ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
………………………………………………
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙๑(๒/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงให้ออกข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับ นี้ เรี ย กว่า “ข้อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยนเรศวร ว่า ด้ว ย การศึ กษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖(๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“(๒)การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภาควิ ช า/ สาขาวิ ช า เสนอชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของนิ สิ ต ที่
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว ผ่านคณะต้นสังกัด เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาทาคาสั่งแต่งตั้งดังนี
(ก)วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑ คน และ
กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อีก ๑ – ๒ คน
(ข)วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑ คน และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) อีก ๒ – ๓ คน”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖(๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖(๓) การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
นิสิตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครง
ร่ า งที่ ภ าควิ ช า/สาขาวิ ช า เสนอคณะที่ สั ง กั ด แต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์
ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) และอาจารย์บัณฑิตศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน ๓ – ๖ คนเพื่อทาหน้าที่ประธาน กรรมการ และเลขานุการ โครงร่าง
วิทยานิ พนธ์ต้องได้รับ การอนุ มัติจ ากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้ คณะกรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ แจ้งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่างวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย
ออกประกาศให้นิสิตสามารถดาเนินการวิจัยได้”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖(๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึ กษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖(๖) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ก) บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท จานวน ๓ – ๕ คน ประกอบด้วย

๖
(๑)

อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอกมหาวิทยาลั ย

เป็นประธาน
(๒) ประธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์(ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อย ๑ คน เป็นกรรมการ
ทั้ ง นี้ กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ คน
(ข) บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ
ปริญญาเอก จานวน ๓ – ๖ คน ประกอบด้วย
(๑) อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
ประธาน
(๒) ประธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อย ๑ คน เป็นกรรมการ
ทั้ ง นี้ กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ คน”
ข้อ ๖ ความอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๕๖
.................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับแก้ไขการสอบโครงการร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวัด
คุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) และการเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/การค้นคว้า
อิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตสาเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรและเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๖(๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้ออกข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคั บ นี้ เรี ย กว่า “ข้อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยนเรศวร ว่า ด้ว ย การศึ กษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕(๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๒๕(๒) นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก สามารถสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (QUALIFYING
EXAMINATION) ด้วยข้อเขียน หรือข้อเขียนและปากเปล่า ได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ เป็นต้นไป”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖(๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖(๓) การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
นิสิตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
ที่ภาควิชา/สาขาวิชา เสนอคณะที่สังกัด เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษา
ซึ่งเป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย รวมจานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ระดับปริญญาเอกรวมจานวนไม่น้อยกว่า ๖ คน
เพื่อทาหน้าที่ ประธาน กรรมการ และเลขานุการ โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแจ้งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศให้นิสิต
สามารถดาเนินการวิจัยได้”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้ ในข้อ ๒๗ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
“ข้อ ๒๗ (๔) (ช) ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/การค้นคว้าอิสระ จะต้องได้รับ
การเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) กาหนด”

๘
ข้อ ๖ ความอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดและ
แนวปฏิบัติต่างๆ

๑๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการเลือ่ นเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖
..............................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับ ความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๖(๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้วางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.บ.ม.”
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ข้าราชการ”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.พ.อ.”
หมายความว่า คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา
“หน่วยงาน”
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งโดยการตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา หรือส่วนงานภายในจัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วน
งานภายใน พ.ศ.๒๕๕๐
“ปี”
หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก”
หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม

๑๒
“ครึ่งปีหลัง”

หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง

“ครึ่งปีที่แล้วมา”

หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่

วันที่ ๓๐ กันยายน
ผ่านมา แล้วแต่กรณี
“ค่ากลาง”
หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่าสุดกับเงินเดือน
สูงสุดที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับได้รับตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด หารด้วยสอง เพื่อให้ได้ตัวเลขที่จะนาไปใช้คิดฐานในการคานวณ
“ฐานในการคานวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะนาไปใช้ในการคิดคานวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับ
โดยแบ่งออกเป็น
(๑) ฐานในการคานวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่าสุดตามที่ ก.พ.อ.
กาหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง
(๒) ฐานในการคานวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.อ. กาหนด
กับค่ากลาง หารด้วยสอง
ในกรณีที่คานวณตามวิธีการดังกล่าวแล้ว มีผลทาให้ฐานในการคานวณระดับล่างของ
ระดับตาแหน่งที่สูงกว่า มีค่าต่ากว่าหรือเท่ากับฐานในการคานวณระดับบนของระดับตาแหน่งที่ต่ากว่าซึ่งอยู่ถัด
ลงไป ก.พ.อ. อาจปรับฐานในการคานวณระดับล่างของระดับตาแหน่งที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้ โดยต้อง
นาภาพรวมของฐานในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
“ช่วงเงินเดือน”
หมายความว่า ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่า
ถึงค่ากลาง หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก.พ.อ. ปรับให้สอดคล้อง
กับฐานในการคานวณด้วย
สาหรับการคานวณค่ากลางและฐานในการคานวณของตาแหน่งวิชาการ ให้นา
แนวทางในการกาหนดค่ากลาง (Mid Point) ฐานในการคานวณระดับบนและฐานในการคานวณระดับล่างของ
ตาแหน่ง ประเภทวิชาการ และตาแหน่งประเภทอานวยการของ ก.พ. มากาหนดเป็นค่ากลาง (Mid Point)
ฐานในการคานวณระดับบนและฐานในการคานวณระดับล่าง เพื่อกาหนดช่วงเงินเดือนและฐานในการคานวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของตาแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ตาแหน่งวิชาการซึ่งเป็นสายงานหลักใน
สถาบันอุดมศึกษามีฐานในการคานวณต่ากว่าตาแหน่งประเภทอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๔ ให้อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ เป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๕ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ และให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดมาประกอบการ
พิจารณา โดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไ ม่เกินเงินเดือน
สูงสุดที่ ก.พ.อ. กาหนดสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการโดยมิได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง แต่ใช้วิธีการหาร
เฉลี่ยเพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระทามิได้
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ
๖ ของฐานในการคานวณ และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตราร้อยละของฐานใน

๑๓
การคานวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้า
ที่สุดพร้อมกับการมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
การคานวณจานวนเงินสาหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบ
บาท
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๑ เมษายน และวันที่ ๑
ตุลาคม
ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยกาหนดค่ากลาง ฐานในการคานวณ และช่วงเงินเดือนเป็นไปตามที่
ก.พ.อ. กาหนด
ข้อ ๘ ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งให้ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับ
การเลื่อน ฐานในการคานวณ จานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผล
การเลื่อนเงินเดือนนั้น
ข้าราชการผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น
ทราบด้วย
ข้อ ๙ ข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ากว่าระดับตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทา
ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สี่เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่ งปี ที่แล้ ว มา ส าหรับผู้ ได้รับ อนุญาตให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่
ผู้บังคับบั ญชาผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้น เงินเดือนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกาหนดเป็นหนังสื อไว้ก่อนแล้ว โดย
คานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน แต่ไม่
รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน

๑๔
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน
(ค) ลาปุวยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่า คราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกิน ๖๐ วันทาการ
(ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาสาหรับการลาปุวยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะ
วันทาการ
ข้อ ๑๐ ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ใน
สาขา ที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และ ก.พ.อ. ถือเป็นการ
ปฏิ บัติหน้าที่ราชการ มีสิ ทธิได้รั บการพิจ ารณาเลื่ อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจั ย แล้วแต่กรณี ไม่เกินร้อยละหนึ่งของวงเงินที่ใช้ สาหรับการเลื่อนเงินเดือนในกลุ่มผู้ที่ลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) กลับมาปฏิบัติราชการโดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในครึ่งปีที่แล้วมาน้อยกว่า
๔ เดือน หรือ
(๒) อยู่ระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ตามระยะเวลาของ
หลักสูตรที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ดังนี้
(ก) ลาศึกษาระดับปริญญาตรี มีกาหนดไม่เกิน ๔ ปี
(ข) ลาศึกษาระดับปริญญาโท มีกาหนดไม่เกิน ๒ ปี
(ค) ลาศึกษาระดับปริญญาเอก มีกาหนดไม่เกิน ๓ ปี
(ง) ลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย มีกาหนดไม่เกิน ๑ ปี
(๓) การปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีวันลาปุวย ลากิจ รวมกันไม่เกิน ๒๓ วันทา
การ
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่ อนเงินเดือน ให้ นาข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๒ ข้ า ราชการ ซึ่ ง โอน เลื่ อ นต าแหน่ ง ย้ า ย สั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่ ไ ปช่ ว ยราชการ
ในต่างกระทรวง ทบวง กรม ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษ
อื่นใด หรือไปช่วยงานในหน่วยงานอื่นของรัฐให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานในครึ่งปี
ที่แล้วมาของข้าราชการผู้นั้น ทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย
ข้อ ๑๓ ข้าราชการผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือถูกสั่ง
ให้ไปทาการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการให้
อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการคานวณเพื่อหาอัตราเงินเดือน
ที่ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้อ ๑๔ อธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ มี อ านาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นจะน าเอาเหตุ
ที่ข้าราชการผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูก
ฟูองคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการผู้นั้นไม่ได้

๑๕
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ และถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทาความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษ
ทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการ
กระทาความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว มีผลทาให้
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายที่มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นจะต้อง
พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการให้อธิการบดีหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายที่มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน สั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็ จ
บานาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้น ถึงแก่
ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีอานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือน สั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่
ความตาย
ข้อ ๑๙ ข้าราชการผู้ ใดได้รั บเงิน เดือนถึงระดั บเงิน เดือนสู งสุ ดที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรั บ
ตาแหน่งที่ดารงอยู่แล้ว หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นและเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ากว่าเงินเดือน
สูงสุดตามที่ ก.พ.อ. กาหนดสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้น ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มี
อานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน สั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ ๒๐ ข้าราชการผู้ ใดไม่อยู่ใ นหลั ก เกณฑ์ ที่จะได้รับการเลื่ อนเงิ นเดือ นตามข้อ ๑๐ แต่
อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดื อนพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลพิเศษที่สมควร
เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการผู้นั้น ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนาเสนอ
ก.บ.ม. พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.บ.ม. เห็นชอบจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได้
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่าชั่วคราวของข้าราชการประเภทใด ระดับใด ยังมีผลใช้บังคับ
อยู่ คาว่า “เงินเดือนขั้นต่า” ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความถึง เงินเดือนขั้นต่าชั่วคราว
ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับ
ตาแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กาหนดให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ โดยคิด
เป็นร้อยละของฐานในการคานวณที่กาหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่ง ส่วนการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๒๓ การเลื่อนเงินเดือนตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับ
การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และแก้ไขเพิ่มเติม

๑๖
ข้อ ๒๔ การใดที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นในข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไขการเลื่ อนเงินเดื อนข้า ราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๕ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิ ทยาลัยนเรศวร
ให้นาข้อบังคับนี้มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๖ ให้ ก.บ.ม. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตาแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๖
…………………………………………
เพื่อให้การดาเนินการในการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงาน
การสอน ตาแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๖(๘/๒๕๕๖)
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้วางหลักเกณฑ์ วิธีการกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตาแหน่ง ครูสังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบั ง คับ นี้ เรี ย กว่า “ข้อ บังคั บมหาวิท ยาลั ย นเรศวร ว่า ด้ว ย หลั ก เกณฑ์ วิ ธีการ
กาหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ง พนัก งานมหาวิท ยาลั ย ประเภทวิ ช าชี พเฉพาะ สายงานการสอน
ตาแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ตั้งวันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.บ.ม.”
หมายความว่า คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุ ค ลาก รที่ ด าร งต าแ หน่ ง ค รู แล ะ
ปฏิบัติงานสายงานการสอนในสังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“สถานศึกษา”
หมายความว่า โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“คณะกรรมการประเมิน” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์
ข้อ ๔ การกาหนดกรอบตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงาน
การสอน ตาแหน่ ง ครู สั ง กั ดโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ย นเรศวร ให้ ด ารงต าแหน่ง ที่ สู ง ขึ้น ตามที่
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งกาหนด ประกอบด้วยตาแหน่ง ครูชานาญการ ครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
และครูเชี่ยวชาญพิเศษ

๑๘
ข้อ ๕ ให้กาหนดคุณสมบัติของผู้ขอกาหนดตาแหน่งครูให้สูงขึ้นตามตาแหน่งที่
กาหนดไว้ ในข้อ ๔ ดังนี้
(๑) ครู ชานาญการ
(ก) ต้องดารงตาแหน่ง ครู ปฏิบัติการ มาแล้ ว ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สาหรับวุฒิ
ปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี สาหรับวุฒิปริญญาโท หรือไม่น้อยกว่า ๒ ปี สาหรับวุฒิปริญญาเอก และมี
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึง
วันที่ยื่นคาขอกาหนดระดับตาแหน่ง
(ข) มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่สถานศึกษากาหนด โดย
ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
กรณี ผู้ขอกาหนดตาแหน่งดารงตาแหน่งอื่นใดและได้ปฏิ บัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาก่อนหลักเกณฑ์นี้บังคับใช้ให้
สามารถนาระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมานับเพื่อขอกาหนดตาแหน่งได้
(๒) ครู ชานาญการพิเศษ
(ก) ต้องดารงตาแหน่ง ครู ชานาญการ และปฏิบัติหน้า ที่ในตาแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอกาหนดระดับตาแหน่ง
(ข) มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่สถานศึกษากาหนด โดย
ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
(๓) ครู เชี่ยวชาญ
(ก) ต้องดารงตาแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ และปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่ ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรียนย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอกาหนดระดับตาแหน่ง
(ข) มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่สถานศึกษากาหนด โดย
ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
(๔) ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
(ก) ต้อ งดารงตาแหน่ง ครู เชี่ยวชาญ และปฏิบัติห น้า ที่ใ นตาแหน่ง ดัง กล่า ว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๒ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอกาหนดระดับตาแหน่ง
(ข) มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่สถานศึกษากาหนด โดย
ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ กาหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมินโดยผู้ขอรับประเมินจะต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
(๑) ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
ข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(ก) ส่วนที่ ๑ ประวัติการรับราชการ (ก.ม.๑)
(ข) ส่วนที่ ๒ คารับรองของผู้บังคับบัญชาสถานศึกษา
(ค) ส่วนที่ ๓ เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๑๙
(๒) ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในการพัฒนา
งานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง ดังนี้
(ก) ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณา
จากหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟูมสะสมผลงาน
(ข) ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่ม
สาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ เช่น วุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือใบรับรองการผ่านทดสอบความรู้จาก
หน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ให้การรับรอง
(๓) ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) ครู ชานาญการ พิจารณาจากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และหรือผลการทดสอบจากหน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้และ
พัฒ นาการด้ า นอื่ น ๆ โดยคานึ ง ถึ งปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และสภาพของงานด้ ว ย และอาจพิ จารณาจากการ
ปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้
(ข) ครู ชานาญการพิเศษ ต้องมีผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
๑) ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และหรือผลการทดสอบจากหน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ
ด้านอื่น ๆ โดยคานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงด้วยก็
ได้
๒) ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นรายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือ
ผลการวิจัยในชั้นเรียนที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียน และสอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและนาไปสู่การสรุปองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนจานวนไม่น้อยกว่า ๑ รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการให้พิจารณาจาก
ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ และอาจให้ผู้ขอรับการประเมินนาเสนอและตอบข้อซักถามด้วย
ก็ได้
(ค) ครู เชี่ยวชาญ ต้องมีผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
๑) ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และหรือผลการทดสอบจากหน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้และพัฒนาด้าน
อื่นๆ โดยคานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้
๒) ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นรายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือ
ผลการวิจัยในชั้นเรียนที่มี จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียน และสอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและนาไปสู่การสรุปองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนจานวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยอย่างน้อย ๑ รายการ ทั้งนี้ การ
ประเมินผลงานทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ และอาจให้ผู้ขอรับ
การประเมินนาเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้
(ง) ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
๑) ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และหรือผลการทดสอบจากหน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ
ด้านอื่น ๆ โดยคานึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงด้วยก็
ได้

๒๐
๒) ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นรายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือ
ผลการวิจัยในชั้นเรียนที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียน และสอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและนาไปสู่การสรุปองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนจานวนไม่น้อยกว่า ๒ รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยที่พัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
น้อย ๑ รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิช าการให้พิจารณาจากผลงานทางวิช าการที่ผู้ ขอรับการ
ประเมินเสนอ และอาจให้ผู้ขอรับการประเมินนาเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้
ข้อ ๗ เกณฑ์การตัดสิน
(๑) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครู ชานาญการ ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
(ก) ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพต้องได้
คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕
(ข) ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕
(ค) ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕
(๒) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครู ชานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนแต่ละ
ด้าน ดังนี้
(ก) ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้
คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
(ข) ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
(ค) ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
๑) ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕
๒) ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๕
๓) คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
(๓) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครู เชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
(ก) ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้
คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
(ข) ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
(ค) ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
๑) ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๒) ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๓) คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
(๔) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
(ก) ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้
คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
(ข) ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐

๒๑
(ค) ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้ค ะแนนจากกรรมการแต่ล ะคน
ดังนี้
๑) ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
๒) ส่วนที่ ๒ ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
๓) คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
(๕) การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ผลงานทางวิ ช าการ กรณี ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ เห็นสมควรให้แก้ไขปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ผู้รับ
การประเมินแก้ไขปรับปรุงได้ ภายในกาหนด ๖๐ วัน โดยขยายได้อีก ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งมติจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และให้ส่งผลงานทางวิชาการให้
คณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา หากไม่ส่งผลงานทางวิชาการภายในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ส่วนที่ ๒
วิธีการ
ข้อ ๘ ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินให้ยื่นคาขอต่อผู้บังคั บบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและ
รับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยกองการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติ
และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอ
ก่อนเกษียณอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการประเมิน จานวน ๒ ชุด โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. เพื่อทา
หน้าที่การประเมิน ดังนี้
(๑) กรรมการชุดที่ ๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
(๒) กรรมการชุดที่ ๒ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๐ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตามข้อ ๙ ดังนี้
(๑) ครู ชานาญการ ให้แต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(ข) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการ
(ค) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. แต่งตั้ง จานวน ๒ ราย เป็นกรรมการ
(ง) ผู้อานวยการกองการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
(๒) ครู ชานาญการพิเศษ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(ข) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการ
(ค) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. แต่งตั้ง จานวน ๑ ราย เป็นกรรมการ
(ง) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการที่ ก.บ.ม. แต่งตั้ง
จานวน ๓ ราย เป็นกรรมการ
(จ) ผู้อานวยการกองการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ

๒๒
ให้กรรมการตามข้อ (ก) - (ค) ประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และกรรมการ
ตามข้อ (ง) ประเมินด้านที่ ๓
(๓) ครู เชี่ยวชาญ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(ข) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการ
(ค) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. แต่งตั้ง จานวน ๑ ราย เป็นกรรมการ
(ง) ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการที่ ก.บ.ม. แต่งตั้ง
จานวน ๓ ราย เป็นกรรมการ
(จ) ผู้อานวยการกองการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
ให้กรรมการตามข้อ (ก) - (ค) ประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และกรรมการ
ตามข้อ (ง) ประเมินด้านที่ ๓
(๔) ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้
(ก) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(ข) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ
(ค) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการ
(ง) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.บ.ม. แต่งตั้ง จานวน ๒ ราย เป็นกรรมการ
(จ) ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการที่ ก.บ.ม. แต่งตั้ง
จานวน ๓ ราย เป็นกรรมการ
(ฉ) ผู้อานวยการกองการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
ให้กรรมการตามข้อ (ก) - (ง) ประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และกรรมการ
ตามข้อ (จ) ประเมินด้านที่ ๓
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินต่อ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ กรณีระดับเชี่ยวชาญ หรือ เชี่ยวชาญพิเศษ และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมั ติต่อไป กรณี
มีมติไม่อนุมัติให้แจ้งมติต่อสถานศึกษาเพื่อดาเนินการแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ
ข้อ ๑๒ การขอรับการประเมินเพื่อกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นกระทาได้ ๒ วิธี คือ วิธีปกติและ
วิธีพิเศษ ดังนี้
(๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับที่จะแต่งตั้ง
(๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับ
เงิน เดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับที่จะแต่งตั้ง เช่น การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับช านาญการ กรณีที่
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ครบตามที่กาหนดไว้ หรือการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ
พิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาก่อน
ข้อ ๑๓ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญการ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ ระดั บ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ แต่งตั้งโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๒๓
(ก) ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานรับเรื่องการขอกาหนดตาแหน่ง
(ข) ไม่ก่อนวันที่กองการบริหารงานบุคคลรับผลงานที่ได้แก้ไขปรับปรุงฉบับ
สมบูรณ์แล้ว
(ค) อัตราเงินเดือนถึงฐานขั้นต่าของระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือต่ากว่าฐานขั้นต่า
ของระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ไม่เกินร้อยละ ๖
ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับการประเมินสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง แต่ละ
ครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบเรื่อง
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการขอกาหนดระดับตาแหน่ง ดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณีที่เป็นว่าคาชี้แจงโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาของผลงานที่ขอ จะมีมติไม่รับการพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้
พิจารณา โดยมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ตามข้อ ๑๐ ของระดับที่ขอชุดเดิม
พิจารณาคาชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
(ก) ในกรณีที่เป็นว่าคาชี้แจงโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ หรือมิได้ชี้แจงข้อ
โต้แย้ง โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับการพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ และได้ชี้แจงเหตุผล
เพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ตามข้อ ๑๐
ของระดับที่ขอเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน ๓ คน เพื่อพิจารณาคาชี้แจงข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนด
ระดับตาแหน่ง ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการประเมิน ตามข้อ ๑๐ ของระดับที่ขอชุดเดิมทาหน้าที่เป็นประธาน
ข้อ ๑๖ แบบค าขอรั บ การประเมิ น แบบรายงาน ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิ ชาชีพ แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน แนวทางในการ
ประเมินผลงาน คาจากัดความของผลงาน และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๗ การยื่นเรื่องขอรับการประเมินและการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและดาเนินการ
ก่อนหน้านี้ให้ดาเนินการและเป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา และ
ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย กรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๕๖
--------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือพนักงานซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
นเรศวรตามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรกาหนด และหมายความรวมถึงพนักงานราชการที่จ้างด้วยเงินรายได้
และเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
๒๕๓๓ ประกอบกับข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วย การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๖(๘/๒๕๕๖) เมื่อ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กรณีความผิด ปรากฏชัด
แจ้ง พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น เดื อ นจากเงิ น
งบประมาณแผ่ น ดิ น หรื อ พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ เงิน เดื อ นจากเงิน รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรตามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยนเรศวรกาหนด และหมายความรวมถึงพนักงานราชการที่จ้างด้วยเงินรายได้
“พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดย
ได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ
นั้น
ข้อ ๔ กรณี ค วามผิ ด ที่ ป รากฏชั ด แจ้ ง ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะ
ดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ มีดังนี้
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ใน
กรณีกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ พนั ก งานราชการผู้ ใ ดกระท าความผิ ดวิ นั ยอย่ า ง
ร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือ
คณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลมและ
ได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
(๓) พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทาผิดวินัยในกรณีไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
อย่างเต็มที่ โดยละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน และไม่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่อีกเลย หรือพนักงานราชการผู้ใดละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวเป็นเวลา
เกินกว่า ๗ วัน และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการสืบสวนแล้ว มีหลักฐานปรากฏ
ชัดว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ให้
ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒๕
โดยหลักเกณฑ์การสืบสวน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๕ ให้ อธิการบดีรั กษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบั ติตาม
ข้อบังคับให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
................................................
เนื่องด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๓ ใช้บังคับมานาน ไม่เหมาะกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๓ (๕/๒๕๕๖) เมื่อ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้กาหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ย การประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ประธาน”
หมายความว่า ประธานที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“เลขานุการ”
หมายความว่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“การประชุม”
หมายความว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
และให้หมายความรวมถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ
หมวด ๑
อานาจและหน้าที่ของนายก อุปนายก และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ นายกสภามหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมและดาเนินการกิจการของสภามหาวิทยาลัย
(๒) เป็นผู้แทนของสภามหาวิทยาลัยในกิจการของสภามหาวิทยาลัย
(๓) อานาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่ข้อบังคับนี้
กาหนดไว้
ข้อ ๖ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมีอานาจ และหน้าที่ช่วยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการ
ทั่วไปหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และให้มีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับนายกสภา
มหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับนี้

๒๗
ข้อ ๗ เลขานุการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามคาสั่งของนายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) แจ้งระเบียบหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม
(๓) เชิญบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงในที่ประชุม
(๔) จัดทารายงานการประชุม
(๕) แจ้งมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๖) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย
หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด ๒
การประชุม
ข้อ ๘ การประชุมเป็นไปตามกาหนดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ แต่ประธานจะ
สั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้ เมื่อเห็นว่า ไม่มีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
ในกรณีที่ประธานเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นพิเศษก็ให้เรียกประชุมได้
ข้อ ๙ ถ้ากรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม ไปร้องขอให้สภามหาวิทยาลัย
ประชุม เพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยภายใน
สิบวัน นับตั้งแต่วันที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือร้องขอ
ข้อ ๑๐ การเรียกประชุมต้องทาเป็นหนังสือแจ้ง พร้อมด้วยระเบียบวาระการ
ประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ประธานจะเรียก
ประชุมเร็วกว่านั้น โดยไม่ต้องทาเป็นหนังสือก็ได้เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องด่วน
ข้อ ๑๑ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามที่ประธาน หรือเลขานุการ
แล้วแต่กรณีจะพิจารณาเห็นสมควรไปตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องสืบเนื่อง
(๔) เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
(๕) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(๖) เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
(๗) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(๘) เรื่องอื่นๆ
กรณีที่เห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วน ประธานหรือเลขานุการแล้วแต่กรณี จะจัดไว้
ในลาดับใดของการประชุมก็ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๒ ให้มีการลงลายมือชื่อกรรมการหรือผู้มาเข้าประชุมทุกคน
ข้อ ๑๓ ในการประชุมจะต้องมีกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ

๒๘
ข้อ ๑๔ เมื่อไม่มีผู้ป ฏิบั ติหน้าที่ประธาน ให้กรรมการที่มีอายุสู งสุ ดที่มาประชุมทาหน้าที่
ประธานชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้หนึ่งผู้ใดเป็นประธาน
ข้อ ๑๕ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบ
วาระการประชุม และต้องดาเนินการพิจารณาตามลาดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้
มีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๖ ในการประชุม ถ้ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มา
ประชุมมีมติให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ
ในการประชุมลับ ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุม หรือ ณ ที่ใดในระยะที่อาจฟังการ
ประชุมได้ ได้แก่ กรรมการผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธาน
เท่านั้น
ข้อ ๑๗ กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปราย และลงมติในเรื่องใดที่มี
ประโยชน์ได้เสียส่วนตนเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุมเพียงเพื่อ
ชี้แจงข้อเท็จจริง อันจะทาความกระจ่างในเรื่องนั้น
ข้อ ๑๘ ประธานมีอานาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลื่อน
การประชุม หรือ เลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๙ กรรมการมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่เป็นจริงได้
การจะให้แก้ไขได้หรือไม่นั้น สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๒๐ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว
ให้ประธานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
รายงานการประชุมที่ยังมิได้มีการรับรอง เพราะเหตุที่วาระการดารง
ตาแหน่งของประธานสิ้นสุดลงตามวาระ ให้เลขานุการบันทึกเหตุนั้นไว้และให้เลขานุการเป็นผู้รับรอง
ความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น
ข้อ ๒๑ สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใด ทั้งหมด หรือ
แต่บางส่วนก็ได้ แต่ให้มีบันทึกพฤติการณ์ไว้
ข้อ ๒๒ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือ
ผลประโยชน์สาคัญของมหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวหรือปรากฏในรายงานการประชุมก็ได้
ข้อ ๒๔ ให้เลขานุการจัดพิมพ์รายงานการประชุม เว้นแต่รายงานการประชุมลับที่ได้มติของ
สภามหาวิทยาลัยมิให้เปิดเผยและข้อความที่ห้ามโฆษณา
หมวด ๓
การเสนอข้ออภิปรายและการอภิปราย
ข้ อ ๒๕ ข้ อ อภิ ป รายทั้ ง หลายต้ อ งมาจากกรรมการ โดยเสนอล่ ว งหน้ า เป็ น หนั ง สื อ
ต่อประธานและต้องมีกรรมการอื่นลงชื่อรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
ข้อ ๒๖ ข้ออภิปรายขอให้สภามหาวิทยาลัยตีความข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับอื่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ต้องมีกรรมการอื่นลงชื่อรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน

๒๙
ข้อ ๒๗ ข้ออภิปรายที่จะก่อให้เกิดผลใช้เป็นระเบียบหรือข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยต้อง
เสนอเป็นร่างระเบียบหรือร่างข้อบังคับ โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบ และต้องมีกรรมการอื่นลงชื่อรับรอง
ไม่น้อยกว่าห้าคน
ข้อ ๒๘ ประธานมีสิทธิเสนอข้ออภิปรายได้โดยไม่ต้องมีผู้ลงชื่อรับรอง การลงชื่อรับรองข้อ
อภิปรายต้องเสนอมาพร้อมกับข้ออภิปรายนั้น
ข้อ ๒๙ ข้ออภิปรายต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอเป็นหนังสือและไม่ต้องมีผู้ลงชื่อรับรอง
(๑) ขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วน
(๒) ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
(๓) ข้ออภิปรายที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร
(๔) ข้ออภิปรายที่ที่ประชุมพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ ๓๐ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ก าลั ง พิ จ ารณาข้ อ อภิ ป รายใดอยู่ ห้ า มมิ ใ ห้ เ สนอข้ อ อภิ ป รายอื่ น
นอกจากข้ออภิปรายต่อไปนี้
(๑) ขอให้รวม หรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมติ
(๒) ขอให้เลื่อนการพิจารณา
(๓) ขอให้ปิดอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กาลังอภิปรายกันอยู่
(๔) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
ในกรณีที่ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นพิจารณา ข้ออภิปรายเดิมเป็นอันตกไป
ข้อ ๓๑ การแก้ไขเพิ่มเติมข้ออภิปรายที่ ประธานสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม
ผู้เสนอข้ออภิปรายอาจถอนข้ออภิปรายของตนได้ก่อนถึงวันนัดประชุม
พิจารณาข้ออภิปรายนั้น แต่ถ้าถึงวันนัดประชุมแล้ว จะถอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม
ข้อ ๓๒ การถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอข้อ
อภิปรายใดจะกระทาได้เฉพาะก่อนที่ประธานสั่งบรรจุข้ออภิปรายนั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม
ข้อ ๓๓ ข้ออภิปรายใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอข้ออภิปรายไม่ชี้แจงในที่
ประชุมหรือผู้เสนอข้ออภิปรายไม่อยู่ในที่ประชุม โดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมายข้ออภิปรายนั้น
เป็นอันตกไป
การมอบหมายให้ชี้แจงแทนต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน เมื่อประธานอนุมัติ
แล้วจึงจะเข้าชี้แจงในที่ประชุมได้
ข้อ ๓๔ ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอข้ออภิปราย
ข้อ ๓๕ ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้คานึงถึงผู้เสนอ
ข้ออภิปราย ผู้รับรองข้ออภิปราย และผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายด้วย
ข้อ ๓๖ การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กาลังพิจารณากันอยู่ และ
ห้ามมิให้นาเอกสารใดๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จาเป็น
ข้อ ๓๗ ห้ามมิให้ผู้อภิปรายแสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ ๓๘ ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็
ได้

๓๐
ข้อ ๓๙ กรรมการผู้ ใดเห็ นว่ามีการฝุาฝื นข้อบังคับ อาจยกมื อขึ้นพ้นศีรษะเพื่อแสดงการ
ประท้วง ประธานจะต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝุาฝืนข้อบังคับตามที่ประท้วง
นั้นหรือไม่ คาวินิจฉัยของประธานให้ถือเป็นเด็ดขาด
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว
อันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น
ข้อ ๔๐ ผู้อภิปรายอาจถอนคาพูดของตนได้ หากมีผู้คัดค้านจะต้องได้รับความยินยอมของที่
ประชุมก่อน แต่ในกรณีที่มีการประท้วงตามข้อ ๓๙ ให้ประธานวินิจฉัยเสียก่อนว่าได้มีการฝุาฝืนข้อบังคับตามที่
ประท้วงนั้นหรือไม่
ข้อ ๔๑ การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ
(๑) ไม่มีผู้ใดอภิปราย
(๒) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย
(๓) ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่ประชุม
วินิจฉัยว่าจะปิดอภิปราย หรือไม่ก็ได้
หมวด ๔
การลงมติ
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่จะต้องมีมติของสภามหาวิทยาลัย ให้ประธานขอให้ที่ประชุม
ลงมติ มติของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก เว้นแต่จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการ
ออกเสียงชี้ขาดจะให้เหตุผล หรือไม่ก็ได้
มติ ใ นการเลื อ กผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห าร ตามมาตรา ๒๓ ๒๔ ๓๐ และ ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ทั้งนี้หมายความรวมถึงผู้บริหารตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะด้วย โดยการเลือกให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มากของจานวนผู้ที่มาประชุม เว้นแต่จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๔๔ การลงมติ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมซึ่งหมายความรวมถึงกรรมการที่ประชุมด้วย
ระบบทางไกลผ่านจอภาพ ให้มีสิทธิออกเสียง
ข้อ ๔๕ การออกเสี ยงลงคะแนนให้ กระทาเป็นการเปิดเผย เว้นแต่เมื่อที่ประชุมมีมติให้
กระทาเป็นการลับ จึงให้ลงคะแนนลับ
วิธีการลงคะแนนเปิดเผยและวิธีการลงคะแนนลั บ ให้ ประธานเป็นผู้ กาหนดตาม
ความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุม การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กผู้ ด ารงตาแหน่ งผู้ บริ ห าร แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ
การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห าร แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ
ข้ อ ๔๖ เมื่ อ ได้ นั บ คะแนนเสี ย งเสร็ จ แล้ ว ให้ ป ระธานประกาศมติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ทั น ที
ถ้าเรื่องใดมีกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับเฉพาะเรื่องนั้นๆ กาหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ถึงจานวนเท่าใด ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจานวนที่กาหนดไว้นั้นหรือไม่

๓๑
ข้อ ๔๗ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้ากรรมการร้องขอและที่ประชุมมีมติให้มีการนับ
คะแนนเสียงใหม่ ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่
ข้ อ ๔๘ มติ ใ ดไม่ มี ผู้ คั ด ค้ า นก็ ใ ห้ ป ระธานถามที่ ป ระชุ ม ว่ า มี ผู้ เ ห็ น เป็ น อย่ า งอื่ น หรื อ ไม่
เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมตินั้น
หมวด ๕
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๔๙ ในการรั บ รองรายงานการประชุม และการอนุ มัติ ใ ห้ ป ริ ญญา อนุ ป ริญ ญา หรื อ
ประกาศนี ย บัตร ตามมาตรา ๑๔ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ นายกสภา
มหาวิทยาลัยอาจเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย และให้กรรมการออกเสียงลงมติโดยกรรมการไม่ต้องมาประชุม
พร้อมกันตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดก็ได้ แต่ต้ องแจ้งผลการประชุมนั้นให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป
ข้อ ๕๐ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยย่อมเป็นที่เคารพ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใดในที่ประชุม
โดยขาดคารวะ หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
ข้อ ๕๑ ผู้ใดฝุาฝืนข้อบังคับนี้ ประธานมีอานาจเตือน ห้ ามปราม ให้ถอนคาพูด ห้ามพูดใน
เรื่ องที่พิจ ารณากัน อยู่ ให้ กล่ าวขอขมาในที่ประชุม หรือสั่ งให้ ออกไปจากที่ประชุมครั้งนั้น โดยมีห รือไม่มี
กาหนดเวลาก็ได้
ในกรณีที่ประธานให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืน ประธานมีอานาจสั่งให้
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนาตัวออกไปจากสถานที่ประชุม
ข้อ ๕๒ ในกรณีปัญหาที่จะต้องตีความตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัยที่
จะวินิจฉัย และเมื่อที่ประชุมได้ลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการเป็นประการ
ใดแล้ว ก็ให้ถือว่าคาวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด
การขอให้ ที่ ป ระชุ ม วิ นิ จ ฉั ย ตามวรรคหนึ่ ง อาจท าได้ โ ดยประธานที่ ป ระชุ ม
ขอปรึกษา หรือ กรรมการร้องขอ โดยมีกรรมการรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน
ข้ อ ๕ ๓ ใ นก ร ณี ที่ มี เ ห ตุ ผ ลค ว าม จ า เ ป็ น เ ฉพ าะ ก าร ปร ะ ชุ ม พิ จ า รณ าเ รื่ อง ใ ด
สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้ข้อหนึ่งข้อใดในการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นก็ได้
ข้อ ๕๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

