.บ.ม. พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.บ.ม. เห็นชอบจึงจะ
สั่งเลื่อนเงินเดือนได้
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวของข้าราชการประเภทใด ระดับใด ยังมี
ผลใช้บังคับอยู่ คําว่า “เงินเดือนขั้นต่ํา” ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความถึง เงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราว
ข้อ ๒๑ ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือ
ระดับตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กําหนดให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยคิดเป็นร้อยละของฐานในการคํานวณที่กําหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและ
ระดับตําแหน่ง ส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง
หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ฐานในการคํานวณและช่วง
เงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๓ การใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔
……………………………………………
ด้วยเห็นเป็นการสมควรกําหนดวิธีการพัฒนาทางวิชาการสําหรับข้าราชการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนําองค์ความรู้จากการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มาพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงอาศัยอํานาจความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้าราการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และความใน
มาตรา ๑๔(๒) และ ๑๔(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และความในข้อ
๑๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖๒ (๕/๒๕๕๔) เมื่อ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับจากวันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ส่วนงาน”
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่เป็นส่วนราชการจัดตั้งโดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา หรือจัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา
“ข้าราชการ”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ” หมายความว่า การวิ จั ย หรื อ การสร้ า งงาน
นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่นที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง
หรือเข้าชั้นเรียนเพิ่มพูนความรู้ในวิธีการสอน หรือความรู้ใหม่ๆ ในสถาบันที่มหาวิทยาลัยได้ลงนาม

บันทึกความร่วมมือด้วยหรือสถาบันอื่นๆ หรือฝึกการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งมิใช่
การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา
ข้ อ ๔ การไปปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะใดที่ เ ป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ท างวิ ช าการ
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย
ข้อ ๕ การให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ ต้องไม่เป็นผลเสียหายต่อราชการประจําส่วนงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ผู้นั้นสังกัด และไม่
เป็นเหตุให้ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการตามข้อบังคับนี้ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
และเงินอื่นในระหว่างไปปฏิบัติงานได้
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ คุณสมบัติของ
ข้าราชการ พนักงานที่ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และการประเมินผลการไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ให้ทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเพื่อการนี้ให้มี
อํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
.....................................
เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๑ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรหัสประจําตัวขึ้นต้นด้วย ๕๔
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้บัณฑิตวิทยาลัยควบคุมคุณภาพและอํานวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐
ของหลักสูตรทีจ่ ะเข้าศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มคี วามสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและ

นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อนื่ ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) วุฒิการศึกษา
(ก) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ข) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้เข้าศึกษาจะต้องสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ค) หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ง) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า ที่มผี ลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(๒) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณี
ความผิดอันได้กระทําโดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใดอันเนื่องมาจากความประพฤติ
(๔) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๕) มีคณ
ุ สมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๖ การรับเข้าศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือ
สอบคัดเลือก หรือวิธีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็น
คราวๆ ไป
(๒) ผูส้ มัครทีผ่ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กําลังรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัย
จะรับรายงานตัวเป็นนิสิตเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๗ ประเภทของนิสิต
(๑) นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ซึ่งมหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
ปริญญาเอก
ุ สมบัติไม่ครบตามข้อ ๕ แต่มหาวิทยาลัย
(๒) นิสติ วิสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคณ
รับเข้าทดลองศึกษา ซึ่งนิสิตวิสามัญจะเปลีย่ นสภาพเป็นนิสิตสามัญต่อเมือ่ มีคุณสมบัติครบตามข้อ ๕

และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขภายในหนึ่งปีการศึกษา แต่ถ้าหาก
ภายในหนึ่งปีการศึกษา นิสิตมีคุณสมบัติยังไม่ครบตามข้อ ๕ จะต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที
ข้อ ๘ นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมา
ทําการศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม เพื่อนําหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็น
ส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ได้ ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร กรณีนสิ ิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
หรือมหาวิทยาลัยที่รับ
ข้อ ๙ ผู้เข้าร่วมศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนิสิตบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้เข้าร่วมศึกษาเป็นบางรายวิชาได้ โดยคณะเจ้าของหลักสูตรนั้นให้ความ
เห็นชอบ และผู้เข้าร่วมศึกษามีสิทธิ์ได้รับใบรับรองในการศึกษาในรายวิชานั้นๆ
ข้อ ๑๐ การรายงานตัวเป็นนิสิต
ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องไปรายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๑ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น
๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ แต่ละ
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
(๑) การศึกษาภาคปกติ หมายถึง การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการเป็นหลัก
โดยกําหนดให้นิสิตต้องลงทะเบียนแบบเต็มเวลา
(๒) การศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ โดยนิสิต
ลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลา
การจัดการศึกษาภาคพิเศษให้เป็นการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
แก้ปัญหาของประเทศอย่างเร่งด่วนตามช่วงระยะเวลาที่กําหนด
หลักสูตรใดทีจ่ ะจัดการศึกษาตามข้อ (๒) ต้องจัดการศึกษาตามข้อ (๑) ควบคู่กัน
ไปด้วย

ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาตามข้อ ๑๒ ให้พจิ ารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรและ
สอดคล้องกับการคิดหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่
จัดการเรียนการสอนและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ การคิดหน่วยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๕) การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๖) วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นิสิต
ถือปฏิบัติตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
(๑) นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาตามเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัย
(๒) การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(๓) รายวิชาใดที่เคยได้ระดับขั้น B หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีกไม่ได้
(๔) การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
(ก) นิสิตภาคปกติจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในภาค
การศึกษาปกติ สําหรับภาคฤดูร้อน ให้กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ
(ข) นิสิตภาคพิเศษจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา

(๕) การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
(๖) นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตราย
วิชานั้นตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
นิสิตจะได้อักษร S หรือ U
(๗) นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
จะต้องลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่า
บํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๘) ผู้เข้าร่วมศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิต ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีผู้เข้าร่วมเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้อักษร S หรือ U กรณีบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมศึกษา จะได้รับใบรับรอง
ในการศึกษาในรายวิชานั้นๆ
(๙) นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนเรียนได้ตาม (๔) ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ ๑๖ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะต้องได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การเพิ่มรายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ จะ
กระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิด
ภาคฤดูร้อน สําหรับภาคปกติ และภาคเรียนฤดูร้อน
(๒) การถอนรายวิชาจะกระทําได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ ๗๕
ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานั้นๆ นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา
การถอนรายวิชาในกําหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชา จะไม่ปรากฏอักษร W ใน
ระเบียนผลการเรียน และการถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาดังกล่าว นิสิตจะได้รับอักษร W ใน
ระเบียนผลการเรียน
(๓) การเพิ่มและถอนรายวิชา ให้มีขั้นตอนในการปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๗ โครงสร้างของหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
(ก) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์
ดังนี้
(๑) แบบ ก ๑ เป็นการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) แบบ ก ๒ เป็นการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่
น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(ข) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
(ก) แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษา ที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการ
อื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาโท จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
(๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาตรี จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
(ข) แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษา ที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์
ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
ดังนี้
(๑) แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

(๒) แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาทีส่ าํ เร็จปริญญาตรี จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
ข้อ ๑๘ ระยะเวลาการศึกษา
(๑) ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
(๒) ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปี
การศึกษา
(๓) ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผูท้ ี่สําเร็จปริญญาโทแล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
(๔) นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
(๕) กรณีที่มีการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้มีระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตรที่เทียบโอนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
(๖) กรณีที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาต่ํากว่าที่กําหนดในหลักสูตร ให้คณะเจ้าของ
หลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๙ การย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การย้าย
หลักสูตร การย้ายสาขาวิชา และการย้ายแผนการเรียน
ข้อ ๒๐ การรับโอนนิสิต และ/หรือ การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
การรับโอนนิสิต และ/หรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๒๑ อาจารย์ที่ปรึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เสนอโดยคณะเจ้าของหลักสูตร หรือคณะ
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เพื่อให้คําแนะนําและดูแลจัดแผนกําหนดการศึกษาของนิสิตให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรและกฎข้อบังคับ ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / อาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ข้อ ๒๒ ชื่อและรหัสรายวิชา
(๑) รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากํากับไว้
(๒) รหัสรายวิชาประกอบด้วย
(ก) เลข ๓ ตัวแรก
แสดงถึง
สาขาวิชา
(ข) เลขตัวที่ ๔
แสดงถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ค) เลขตัวที่ ๕
แสดงถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
(ง) เลขตัวที่ ๖
แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
ข้อ ๒๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยให้มีการประเมินผลการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
(๒) มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากกรณีต่อไปนี้ ให้กําหนดการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U คือ
(ก) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(ข) การสอบประมวลความรู้/การสอบวัดคุณสมบัติ
(ค) สัมมนา
(ง) วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(๓) อักษร และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กําหนด
ดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B+
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
+
หมายถึง ดีพอใช้
(FAIRY GOOD)
C
C
หมายถึง พอใช้
(FAIR)
หมายถึง อ่อน
(POOR)
D+
D
หมายถึง อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)

(๔) ระบบระดับขั้น กําหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F
ซึ่งแสดงผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
A
มีค่าระดับขั้นเป็น ๔.๐๐
+
มีค่าระดับขั้นเป็น ๓.๕๐
ระดับขั้น
B
ระดับขั้น
B
มีค่าระดับขั้นเป็น ๓.๐๐
+
มีค่าระดับขั้นเป็น ๒.๕๐
ระดับขั้น
C
ระดับขั้น
C
มีค่าระดับขั้นเป็น ๒.๐๐
+
มีค่าระดับขั้นเป็น ๑.๕๐
ระดับขั้น
D
ระดับขั้น
D
มีค่าระดับขั้นเป็น ๑.๐๐
ระดับขั้น
F
มีค่าระดับขั้นเป็น ๐
(๕) อักษร I แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้สําเร็จสมบูรณ์
ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอน และการอนุมตั ิจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นิสิตจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ก่อน
๒ สัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I
เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
(๖) อักษร P แสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัด
และประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด อักษร P จะถูกเปลีย่ นเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว
(๗) อักษร W แสดงว่า
(๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๕ (๕)
(๒) นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๖
(๒)
(๓) นิสิตถูกสัง่ พักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(๔) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุก
รายวิชาที่ลงทะเบียน
(๘) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
(ก) นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องได้ระดับขั้นไม่ต่ํากว่า C
หากได้ต่ํากว่านี้จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ํา

(ข) รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U นิสิตจะต้อง
ได้อักษร S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกระทั่งได้อักษร S
(๙) ในกรณีนสิ ิตระดับบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี ให้
ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและ
ถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
(๑๐) อักษร S, U, I, P และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
(๑๑) การนับหน่วยกิตสะสม และการคํานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลีย่
(ก) การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นสิ ิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง
ให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้ นําไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้ง
เดียว
(ข) มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่า
ระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
(ค) การคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้นําเอาผลคูณของจํานวน
หน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกๆ รายวิชาตามข้อ ๒๓ (๑๑) (ก) มารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนหน่วย
กิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ ๒๓ (๑๐) และในกรณีทนี่ ิสิตลงทะเบียนเรียน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลีย่ จากหน่วยกิต
และค่าระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
(๑๒) กรณีที่นสิ ิตได้เรียนรายวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบ
โอนรายวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ จะไม่นําผลมาคํานวณหาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
อนึ่ง ให้การจัดการประเมินผล มีผลตั้งแต่วนั ที่มีการแก้ไขเสร็จสิ้น
ข้อ ๒๔ การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๕ การสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัด
คุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(๑) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(COMPREHENSIVE EXAMINATION) ด้วยข้อเขียน หรือข้อเขียนและปากเปล่า ในหลักสูตรนั้นๆ
(๒) นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING
EXAMINATION) ด้วยข้อเขียน หรือข้อเขียนและปากเปล่า ในหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนี้ ผูส้ มัครสอบวัด
คุณสมบัติได้ต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนดแล้ว

ให้มีการดําเนินการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษาละ
๓ ครั้ง โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ ให้ทําเป็น
คําสั่งของมหาวิทยาลัย และเมื่อดําเนินการแล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลสอบให้มหาวิทยาลัย
ทราบภายใน ๔ สัปดาห์หลังวันสอบ
ข้อ ๒๖ การทําวิทยานิพนธ์
(๑) การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์
(ก) นิสิตระดับปริญญาโทต้องลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) แผน ก แบบ ก ๑ จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
(๒) แผน ก แบบ ก ๒ จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(ข) นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ จะต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และแบบ ๑.๒ จะต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
(๒) แบบ ๒.๑ จะต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และแบบ ๒.๒ จะต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
(๒) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภาควิชา/สาขาวิชา เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วผ่านคณะที่สังกัด เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาทําคําสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
(ก) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑ คน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก ๑ - ๒ คน
(ข) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑ คน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก ๒ - ๓ คน
(๓) การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
นิสิตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
ที่ภาควิชา / สาขาวิชา เสนอคณะที่สังกัด เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา
ในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย รวมจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน

ระดับปริญญาเอกรวมจํานวนไม่น้อยกว่า ๖ คน เพื่อทําหน้าที่ ประธาน กรรมการ และเลขานุการ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแจ้งผลการ
อนุมัติพร้อมโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศให้นิสิตสามารถดําเนินการวิจัยได้
กรณีนิสิตปริญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING
EXAMINATION) แล้วจึงจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้
(๔) การทําวิทยานิพนธ์ ให้นสิ ิตดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์
(๕) การขอสอบวิทยานิพนธ์
ให้ภาควิชา/สาขาวิชาเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อให้คณะและ
บัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ
กําหนดวันสอบ
(ก) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ มีสทิ ธิ์สอบ
วิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร และแบบ ก ๒ มีสทิ ธิ์สอบวิทยานิพนธ์
เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร
(ข) นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ และแบบ ๒ มีสิทธิส์ อบ
วิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้วนตาม
หลักสูตร สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ การขอสอบ
วิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์
(๖) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ก) บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย
(๑) อาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นประธาน
(๒) ประธานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๑ คน เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน
เป็นกรรมการ
(ข) บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก จํานวนไม่น้อยกว่า ๖ คน ประกอบด้วย
(๑) อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นประธาน

(๒) ประธานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๑ คน เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน
เป็นกรรมการ
(๗) การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ
เมื่อนิสิตผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่าแล้ว
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห์
หลังวันสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๗ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะจบหลักสูตรการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานที่
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน ๔ สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(ง) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลีย่ ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(๒) ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(จ) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ อาจขอศึกษาเฉพาะ
ระดับปริญญาโทได้ โดยการศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชานั้น ๆ
(๓) ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลีย่ ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(ฉ) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(ช) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ อาจขอศึกษาเฉพาะ
ระดับปริญญาโทได้ โดยการศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชานั้น ๆ
(๔) ปริญญาโท แผน ข
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลีย่ ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(ฉ) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE
EXAMINATION)
(๕) ปริญญาเอก แบบ ๑
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(จ) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

(ฉ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
(๖) ปริญญาเอก แบบ ๒
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลีย่ ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(ฉ) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(ช) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(ซ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ข้อ ๒๘ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) โอนไปเป็นนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๕
(๕) ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพัก
การศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาค
ฤดูร้อน
(๖) เป็นนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๑๘ (๑), ๑๘ (๒) และ
๑๘ (๓)
(๗) เป็นนิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๕๐
(๘) เป็นนิสิตวิสามัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสามัญตามข้อ ๗ (๒)
(๙) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

(๑๐) ลาพักการศึกษา และ/หรือลาป่วยติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ในปีการศึกษาแรก โดยไม่มหี น่วยกิตสะสม สําหรับนิสิตในระบบการศึกษาที่เรียนปีละ ๑ ภาค
การศึกษา ให้ถอื ๒ ภาคการศึกษาแรกของการเรียน โดยไม่มีหน่วยกิตสะสม
(๑๑) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น
ข้อ ๒๙ การลา
(๑) นิสิตทีล่ าพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
และภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนรายวิชาไปแล้ว
(๒) นิสิตที่กลับมาเรียนหลังจากลาพักไปแล้ว ให้มีสภาพการเป็นนิสิตเหมือนก่อน
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๓) นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยและ
ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ให้ถือว่านิสิตผู้ขอลาออกนั้นยังมีสภาพเป็นนิสิตที่จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ข้อ ๓๐ การประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่าง
น้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
(๑) การบริหารหลักสูตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(๓) การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสติ
(๔) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ ๓๑ การพัฒนาหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก๕ ปี
ข้อ ๓๒ การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๔.๐๐ หรือได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร
ในกรณีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาอื่นหรือสถาบันต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยลงนามร่วมกัน ให้เป็นไปตามบันทึก
ความเข้าใจหรือบันทึกความร่วมมือนั้นๆ

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอนื่ ใด ที่เกี่ยวกับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาซึง่ ออกโดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ยังคงใช้บังคับกับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้หรือที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการ
และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๐
(๓/๒๕๕๔) เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ ให้กําหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องเป็นหรือเคยเป็น
นักศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
ข้อ ๔ ให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ดําเนินการเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตให้ผู้ขอ
เทียบโอนผลการเรียนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ดังนี้
(๑) การเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการเรียนตามหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตาม
กฎหมายรับรอง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(ข) เป็นรายวิชาหรือหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
(ค) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรือ แต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า

(ง) จํานวนหน่วยกิตที่สามารถโอนได้จากการเทียบรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาจะต้องเท่ากับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบ
(จ) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ไม่ให้
นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๒) การเทียบความรู้และให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(ก) วิธีการเทียบความรู้ สามารถทําได้สองวิธี คือ การเทียบความรู้โดย
การสอบ หรือ การเทียบความรู้จากประสบการณ์การทํางาน
(ข) คุณสมบัตผิ ู้ขอเทียบความรู้โดยการสอบ นอกจากคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๓ ต้องมีประสบการณ์การทํางานในด้านสาธารณสุขหรือที่สัมพันธ์กันมาแล้วไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี และเคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่ขอเทียบความรู้
หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับรายวิชาที่ขอเทียบโอนความรู้ ทั้งนี้ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๔(๒)(ช) ที่จะพิจารณาว่าผู้ขอเทียบโอนเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัตทิ ี่จะขอเทียบโอนได้
(ค) คุณสมบัตผิ ู้ขอเทียบความรู้จากประสบการณ์การทํางาน นอกจาก
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานด้านสาธารณสุขหรือที่สัมพันธ์กนั
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(ง) การเทียบความรู้โดยการสอบ หรือ การเทียบความรู้จาก
ประสบการณ์การทํางาน ต้องเทียบเป็นรายวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตร
(จ) การเทียบความรู้จากประสบการณ์ในการทํางานให้เทียบได้เฉพาะ
รายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ไม่ใช่รายวิชาทฤษฎีหรือหลักการสําคัญของหลักสูตร และให้เทียบได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
(ฉ) วิธีการสอบเทียบความรู้ หรือการประเมินความรู้จากประสบการณ์
การทํางาน และเกณฑ์ในการตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมายได้กําหนดขึ้น ทั้งนี้ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
(ช) คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑ คน
ประธานกรรมการที่แต่งตั้งจากคณบดีเจ้าของสังกัดหลักสูตรหรือผู้ที่อธิการบดีเห็นสมควรจํานวน ๑
คน และกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทเี่ กี่ยวข้องรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๗ คน

(ซ) ผลการประเมินแต่ละรายวิชาต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน
อักษร C หรือแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะให้หน่วยกิตรายวิชาที่ขอเทียบ แต่จะไม่ให้
ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มีการนํามาคิดคะแนนหรือคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(ฌ) การเทียบความรู้โดยวิธีการสอบ หรือการเทียบความรู้จาก
ประสบการณ์การทํางานในแต่ละรายวิชา ผู้ขอเทียบมีสทิ ธิขอเทียบได้เพียงครั้งเดียว หากผลการ
ประเมินเทียบได้ต่ํากว่าระดับคะแนนอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า
คณะกรรมการอาจให้จัดทํารายงานหรือกิจกรรมเพิ่มเติม หรือให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๕ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนรวมกันได้ไม่เกินสาม
ในสี่ของจํานวนหน่วยกิตของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ข้อ ๖ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสทิ ธิได้รับเกียรตินิยม
ข้อ ๗ ผู้ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจะต้องใช้เวลาเรียนในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๘ การบันทึกผลการเรียน
(๑) กรณีได้หน่วยกิตจากการเทียบรายวิชาที่ได้เคยเรียนมาจากหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นให้บันทึก “CA” (Credit from academic intitution)
(๒) กรณีได้หน่วยกิตจากผลการสอบเทียบความรู้ให้บันทึก “CE” (Credit
from examination)
(๓) กรณีได้หน่วยกิตจากการประเมินประสบการณ์หรือการอบรมให้บันทึก
“CT” (Credit from training)
ข้อ ๙ ค่าธรรมเนียมในการขอเทียบความรู้
(๑) กรณีการเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตจากการเรียนตามหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ผู้ขอเทียบจะต้องชําระค่าธรรมเนียมวิชาละ ๑๐๐ บาท
(๒) กรณีการเทียบความรู้และให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
ตามอัธยาศัย ผู้ขอเทียบจะต้องชําระค่าธรรมเนียมวิชาละ ๒๕๐ บาท
ข้อ ๑๐ กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
และคําวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๔
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน
พิจารณา เพื่อดําเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัย หรือ
ปรากฏมูลความผิดทางวินัย
ฉะนั้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวน
พิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งพ้นจากราชการไปแล้วอันมิใช่เพราะเหตุตาย และสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่
๑๕๗ (๙/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย” หมายความว่า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี
“ผู้บังคับบัญชา”
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ
สํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ
ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ทั้งที่เป็นส่วน
ราชการ หรือเป็นส่วนงานภายในซึ่งดําเนินงานจากรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน
อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

“ข้าราชการ”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงาน”
หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างประเภทต่างๆ จากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ที่มิได้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัยไว้เป็นการเฉพาะ
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือที่ข้อบังคับนี้ไม่ได้ระบุไว้
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ เมื่อปรากฏว่าข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหา โดยมีหลักฐานตาม
สมควรว่าได้กระทําผิดวินัย ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันเป็นความผิดวินัย หรือไม่สนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดกระทําผิดวินัย ประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันเป็นความผิดวินัย หรือไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ให้ผบู้ ังคับบัญชาดังกล่าวรายงาน
ให้อธิการบดีทราบโดยพลัน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ
ข้อ ๖ ข้าราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่าได้กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือความ
ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แม้ข้าราชการผู้นั้นจะพ้นจาก
ราชการไปแล้ว เว้นแต่เพราะเหตุตาย ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันพ้นจากราชการ
หมวด ๒
คณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๗ ข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันเป็นความผิดวินัย หรือไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ในกรณีอธิการบดีถูกกล่าวว่ากระทําผิดตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยอีก ๒ คน ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา และมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรเป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยหรือไม่ก็ได้
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหน่งระดับต่ํากว่าหรือเทียบได้ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการ
ในกรณีมีความจําเป็นอาจแต่งตั้งกรรมการจากข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนราชการอื่นมาร่วมเป็นกรรมการสอบสวนด้วยก็ได้
ข้อ ๙ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อ ตําแหน่ง และสังกัดของ
ผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่กล่าวหา ชื่อและตําแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายข้อบังคับนี้
การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนไม่กระทบ
ถึงการได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๐ เมื่อมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว
โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับทราบคําสั่งไว้เป็นหลักฐาน และให้มอบสําเนา
คําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับคําสั่งหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบได้ ให้ส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ เมื่อล่วงพ้น
๑๕ วัน นับแต่วันส่งสําเนาคําสั่งดังกล่าวแล้ว เว้นแต่จะมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า ไม่มีการได้รับ
หรือได้รับก่อน หรือหลังจากวันนั้น ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว
(๒) ส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่กล่าวหา และหลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบตาม (๑) ให้คณะกรรมการสอบสวน
โดยให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่ทราบคําสั่งไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๑ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้น\
มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้กล่าวหาหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๒) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําการตามเรื่องที่กล่าวหา

(๓) มีเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ พี่ น้อง หรือ
เป็นพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือเป็นลูกพี่ลูกน้อง หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการ
แต่งงานของผู้กล่าวหา หรือของผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่กรณี
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม
การคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคก่อน ให้ทําเป็น
หนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่งหรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน
โดยแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านว่าจะทําให้การสอบสวนไม่ได้ความจริง
และความยุติธรรมอย่างไร ในการนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้งส่งสําเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือ
คัดค้านดังกล่าว ให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย
ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน จะต้องให้โอกาสผู้ซึ่งถูกคัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริง
เสียก่อน หากผู้สั่งแต่งตั้งเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการ
เป็นกรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ให้สั่งยกคําคัดค้าน
นั้น ทั้งนี้ ให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน โดยให้แสดงเหตุผลในการ
พิจารณาสั่งการไว้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวม
ไว้ในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว และการสัง่ ยกคําคัดค้านนั้นให้ถือเป็นทีส่ ุด
ในกรณีทผี่ ู้สั่งแต่งตั้งไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคก่อน ให้ถือว่าผูซ้ ึ่งถูก
คัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนและให้เลขานุการรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อดําเนินการ
ตามข้อ ๑๓
การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้ว
ข้อ ๑๒ ในกรณีทผี่ ู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูก
คัดค้านตามข้อ ๑๑ ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้นําข้อ ๑๑
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้าอธิการบดีเห็นว่ามีเหตุ
อันสมควรหรือจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจํานวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน
ให้ดําเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นําข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึง
การสอบสวนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว

หมวด ๓
การสอบสวน
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้ประธาน
กรรมการสั่งให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางสอบสวนต่อไป
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความ
ยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน
การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความ
ประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา และ
จัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไว้ด้วยทุกครั้ง
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นร่วมทําการสอบสวน
เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจะไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเหตุที่ทําให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
ต่อผู้สั่งแต่งตั้ง เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ทั้งนี้ ไม่เกิน ๖๐ วันตามความจําเป็นในแต่ละ
กรณี และให้ยนื่ คําขอขยายก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว หากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ขอขยาย ผูส้ งั่ แต่งตั้งอาจพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาอีกได้
ข้อ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย
แต่ในกรณีจําเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ชาด
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลและความ
จําเป็นที่ควรให้ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวน
เสนอความคิดเห็นไปยังอธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อ ๑๙ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน
ให้กรรมการสอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนํา
ต้นฉบับมาได้ จะใช้สําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้อง
ก็ได้
ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหาย ถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้
นําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
ข้อ ๒๐ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๑๔
แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่อง
ที่กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา สิทธิที่จะให้
ถ้อยคําหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแก้
ข้อกล่าวหา รวมทั้งสิทธิในการนําทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายของตนเข้ามาในการให้ถ้อยคําต่อ
คณะกรรมการสอบสวนได้ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒ และข้อ ๒๘
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ท้ายข้อบังคับนี้
โดยทําเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถาม
ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหา
ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวาหาทราบว่าการกระทําตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็น
ความผิดวินัย หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณกรณีใด หรือเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีอย่างไร
หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับ
สารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทําการ
สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่อง
ที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทําการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดําเนินการตามข้อ ๓๕ และ
ข้อ ๓๖ ต่อไป
ในกรณีทผี่ ู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดําเนินการตามข้อ ๒๒
ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบข้อกล่าวหา หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูก
กล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ

พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหา
ในกรณีเช่นนี้ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสํานวนการ
สอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืน ให้ถือว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการดําเนินการตามวรรคสี่ต่อไป
ข้อ ๒๑ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ประชุมเพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด
เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณกรณีใด
ข้อใด หรือไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถกู กล่าวหามา
พบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด
ตามมาตราใด หรือผิดจรรยาบรรณกรณีใด ข้อใด หรือไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี อย่างไร และสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลกั ษณะเป็นการ
สนับสนุนข้อกล่าวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง
ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ท้ายข้อบังคับนี้ โดยทําเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูก
กล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน
เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคํา
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคําชี้แจงเป็นหนังสือ
ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควรแต่อย่างช้าไม่เกิน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน หรือให้ถ้อยคําเพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแก้
ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีที่ผู้ถกู กล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคําชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว การนําสืบแก้ข้อ
กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างถึงพยานหลักฐานแล้วขอให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้ดําเนินการ
ตามข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ต่อไป
ในกรณีทผี่ ู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบหรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา

ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป
ให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึง่ ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อ
ที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถกู กล่าวหาชี้แจง หรือนัดมาให้ถ้อยคําและนํา
สืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งในกรณีนี้ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ
เพื่อเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้
หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการ
สอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว แม้จะไม่ได้รับแบบ
สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับคําชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําตามนัด ให้ถือว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาแล้วและไม่ประสงค์
ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการ
สมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดําเนินการตาม
ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคําหรือยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอ
นําสืบแก้ขอ้ กล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๓๖ โดยมี
เหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ
ข้อ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๑ เสร็จ
แล้ว ก่อนเสนอสํานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๓๖
ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจําเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดําเนินการได้
ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมนั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
สอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคํา
หรือนําสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ ให้นําข้อ ๒๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ผู้ถูกกล่าวหาซึง่ ได้ยื่นคําชี้แจงหรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว มีสิทธิยื่น
คําชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอให้ถอ้ ยคํา หรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อน
การสอบสวนแล้วเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตามข้อ ๓๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคําชี้แจงต่อบุคคล
ดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รับคําชี้แจงนั้นรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วย
ข้อ ๒๔ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและ/หรือพยาน จะต้องมีกรรมการ
สอบสวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได้
ข้อ ๒๕ ก่อนเริ่มสอบปากคําพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานทราบว่า
กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อ
กรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย

ข้อ ๒๖ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและ/หรือพยาน ห้ามมิให้กรรมการ
สอบสวนผู้ใดกระทําการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทําการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคํา
อย่างใดๆ
ข้อ ๒๗ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและ/หรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวน
เรี ย กผู้ ซึ่ ง จะถู ก สอบปากคํ า เข้ า มาในที่ ส อบสวนคราวละหนึ่ ง คน และห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น อยู่ ใ นที่
สอบสวน เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการ
สอบสวน และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนที่ไม่ใช่บุคคลที่อ้างเป็นพยานเข้า
มาในที่สอบสวนได้ การใดที่ทนายความหรือ ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาได้ทําลงต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหา
ให้ถือว่าเป็นการกระทําของผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
ในกรณีที่ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใดๆ อันทําให้การ
สอบสวนไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจให้ทนายความหรือ
ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาออกจากที่สอบสวนได้ และให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในแบบ สว.๔ ด้วย
การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและ/หรือพยาน ให้บันทึกถ้อยคํามีสาระสําคัญตาม
แบบ สว.๔ หรือแบบ สว.๕ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคําเสร็จแล้ว ให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือ
จะให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคํารับว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้ถ้อยคําและผู้บันทึกถ้อยคําลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ ให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรอง
ไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคํามีหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับ
ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคํา ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความ
ที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่ง
คนกับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคํา
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นํามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้น
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ในกรณีที่พยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแต่ไม่ให้ถ้อยคํา หรือไม่มาให้ถ้อยคํา
หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่
สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน ตามข้อ ๑๕ และ
รายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๖

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะ
ทําให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวน
พยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่สอบสวนนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตาม
ข้อ ๑๕ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่จะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่
ประธานกรรมการจะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อขอให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานใน
ท้องที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที่จะต้อง
สอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่จะดําเนินการแทน
เลือกข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานนั้นที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็น
คณะกรรมการสอบสวน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้มีฐานะเป็น
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับนี้ และให้นําข้อ ๑๖ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘
และข้อ ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ประธาน
กรรมการสอบสวนรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งโดยเร็ว ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทําการสอบสวน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้
ทั้งนี้ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงผู้อื่น ให้คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมี
ส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปผู้สั่งแต่งตั้ง
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย หรือประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณอันเป็นความผิดวินัย หรือไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน หรือจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับนี้
กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานตามที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสํานวนการ
สอบสวนใหม่ ให้นําพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวน
ใหม่ หรือบันทึกให้ปรากฏว่านําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการ
พิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหม่ด้วย
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดหรือต้องรับผิดใน
คดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาได้
ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ให้ถือเอาคําพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่
ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับ
บัญชาของอธิการบดี ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วทํารายงานการ
สอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนต่ออธิการบดีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และส่งเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๓๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้
ประชุมพิจารณาลงมติว่า
(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด
ตามมาตราใด หรือผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยกรณีใด ข้อใด หรือเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
หรือไม่ อย่างไร และควรได้รบั โทษสถานใด
(๒) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้ ถ้าให้รับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการหรือไม่ อย่างไร
ข้อ ๓๖ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๓๕ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวน
ทํารายงานการสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ท้ายข้อบังคับนี้เสนอต่ออธิการบดี
ถ้ากรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวนโดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย
รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังนี้
(๑ ) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวน
พยานตาม ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
ให้ถ้อยคํารับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่
หักล้างข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยหรือไม่
อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยกรณี
ใด ข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือไม่เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัย
อย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟัง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการหรือไม่ อย่างไร
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทํารายงานสอบสวนแล้วให้เสนอสํานวนการสอบสวน
พร้อมทั้งสารบาญต่อผู้สั่งแต่งตั้ง และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ
ข้อ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสํานวนการสอบสวนมาแล้ว ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒
แล้วให้พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด ให้กําหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทําการสอบสวนได้ หรือผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมเห็น
เป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการคณะใหม่ขึ้นทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้นํา
ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวน
เสร็จแล้วให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมทําความเห็นให้ผู้สั่งสอบสวน
เพิ่มเติม
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๘
ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้
ถูกต้อง
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอน
นั้นเสียไปเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุม
ไม่ครบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๒๔
(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไม่ต้องถูกตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘
วรรคสาม ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๓๐

ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้งหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่
มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง หรือนัดมาให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๑ ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสให้ผู้ถกู กล่าวหาที่จะชี้แจงให้ถ้อยคําและนําสืบแก้
ข้อกล่าวหาตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑ ด้วย
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนี้
นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสําคัญอันจะทํา
ให้เสียความเป็นธรรม ให้ผู้สั่งแต่งตั้งหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยสั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดําเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวนนั้นมิใช่
สาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรม ผู้มีอํานาจดังกล่าวจะสั่งให้แก้ไขหรือดําเนินการให้
ถูกต้องหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๔๓ กรณีข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดเคยถูกกกล่าวหา หรือกระทําผิดวินัยก่อน
วันโอนมาบรรจุเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัย หากการกระทํานั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่อาจ
ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้อธิการบดีสั่งให้มีการดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของ
ผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้รอผลการสืบสวนหรือสอบสวนจนเสร็จ เมื่อได้รับรายงานผลการ
สอบสวนแล้วหากจะต้องสั่งลงโทษทางวินัยให้อธิการบดีพิจารณาดําเนินการลงโทษต่อไป
ข้อ ๔๔ ข้าราชการผู้ใดพ้นจากราชการอันมิใช่เพราะตาย และมีกรณีกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการ ให้อธิการบดีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้กับข้าราชการผู้นั้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากราชการ หากผล
การสอบสวนได้รับการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้พิจารณาดําเนินการ
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแก่กรณี เว้นแต่ผลการสอบสวนได้รับการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่จะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษ
เสีย
ในระหว่างที่ได้ดําเนินการตามวรรคก่อน หากปรากฏว่าข้าราชการผู้นั้นถึงแก่ความ
ตายให้ยุติเรื่อง

ข้อ ๔๕ การนับระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ สําหรับระยะเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจาก
วันแรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง
ระยะเวลาเดิม เป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุดถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรง
กับวันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ข้อ ๔๖ ในกรณีทมี่ ีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกข้าราชการหรือพนักงานผู้ใด
ให้อธิการบดีรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เว้นแต่ข้าราชการหรือ
พนักงานผู้นั้นได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้ดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์นั้นเสียก่อน หากผลการพิจารณา
ยืนยันให้สั่งลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกก็ให้อธิการบดีรายงานผลการดําเนินการให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป
ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าการสั่งลงโทษตามวรรคก่อน มิได้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือมิได้ดําเนินการโดยเคร่งครัด หรือมิได้ดําเนินการ
ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างเพียงพอ จะสั่งให้มีการดําเนินการและสั่งการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
ก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๗ ในกรณีทมี่ ีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถูกใช้
บังคับ และการสอบสวนยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้มาดําเนินการต่อจนแล้วเสร็จโดยไม่กระทบการสอบสวนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว รวมถึงการพิจารณา
สั่งการของอธิการบดีหรือกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยให้ดําเนินการได้ตาม
ข้อบังคับนี้
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