๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

๒

๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการต่างๆ

๔

๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๗
................................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อทาหน้าที่
พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการและพนักงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา
๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับ ความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และมติ
สภามหาวิท ยาลั ย นเรศวร ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๒๐๑(๑๑/๒๕๕๗) เมื่ อวัน ที่ ๓๐ พฤศจิก ายน
๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑
บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.อ.ม.”
หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ข้าราชการ”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบั น
อุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงาน”
หมายความว่า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยนเรศวร และให้หมายความรวมถึง พนักงานราชการและลูกจ้างประเภทต่างๆ ที่มิได้มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้เป็นการ
เฉพาะด้วย
“ประธาน”
หมายความว่า ประธานกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร

๖
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ตาแหน่งบริหาร”
หมายความว่า ต าแหน่ ง ประเภ ทผู้ บ ริ ห าร
ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยด้วย
ข้อ ๕ ให้มี ก.อ.ม. ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการจ านวนสามคน ซึ่ งเลื อ กจากผู้ ด ารงต าแหน่ งบริ ห ารของ
มหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากข้าราชการและพนักงาน ดังนี้
ก. ข้าราชการและพนักงานตาแหน่งวิชาการ จานวนสองคน
ข. ข้าราชการและพนักงานตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จานวนสองคน
(๔) กรรมการจานวนสามคน ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เลือกจาก
บุ ค คลภายนอกซึ่ งเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ า นกฎหมาย ด้ านการบริห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และด้ า น
บริหารงานบุคคล ด้านละหนึ่งคน
ให้ ก.อ.ม. ตั้ งข้ าราชการหรือ พนั ก งานหนึ่ งคนเป็ น เลขานุ ก าร และอาจ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตาม
ประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ประธานและกรรมการ มี ว าระอยู่ ในต าแหน่ ง คราวละสองปี นั บ แต่ วั น
ประกาศรายชื่อ ก.อ.ม. ที่ได้รับเลือก แต่อาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกใหม่อีกได้
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลงก่อนกาหนด ให้ดาเนินการ
แต่งตั้งประธานหรือเลือกกรรมการแทนภายในกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่ง
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ งเป็ น ประธานหรื อ ได้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการแทนนั้ น ให้ อ ยู่ ในต าแหน่ ง ได้ เพี ย งเท่ า
กาหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้ได้มา
ซึ่งกรรมการแทนก็ได้ โดยให้ถือว่า ก.อ.ม. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้ง
ประธานและเลือกกรรมการใหม่ ให้ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่
ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งประธานและเลือกกรรมการใหม่
ในกรณี ที่กรรมการตาม (๒) พ้นจากตาแหน่งผู้บริหารหรือกรรมการตาม
(๓) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการด้วย

๗
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้ประธานและกรรมการพ้น
จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการประเภทนั้น
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
ข้อ ๖ ให้ ก.อ.ม. มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการ เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ
(๒) พิจารณาการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงาน เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ
(๓) พิจารณาการร้องทุกข์ของข้าราชการและพนักงาน กรณีที่ไม่ได้รับความ
เป็ น ธรรมหรื อมี ความคั บ ข้อ งใจเนื่ องจากการกระท าหรือค าสั่ งของผู้ บังคับ บั ญ ชา เพื่ อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ
(๔) ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ คณะท างาน หรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด เพื่ อ
ดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ของ ก.อ.ม.
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๗ การประชุม ก.อ.ม. ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือได้ว่าเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้และมีเหตุอันจาเป็นต้องประชุม
โดยเร่งด่วน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใน
คราวนั้น
การประชุมตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการประชุมที่มีการกาหนดให้สามารถใช้วิธีการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทาให้กรรมการไม่
จาเป็น ต้องปรากฏตัว ในที่ประชุมด้วยโดยให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
ดังกล่าวร่วมประชุม ก.อ.ม. นั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ก.อ.ม. ห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาเข้าร่วม
พิจาณาลงมติในเรื่องนั้น แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะให้ข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และในกรณีที่มีปัญหาจาก
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คา
วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด

๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙ ให้ ก.อ.ม. ที่ได้ป ฏิ บัติห น้ าที่ อยู่ก่อ นหรือในวัน ที่ ข้อบั งคับ นี้ใช้บั งคับ ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะได้มี ก.อ.ม. ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๗
....................................................
เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารงานของวิท ยาลั ย เป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อยและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙๖ (๖/๒๕๕๗) เมื่อวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจา
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในวิทยาลัยหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
วิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการประจาวิทยาลัย รองผู้อานวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และมีกรรมการที่อธิการบดี
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ คน
กรณีที่ไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา หรือมีแต่ไม่ ถึง ๔ ภาควิชา ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการเพิ่มเติมได้ ไห้ได้จานวนทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗ คนแต่ไม่เกิน ๙ คน
ให้หัวหน้าสานักงานเลขานุการวิทยาลัย เป็นเลขานุการของคณะกรรมการประจา
วิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งมีวาระดารงตาแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้
ข้อ ๔ คณะกรรมการประจาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของวิท ยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
(๓) จัดการวัดผล ประเมินผลและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
(๔) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อานวยการวิทยาลัย
(๕) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ กิ จ การของวิ ท ยาลั ย หรื อ ตามที่ อ ธิ ก ารบดี
มอบหมาย
ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นให้ถือเป็นที่สุด

๑๐
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่ได้แต่งตั้งก่อนการบังคับใช้ข้อบังคับฉบับนี้ ให้
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง และเมื่ อ มี ค ณะกรรมการชุ ด ใหม่ ให้
ดาเนินการตามข้อบังคับฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดและ
แนวปฏิบัติต่างๆ

๑๒

๑๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๗
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการร้ องทุกข์และการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา
๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และมติ
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๑(๑๑/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการร้องทุกข์และ
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑
บรรดา กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประกาศ มติ หรือ ค าสั่ งอื่ น ใดซึ่ งขั ด หรื อ แย้ งกั บ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.อ.ม.”
หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ประธาน”
หมายความว่า ประธานกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ข้าราชการ”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบั น
อุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงาน”
หมายความว่า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยนเรศวร และให้หมายความรวมถึงพนักงานราชการและลูกจ้างประเภทต่างๆ ที่จ้างจาก

๑๔
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มิได้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่กาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้เป็นการเฉพาะด้วย
ข้อ ๕ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ ให้ ก.อ.ม. เป็ นผู้มีอานาจพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ ข้าราชการหรือพนักงานอาจร้องทุกข์ได้ในกรณี ดังนี้
(๑) กรณีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา เป็นต้นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ
ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๒) กรณีมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาต่อ
ตน ดังนี้
ก. บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อกฎหมาย
ข. ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ
ค. ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการบางเรื่อง เป็นเหตุให้
เสียสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
ข้อ ๘ ผู้ร้ องทุ กข์มีสิ ท ธิคัดค้านกรรมการได้โดยนาข้อบั งคับ ว่าด้ว ยการอุทธรณ์
และการพิจารณาการอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๙ การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับ
ข้องใจที่อาจร้องทุกข์ได้ตามข้อ ๗ ให้ร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งถึงการกระทาหรือได้รับ คาสั่งหรือทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ โดยคาร้องทุกข์ให้ ทาเป็น
หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องมีสาระสาคัญที่
แสดงข้อ เท็ จ จริ ง และปั ญ หาของเรื่อ งให้ เห็ น ว่าตนไม่ ได้ รับความเป็ น ธรรมหรือ มีความคั บ ข้องใจ
เนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร พร้อมทั้งระบุความประสงค์ของการร้องทุกข์
ในกรณีผู้ร้องทุกข์มีความประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้แสดงความประสงค์ไว้
ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วย
วาจาก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อประธาน โดยผู้ร้องทุกข์มีสิทธินา
ทนายความหรือที่ป รึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาของ ก.อ.ม. ได้ การใดที่ทนายความห รือที่
ปรึ กษาได้ท าลงต่อหน้ าผู้ ร้องทุ กข์ ให้ ถือ ว่าเป็น การกระท าของผู้ ร้องทุ กข์ เว้นแต่ผู้ ร้องทุ กข์จะได้
คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น

๑๕
ในกรณี ที่ นั ด ให้ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ม าแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจาต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ แ จ้ ง ให้
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาผู้ เป็ น เหตุ แ ห่ งการร้ อ งทุ ก ข์ ท ราบด้ ว ยว่ าถ้ าประสงค์ จ ะแถลงแก้ ก็ ให้ ม าแถลงหรื อ
มอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้น ก็ได้
ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณีและเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์เข้ารับฟังคาแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้
ข้อ ๑๑ การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งตรงต่อเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย หรือเลขานุการ ก.อ.ม. หรือจะยื่นหรือส่งผ่านอธิการบดีก็ได้
ให้ผู้รับหนังสือร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งส่งหนังสือร้องทุกข์ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
และให้นายกสภามหาวิทยาลัยส่งหนังสือร้องทุกข์ให้ประธานพิจารณาดาเนินการตามข้อบังคับนี้ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์นาหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสือออกใบรับ
หนังสือประทับตรารับหนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบ
ว่าด้วย งานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์
ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบ
รับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ ซองหนังสือเป็นวันยื่น
หนังสือร้องทุกข์
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งเป็นหนังสือต่อ
ผู้ร้องทุกข์ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวันได้รับคาสั่ง
ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง และมีการแจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกสั่ง
ทราบกับ มอบส าเนาคาสั่ งให้ ผู้ ถูกสั่ ง แล้ วทาบันทึ กลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลง
ลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวัน ได้รับคาสั่ง ถ้าไม่
อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือโดยส่งสาเนาคาสั่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่ง ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
โดยส่งสาเนาคาสั่งไปให้สองฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกสั่ งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน
เดือนปีที่รับทราบคาสั่งส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้เมื่อครบกาหนด
สิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่า ผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือ
มีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและ วัน เดือน ปีที่รับทราบ
คาสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้รับคาสั่งแล้ว
(๒) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่มีคาสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือ
วันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้นเป็นวันได้รับแจ้งถึงการกระทา
หรือได้รับคาสั่ง
(๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคาสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้
รับ ทราบถึงการปฏิบั ติหรือการใช้อานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญ ชาดังกล่ าวเป็นวันได้รับแจ้งถึงการ
กระทา

๑๖
ข้อ ๑๓ เมื่อ ก.อ.ม. ได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้ประธานมีหนังสือ
แจ้งพร้อมทั้งส่งสาเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ ว และ
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคาชี้แจงของตน
(ถ้ามี) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันได้รับหนังสือ
ข้อ ๑๔ เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสื อร้อง
ทุกข์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยยื่นหรือส่ง
ตรงต่อประธาน
ข้อ ๑๕ เรื่องร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ถูกต้องตามข้อ ๑๐
และยื่นภายในกาหนดเวลาตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาว่าเรื่องร้องทุกข์รายใดเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่
ให้ ก.อ.ม. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย หาก ก.อ.ม. มีความเห็นไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ให้ ก.อ.ม. เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากสภามหาวิทยาลัยมีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ก็ให้มหาวิทยาลัยแจ้งมติ
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วและให้แจ้งผู้บังคับบัญชา
ที่เป็นแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วย
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป จะขอ
ถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยทาเป็นหนังสือยื่นโดยตรงต่อ
ประธานเมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นให้เป็นอันระงับไป และให้ ก.อ.ม.
แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๑๗ การพิ จ ารณาเรื่องร้อ งทุ ก ข์ให้ ก.อ.ม. พิ จารณาจากเรื่อ งราวการปฏิ บั ติ
หรือไม่ป ฏิบั ติต่อผู้ ร้องทุ กข์ของผู้ บั งคับบัญ ชาผู้ เป็นเหตุแห่ งการร้องทุกข์ และในกรณี จาเป็นและ
สมควร อาจขอเอกสารและหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ค าชี้ แ จงจากหน่ ว ยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่ วยราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท หรื อ บุ ค คลใดๆ มาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ ชี้ แ จง
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวต้องให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับหนังสือร้องทุกข์
ในกรณีที่ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในวรรคหนึ่ ง ให้ ก.อ.ม. แจ้ ง เหตุ ที่ ท าให้ ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ต่ อ นายกสภา
มหาวิทยาลั ย เพื่ อสั่ งขยายระยะเวลาดาเนิ นการได้ต ามความจาเป็ นในแต่ล ะกรณี ครั้งละไม่เกิ น
สามสิบวัน ทั้งนี้ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ในการพิจารณาร้องทุกข์ ถ้า ก.อ.ม. เห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีอานาจสอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาเป็นโดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สอบสวนให้ สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้อง
ทราบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้

๑๗
ข้อ ๑๘ เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๗ (๑) แล้ว ถ้าเห็นว่า
(๑) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้เสนอความเห็นยกคาร้องทุกข์
(๒) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้ องทุกข์
นั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เสนอความเห็นให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
นั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้เสนอความเห็นให้แก้ไข
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๔) สมควรดาเนิ น การโดยการประการอื่ น ใดเพื่ อ ให้ มี ค วามถู กต้ อ งตาม
กฎหมายและมีความเป็นธรรม ให้เสนอความเห็นให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙ เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๗ (๒) แล้วถ้าเห็นว่า
(๑) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามที่กาหนด
ในข้อ ๗ (๒) ให้เสนอความเห็นให้ยกคาร้องทุกข์
(๒) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะที่กาหนดในข้อ ๗
(๒) ให้เสนอความเห็นให้แก้ไข หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้เสนอความเห็นให้ดาเนินการประการอื่นหรือให้
ข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือจรรยาบรรณของข้าราชการหรือพนักงาน
ข้อ ๒๐ การพิ จ ารณามี ม ติ ต ามข้ อ ๑๘ และข้ อ ๑๙ ให้ บั น ทึ ก เหตุ ผ ลของการ
พิจารณาไว้
ในคาวินิจฉัยพร้อมลงลายมือชื่อของกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น ถ้ากรรมการคนใดมี
ความเห็นแย้งให้มีสิทธิทาความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคาวินิจฉัยได้
ข้อ ๒๑ เมื่ อ ก.อ.ม. มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ตามข้ อ ๑๘ และข้ อ ๑๙ แล้ ว ให้ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใดให้แจ้งอธิการบดีเพื่อสั่ง
และปฏิบัติให้เป็น ไปตามมตินั้นพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้วแต่กรณีให้ผู้ ร้องทุกข์
ทราบด้วย โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์จากสภามหาวิทยาลัย
เมื่ออธิการบดีได้ดาเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัยแล้ ว ให้ รายงานผลการ
ดาเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๒๒ การนับระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ สาหรับระยะเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจาก
วันแรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง
ระยะเวลาเดิม เป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุดให้นับดังนี้
(๑) กรณี เป็ น เจ้ า หน้ าที่ ห รื อ ก.อ.ม. ให้ นั บ วั น สิ้ น สุ ด ของระยะเวลานั้ น
รวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทาการสาหรับเจ้าหน้าที่หรือ ก.อ.ม.

๑๘
(๒) กรณี เป็ น บุ ค คลที่ ต้ อ งท าการอย่ างหนึ่ ง อย่ า งใดภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยกฎหมายหรือโดยคาสั่ งของเจ้าหน้าที่หรือ ก.อ.ม. ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการให้นับวันเริ่มเปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ข้อ ๒๓ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และในกรณีที่มีปัญหาจาก
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คา
วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการใน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ หากดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตามข้อบังคับที่
ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๒๕ ให้ ก.อ.ม. ที่ได้ปฏิบัติห น้าที่อยู่ก่อนหรือในวันที่ข้อบั งคับนี้ใช้บังคับยังคง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป จนกว่าจะได้มี ก.อ.ม. ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา
๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์ โทษภาคทัณ ฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินขั้ นเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ และมาตรา ๑๔(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒๐๑(๑๑/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลั กเกณฑ์วิธีการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑
บรรดา กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประกาศ มติ หรือ ค าสั่ งอื่ น ใดซึ่ งขั ด หรื อ แย้ งกั บ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.อ.ม.”
หมายความว่า คณะกรรมการอุท ธรณ์ และร้อง
ทุกข์ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ประธาน”
หมายความว่า ประธานกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการอุ ท ธรณ์ และร้อ งทุ ก ข์
ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ข้าราชการ”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบั น
อุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงาน”
หมายความว่า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยนเรศวร และให้หมายความรวมถึงพนักงานราชการและลูกจ้างประเภทต่างๆ ที่จ้างจาก

๒๐
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มิได้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่กาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้เป็นการเฉพาะด้วย
“ก.พ.อ.”
หมายความว่า คณ ะกรรมการข้ า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๕ การอุทธรณ์ และการพิจารณาการอุท ธรณ์ ให้ เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ ให้ ก.อ.ม. มีอานาจในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
วินิจฉัยเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการและโทษทางวินัยของพนักงาน
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ ให้ ก.อ.ม. พิ จารณาการอุทธรณ์ ให้ แล้ วเสร็จภายในเก้าสิ บวันนั บแต่วันที่ ได้ รับ
หนังสืออุทธรณ์
ในกรณีที่ไม่สามารถพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ ในวรรคหนึ่ ง ให้ ก.อ.ม. แจ้ งเหตุ ที่ ท าให้ ก ารพิ จ ารณาการอุ ท ธรณ์ ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ต่ อ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อสั่งขยายระยะเวลาดาเนินการได้ตามความจาเป็นในแต่ละกรณี ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
ทั้งนี้ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ข้อ ๘ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านประธาน หรือกรรมการ หากผู้อุทธรณ์เห็นว่ามีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้กล่าวหา หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๒) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาการตามเรื่องที่กล่าวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
(๔) เป็น คู่หมั้น คู่สมรส บุ พการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่
น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของ
ผู้กล่าวหาหรือผู้อุทธรณ์แล้วแต่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหาหรือผู้อุทธรณ์แล้วแต่กรณี
(๖) เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ แ ทนโดยชอบธรรมหรือ ผู้ พิ ทั กษ์ ห รือ ผู้ แทนของ
ผู้อุทธรณ์
(๗) มีเหตุอื่นใดที่อาจทาให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม
ในกรณี ก ารอ้ า งคั ด ค้ านตาม (๗) ผู้ อุ ท ธรณ์ จ ะต้ อ งยื่ น เอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการคัดค้านที่เพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรมด้วย
ข้อ ๙ การคัดค้านประธานและกรรมการตามข้อ ๘ ให้ผู้อุทธรณ์ทาเป็นหนังสือยื่น
ต่อประธานด้วยตนเองหรือจะส่งทางไปรษณีย์ตอบรับภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับทราบคาสั่งหรือนับ
แต่ วั น ที่ ท ราบเหตุ แ ห่ งการคั ด ค้ านก็ ได้ พร้ อ มทั้ งระบุ ข้ อ คั ด ค้ านพร้ อ มแสดงข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ
กฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านว่าจะทาให้การพิจารณาไม่ได้ความจริงและยุติธรรมอย่างไร
เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงประทับตรารับและลงทะเบียนรับไว้เป็น
หลั กฐานในวัน ที่ รับ หนั งสื อคัดค้านตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และในกรณี ที่ผู้ อุทธรณ์ ยื่น

๒๑
หนังสือด้วยตนเองให้ออกใบรับหรือจัดให้ออกใบรับให้ด้วย และให้ส่งสาเนาหนังสือคัดค้านและแจ้ง
วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านให้ประธานทราบและรวมไว้ในการสานวนการอุทธรณ์
ข้อ ๑๐ การพิ จ ารณาเรื่อ งการคัด ค้านนั้ น หากประธานพิ จารณาเห็ น ว่าหนั งสื อ
คัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ประธานจะต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริงหรืออาจตรวจสอบ
ข้อเท็ จจริงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ผู กพันกับ คาคัดค้านหรือคาชี้แจงของผู้ คัดค้านหรือผู้ ถูก
คัดค้าน หรือพยานหลักฐานของผู้คัดค้านหรือผู้ถูกคัดค้าน
ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่า หนังสือคัด ค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้
ให้สั่งยกคาคัดค้านพร้อมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ ให้สั่งการภายในสิบห้าวันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านหรือคาชี้แจงของผู้ถูกคัดค้านพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ การสั่งยก
คาคัดค้านให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ประธานไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือ
ว่า ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะการพิจารณาการอุทธรณ์ในเรื่องนั้น
การพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามวรรคสาม ไม่กระทบถึงการพิจารณาการ
อุทธรณ์ที่ดาเนินการไปแล้ว
ในกรณีที่ประธานถูกคัดค้าน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธาน เพื่อ
ทาหน้าที่พิจารณาเรื่องคัดค้านดังกล่าว หากหนังสือคัดค้านมีเหตุผลที่รับฟังได้ หรือในกรณีที่กรรมการ
ซึ่งทาหน้าที่ประธานไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ถูกคัดค้านพ้น
จากหน้าที่ประธานคราวนั้น และให้ถือว่า ก.อ.ม. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่เพื่อพิจารณาอุทธรณ์
ในเรื่องนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง
ให้ ผู้นั้น รายงานต่อประธานและให้น าข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาบังคับใช้โดย
อนุโลม
ข้อ ๑๒ การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้นจะอุทธรณ์ แทนผู้อื่นหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
ข้อ ๑๓ การอุทธรณ์ให้ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้ถูกสั่งลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรม
อย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษ โดยอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
ในกรณีผู้อุทธรณ์มีความประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้แสดงความประสงค์ไว้
ในหนังสืออุทธรณ์ห รือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วย
วาจาก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์
ข้อ ๑๔ การยื่ น หรือส่งหนังสื ออุทธรณ์ ผู้ อุทธรณ์ จะยื่นหรือส่ งตรงต่อเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย หรือเลขานุการ ก.อ.ม. หรือจะยื่นหรือส่งผ่านผู้สั่งลงโทษก็ได้
ให้ผู้รับหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งส่งหนังสืออุทธรณ์ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
และให้นายกสภามหาวิทยาลัยส่งหนังสืออุทธรณ์ให้ประธานพิจารณาดาเนินการตามข้อบังคับนี้ต่อไป

๒๒
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์นาหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้เจ้าหน้ าที่ผู้รับหนังสือออกใบรับ
หนังสือประทับตรารับหนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบ
ว่าด้วย งานสารบรรณและให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ที่ ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบ
รับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันยื่น
หนังสืออุทธรณ์
ข้อ ๑๕ การนับระยะเวลาการอุทธรณ์ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบ
คาสั่งลงโทษเป็นวันรับแจ้งคาสั่งลงโทษ
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษ หากมีการแจ้งคาสั่ง
ลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบกับมอบสาเนาคาสั่งลงโทษให้แก่ผู้ถูกลงโทษพร้อมทั้งทาบันทึกลงวัน เดือน
ปี และสถานที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานผู้รู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้ น
เป็นวันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษได้โดยตรงและ
ได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสาเนาคาสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ของ
ผู้ถูกลงโทษ ซึ่งปรากฎตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสาเนาคาสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้
ถูกลงโทษเก็บ ไว้ห นึ่ งฉบั บ และให้ ผู้ ถูกลงโทษลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับทราบคาสั่ งลงโทษ
ส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเมื่อครบกาหนดสิบห้าวันนับแต่
วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบี ยนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าวมีผู้รับแทนแล้ว
แม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับทราบคาสั่ง
ลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้รับทราบคาสั่งแล้ว
ข้อ ๑๖ เมื่ อ ได้ ยื่ น หรื อ ส่ ง ห นั งสื อ อุ ท ธรณ์ ไว้ แ ล้ ว ผู้ อุ ท ธรณ์ จะยื่ น ห รื อ ส่ ง
คาแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรง
ต่อประธาน
ข้อ ๑๗ อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องตามข้อ ๑๓ และยื่น
ภายในกาหนดเวลาตามข้อบังคับนี้
ในกรณีทมี่ ีปัญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็นอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้
ก.อ.ม. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย หาก ก.อ.ม. มีความเห็นไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้ ก.อ.ม. เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากสภามหาวิทยาลัยมีมติไม่รับอุทธรณ์ ก็ให้มหาวิทยาลัยแจ้งมติพร้อมทั้ง
แจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วและให้แจ้งผู้สั่งลงโทษทราบด้วย
ข้อ ๑๘ ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่ ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้น
ก็ได้ โดยทาเป็นหนังสือยื่นตรงต่อประธาน เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาการอุทธรณ์ให้เป็ นอัน
ระงับไปและให้ ก.อ.ม. แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๑๙ การพิจารณาการอุทธรณ์ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากสานวนการสืบสวนหรือ
การพิจารณาในเบื้องต้นรวมทั้งสานวนการดาเนินการทางวินัย และในกรณีจาเป็นและสมควรอาจ
ออกไปตรวจสถานที่หรือขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่ มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วย

๒๓
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ผู้อุทธรณ์มีสิทธินาทนายความหรือที่
ปรึกษา ซึ่งมิใช่พยานของตนเข้ามาในการพิจารณาของ ก.อ.ม. ได้ การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษา
ได้ทาลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์ ให้ถือว่าเป็นการกระทาของผู้อุทธรณ์ เว้นแต่ผู้อุทธรณ์จะได้คัดค้านเสียแต่
ในขณะนั้น
ในกรณี ที่ นั ด ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ มาแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจาต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ แ จ้ ง ให้
ผู้บังคับบัญชา ผู้สั่งลงโทษทราบด้วยว่าถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้ มาแถลงแก้หรือมอบหมายเป็น
หนั งสื อให้ บุ คคลที่เกี่ย วข้องเป็ น ผู้ แทนมาแถลงแก้ด้ว ยวาจาต่อที่ป ระชุมครั้งนั้น ก็ได้ ทั้ งนี้ ให้ แจ้ง
ล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าวให้ผู้สั่งลงโทษหรือผู้แทนเข้าฟังคา
แถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้
ในการพิจารณาอุทธรณ์ ถ้า ก.อ.ม. เห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีอานาจสอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาเป็นโดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องทราบส่งไปให้
ผู้สอบสวนเดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ ๒๐ เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
(๑) ถ้ าเห็ น ว่ าการสั่ งลงโทษถู ก ต้ อ งเหมาะสมกับ ความผิ ด แล้ ว ให้ เสนอ
ความเห็นยกอุทธรณ์
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็น
ว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรงแต่ควรได้รับโทษหนักขึ้ น ให้เสนอความเห็นเพิ่มโทษ
เป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็น
ว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลง ให้เสนอความเห็นให้ลดโทษเป็น
สถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็น
ว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ
ให้เสนอความเห็นให้สั่งงดโทษโดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
(๕) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทาของผู้อุทธรณ์
ไม่เป็นความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัย ให้เสนอความเห็นให้ยก
โทษ และสั่งให้ดาเนินการให้เหมาะสม
(๖) ถ้าเห็นว่าข้อความในคาสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้เสนอ
ความเห็นให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้ถูกต้องเหมาะสม
(๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็น
ว่ า กรณี มี มู ลที่ ควรกล่ าวหาว่ าผู้ อุ ทธรณ์ กระท าผิ ดวิ นั ยอย่ างร้ ายแรง ให้ เสนอความเห็ น ให้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

๒๔
ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัด
แจ้ งตามที่ ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. หรื อ เห็ น ว่า ผู้ อุ ท ธรณ์ ก ระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ายแรงและได้ มี ก าร
ดาเนินการทางวินัยแล้ว
ให้เสนอความเห็นให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
(๘) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่า ผู้อุทธรณ์
มีกรณี ที่ ส มควรแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรือให้ ออกจากราชการตามมาตรา ๕๗ (๔) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เสนอความเห็นตาม
ข้อ ๒๐ (๗) โดยอนุโลม
(๙) ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และถูกต้องตามกฎหมาย ให้เสนอความเห็นให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
การออกจากราชการของผู้ อุ ท ธรณ์ ไม่ เป็ น เหตุ ที่ จ ะยุติ การพิ จ ารณาการ
อุทธรณ์ แต่จะมีความเห็นตาม (๒) หรือ (๘) มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตายจะมี
ความเห็น ตาม (๗) มิได้ด้วย
ในกรณีที่มีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระทาร่วมกัน และเป็นความผิดใน
เรื่องเดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่ งการกระทาอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิ ทธิ
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษดังกล่าวและผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ได้ใช้
สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับ
กรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทาง
ที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย
ข้อ ๒๑ ในกรณี ที่ มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนตามข้ อ ๒๐ (๗) หรื อ (๘)
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ ให้ส่งเรื่องให้ ก.อ.ม. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตาม
ข้อ ๒๐ ต่อไป
ข้อ ๒๒ คาวินิจฉัยของ ก.อ.ม. ต้องมีลายมือชื่อของกรรมการที่วินิจฉัยเรื่ องนั้นถ้า
กรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิทาความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคาวินิจฉัยได้
ข้อ ๒๓ เมื่อ ก.อ.ม. มีคาวินิ จฉัยตามข้อ ๒๐ แล้ ว ให้ เสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ
พิจารณาสั่งการต่อไป เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใดให้ แจ้งอธิการบดีเพื่อสั่งและปฏิบัติให้
เป็นไปตามมตินั้นพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้วแต่กรณีให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย โดยให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จาก
สภามหาวิทยาลัย
เมื่ออธิการบดีได้ดาเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย แล้ ว ให้ รายงานผลการ
ดาเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นให้เพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ที่เป็นข้าราชการ
เป็น ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือมีความเห็นให้ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์
คาสั่ งเพิ่มโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือคาสั่งให้ออกจากราชการต่ อ ก.พ.อ. ได้อีกชั้นหนึ่งภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งคาสั่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ

๒๕
ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒๕ การนับระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ สาหรับระยะเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจาก
วันแรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง
ระยะเวลาเดิม เป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุดให้นับดังนี้
(๑) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่หรือ ก.อ.ม. ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย
แม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทาการสาหรับเจ้าหน้าที่หรือ ก.อ.ม.
(๒) กรณีเป็นบุคคลที่ต้องทาการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กาหนดโดย
กฎหมายหรือโดยคาสั่งของเจ้าหน้าที่หรือ ก.อ.ม. ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุด ราชการ
ให้นับวันเริ่มเปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ข้อ ๒๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และในกรณีที่มีปัญหาจาก
การปฏิ บั ติตามข้อบั งคั บ นี้ ห รือข้อ บั งคั บนี้ มิได้กาหนดไว้ ให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย เป็น ผู้ วินิ จฉัย ชี้ขาด
คาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ การอุทธรณ์และการพิจารณาการอุทธรณ์ที่ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการใน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ หากดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตามข้อบังคับที่
ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๒๘ ให้ ก.อ.ม. ที่ได้ปฏิบัติห น้าที่อยู่ก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับยังคง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป จนกว่าจะได้มี ก.อ.ม. ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการพิจารณาสอบสวนทางวินยั
พ.ศ.๒๕๕๗
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณา
สอบสวนทางวินัยตลอดจนการดาเนินการทางวินัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระทาผิดทางวินัยหรือปรากฏมูลความผิดทางวินัย ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ วรรคสาม
มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๕/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และ มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐๑
(๑๑/๒๕๕๗) เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บั งคับ นี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวร ว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อานวยการ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ผู้ อ านวยการสถาบั น ผู้ อ านวยการส านั ก
ผู้อานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อานวยการกอง
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ทั้งที่เป็นส่วนราชการ หรือเป็นส่วน
งานภายในซึ่งดาเนินงานจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน
อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย
“ข้าราชการ ”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบั น
อุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๗
“พนักงาน”
หมายความว่า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
มหาวิท ยาลั ย นเรศวร และให้ ห มายความรวมถึ งลู ก จ้ างประเภทต่ างๆ ที่ จ้ างจากเงิน รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มิได้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดาเนินการทางวินัยไว้เป็นการเฉพาะ
ข้อ ๕ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ นี้ และให้ มี อ านาจออก
ประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด คาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ เมื่อปรากฏว่าข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหา โดยมีหลักฐานตาม
สมควรว่าได้กระทาผิดวินัย หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันเป็นความผิดวินัย หรือความปรากฏต่อ
ผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดกระทาผิดวินัย หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันเป็น
ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวรายงานให้อธิการบดีทราบโดยพลัน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและดาเนินการ
หมวด ๒
คณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๗ ข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย หรือประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันเป็นความผิดวินัย ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณี อธิ ก ารบดี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยรวมกันแล้วมีจานวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งบริหารไม่ต่ากว่าหรือดารงตาแหน่ง
เทียบได้ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา
(๒) กรรมการจานวนอีกอย่างน้อยสองคน โดยให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
คณะกรรมการสอบสวนต้ อ งมี ผู้ ด ารงต าแหน่ งนิ ติ ก ร หรื อ ผู้ ได้ รั บ ปริ ญ ญาทาง
กฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย ร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่าง
น้อยหนึ่งคน

๒๘
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการ จะดารง
ตาแหน่งบริหารต่ากว่าหรือเทียบได้ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการ
ในกรณีจาเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นด้วยก็ได้
ข้อ ๙ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อ ตาแหน่งและสังกัดของ
ผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่กล่าวหา ชื่อและตาแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้
ให้มีสาระสาคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๐ เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ ผู้สั่งแต่งตั้งดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว
โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปี รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบสาเนาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบหนึ่งฉบับ
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคาสั่ง หรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบได้ให้มีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ
ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่
วันที่ส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
(๒) ส่งส าเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาทั้งหมดให้ประธานกรรมการเพื่อดาเนินการสอบสวนต่อไป โดยให้ประธาน
กรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีรับทราบไว้เป็นหลักฐาน
หมวด ๓
การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๑ ผู้ ถู ก กล่ า วหามี สิ ท ธิ คั ด ค้ านผู้ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการสอบสวน
ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายเหตุประกอบกัน ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาการตามเรื่องที่กล่าวหา
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้อง
ร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาของผู้กล่าวหา
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ผู้ถูกกล่าวหา

๒๙
(๖) เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของ
ผู้ถูกกล่าวหา
(๗) มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจทาให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็น
ธรรม
ข้อ ๑๒ การคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนให้ทาเป็นหนังสือยื่น
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทาให้การ
สอบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร ในการนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ส่ง
สาเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ใน
สานวนการสอบสวนด้วย
ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งคั ด ค้ าน ผู้ ซึ่ งถู ก คั ด ค้ านอาจท าค าชี้ แ จงได้ ห ากผู้ สั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น
กรรมการสอบสวน แต่หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ ให้สั่งยกคาคัดค้าน
นั้นโดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน ทั้งนี้ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณา
สั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมไว้
ในสานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคาคัดค้านให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้า
วันตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้เลขานุการรายงาน
ไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดาเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไป
การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ ผู้ ได้รับ แต่งตั้งเป็ น กรรมการสอบสวนเห็ น ว่า ตนมี เหตุ อัน อาจ
ถูกคัดค้านตามข้อ ๑๑ ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนและให้นาข้อ ๑๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือจาเป็นที่
จะต้องเปลี่ยน เพิ่มหรือลดจานวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ดาเนินการได้โดยให้แสดง
เหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นาข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึง
การสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว

๓๐
หมวด ๔
การสอบสวน
ข้อ ๑๕ เมื่อได้รับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้ประธาน
กรรมการสั่งให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางสอบสวนโดยเร็ว
ข้ อ ๑๖ คณะกรรมการสอบสวนมี ห น้ าที่ ส อบสวนตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความ
ยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน
การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความ
ประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา และ
จัดทาบันทึกประจาวันที่มีการสอบสวนไว้ด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจะไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ไม่เกินหกสิบวันในแต่ละกรณีโดยให้ยื่นคาขอขยายก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว หากยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขอขยาย ให้นายสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาอีกได้
ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๑๘ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่
ในกรณีจาเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
ใดคนหนึ่งทาหน้าที่แทน
การประชุมตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการประชุมที่มีการกาหนดให้สามารถใช้วิธีการ
ติดต่อสื่ อสารด้ วยเทคโนโลยี ที่ ส ามารถถ่ายทอดภาพและเสี ยงได้อ ย่างต่อเนื่องซึ่งทาให้ กรรมการ
ไม่จาเป็นต้องปรากฏตัว ในที่ประชุมด้วยโดยให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
ดังกล่าวร่วมประชุมคณะกรรมการนั้ น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนคานึงถึงการรักษาความลับใน
การประชุมด้วย
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ชาด
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลและความ
จาเป็นที่ควรให้ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวน
เสนอความคิดเห็นไปยังผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อ ๒๐ การน าเอกสารหรือ วัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวน
ให้กรรมการสอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใดและเมื่อใด

๓๑
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ ทั้งนี้ให้รวมถึง
พยานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่ถ้าไม่อาจนาต้นฉบับมาได้ จะใช้สาเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้องก็ได้
ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหาย ถูกทาลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้
นาสาเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
ข้อ ๒๑ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ
๑๕ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวน ดังนี้
(๑) มีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
ตามเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหา ให้ ท ราบว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ ก ระท าการใด เมื่ อ ใด อย่ า งไร ในการนี้ ใ ห้
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่ า วหา สิ ท ธิ ที่ จ ะให้ ถ้ อ ยค าหรื อ ชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหาตลอดจนอ้ า งพยานหลั ก ฐานหรื อ น า
พยานหลักฐานมาสืบแก้ ข้อกล่าวหาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๒ ด้วย
การแจ้งตาม (๑) ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว ๒. ท้ายข้อบังคับนี้
โดยให้ทาเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
(๒) ให้ถามผู้ถูกกล่าวหาว่า ได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
ดังนี้
(ก) กรณี ที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคารับสารภาพว่าได้กระทาการตามที่
ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า การกระทาตามที่ถูกกล่าวหา
ดังกล่ าวเป็ น ความผิ ด วินั ย หรื อ ประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณอั น เป็ น ความผิ ด วินั ยกรณี ใด หากผู้ ถู ก
กล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ
(ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทาไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทาการสอบสวน
ต่อ ไปก็ได้ หรื อถ้ าเห็ น เป็ น การสมควรที่ จะได้ ท ราบข้อ เท็ จจริงและพฤติ การณ์ อั น เกี่ ยวกั บ เรื่อ งที่
กล่าวหาโดยละเอียด จะทาการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดาเนินการตามข้อ ๓๕ และ
ข้อ ๓๖ ต่อไป
(ข) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคารับสารภาพ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดาเนินการตาม
ข้อ ๒๒ ต่อไป แต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึก
นั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหา และให้มอบบันทึกให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่ง
ฉบับ และอีกหนึ่งฉบับให้เก็บไว้ในสานวนการสอบสวน แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับบันทึกดังกล่าว
ให้ ส่งบั น ทึกนั้ น ทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ยนตอบรับไปให้ ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ ถูกกล่ าวหา ซึ่ง
ปรากฏหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ
(ค) ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
สอบสวนส่งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา
ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหา

๓๒
แจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ทั้งนี้
การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว. ๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้
ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และ
วันเดือนปี ที่รับทราบ ส่งกลับคืนมารวมไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน นับ
แต่วัน ที่ได้ดาเนิ น การดังกล่ าว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว. ๒ คืน ให้ถือว่าผู้ ถูกกล่ าวหาได้รับทราบข้อ
กล่าวหาและให้คณะกรรมการดาเนินการตามข้อ ๒๒ ต่อไป
ข้อ ๒๒ เมื่อได้ดาเนินการ ตามข้อ ๒๑ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
ประชุมเพื่ อพิจ ารณาว่ามีพยานหลั กฐานใดสนับ สนุน ข้อกล่ าวหาว่าผู้ ถูกกล่ าวหาได้กระทาการใด
เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือประพฤติผิด จรรยาบรรณอันเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ข้อใด แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการดังนี้
(๑) มีห นั งสื อเรียกผู้ ถูกกล่ าวหามาพบเพื่ อแจ้งข้อกล่ าวหา โดยระบุ ข้อ
กล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือผิดจรรยาบรรณ
อันเป็นความผิดวินัยกรณีใด ข้อใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดย
ระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทาที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สาหรับพยานบุคคลจะ
ระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ให้ ท าบั น ทึ ก มีส าระส าคั ญ ตามแบบ สว.๓ ท้ ายข้อบั งคับ นี้ โดยท าเป็ น สองฉบั บ เพื่ อมอบให้ ผู้ ถู ก
กล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน
เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
(๒) ให้ คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคาชี้แจงแก้ ข้อ
กล่าวหาเป็ นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสื อ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคาชี้แจงภายในเวลาอันสมควรแต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่
วัน ที่ ได้ ท ราบข้ อกล่ าวหาและสรุป พยานหลั กฐานที่ ส นั บสนุน ข้อ กล่ าวหา และต้องให้ โอกาสผู้ ถู ก
กล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน หรือให้ถ้อยคาเพิ่มเติมรวมทั้งนาสืบแก้ข้อกล่าวหา
ด้วย
(๓) ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ป ระสงค์ จ ะยื่ น ค าชี้ แ จงเป็ น หนั ง สื อ ให้
คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว การนา
สืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนาพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างถึงพยานหลักฐานแล้วขอให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
(๔) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอม
ลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบ ให้ บั น ทึ ก ข้ อ เท็ จ จริ ง และพฤติ ก าร ณ์ ไ ว้ และมอบบั น ทึ ก พร้ อ มสรุ ป
พยานหลั กฐาน ให้ ผู้ ถูกกล่ าวหา หากผู้ ถูกกล่ าวหาไม่ยอมรับบั น ทึ กพร้อ มสรุป พยานหลั กฐานที่
สนั บ สนุ น ข้ อ กล่ าวหา ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนส่ งบั น ทึ ก มี ส าระส าคั ญ ตามแบบ สว. ๓ ทาง
ไปรษณี ย์ ต อบรั บ ไปให้ ผู้ ถู กกล่ าวหา ณ ที่ อ ยู่ข องผู้ ถู กกล่ าวหา ซึ่ งปรากฎตามหลั ก ฐานของทาง
ราชการ หรือสถานที่ติดต่อผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงให้
ถ้อยคา และนาสืบแก้ข้อกล่าวหา
(๕ ) ใน กรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วห าไม่ ม ารั บ ท ราบ ข้ อ กล่ า วห าและสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมี สาระสาคัญตามแบบ สว.

๓๓
๓ ทางไปรษณีย์ตอบรับ ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฎตามหลักฐานของทาง
ราชการ หรือสถานที่ติดต่อผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงให้
ถ้อยคา และนาสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งในกรณีนี้ ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว. ๓ เป็น
สามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสานวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่ง
ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่รับทราบ ส่งกลับคืนมารวมไว้ในสานวนการ
สอบสวนหนึ่งฉบับ
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวั นนับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าวตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ
(๕) แล้ว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับคาชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มา
ให้ถ้อยคาตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวน
ต่อไปก็ได้ แล้วดาเนินการตามข้อ ๓๕ และ ข้อ ๓๖ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยคา หรือยื่นคา
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอนาสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสานวนการ
สอบสวน ตามข้อ ๓๗ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา ตามที่
ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ ร วบรวมพยานหลั ก ฐานต่ า งๆ เสร็ จ แล้ ว ให้
ดาเนินการตามข้อ ๓๕ และ ข้อ ๓๖ ต่อไป
ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๒ เสร็จ
แล้ ว ก่ อ นเสนอส านวนการสอบสวนต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนตามข้ อ ๓๖ ถ้ า
คณะกรรมการสอบสวนเห็น ว่าจาเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดาเนินการได้ ถ้า
พยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมนั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวน
สรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคา หรือนาสืบ
แก้ข้อกล่าวหาเฉพาะพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ ให้นาข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อ ๒๔ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว มีสิทธิยื่น
คาชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอให้ถ้อยคา หรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อน
การสอบสวนแล้วเสร็จ
เมื่ อ การสอบสวนแล้ ว เสร็ จ และยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตามข้อ ๓๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคาชี้แจงต่อบุคคล
ดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รับคาชี้แจงนั้นรวมไว้ในสานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วย
ข้อ ๒๕ ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและหรือพยาน จะต้องมีกรรมการสอบสวน
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได้
ข้อ ๒๖ กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
การให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย
ข้อ ๒๗ ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใด
กระทาการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระทาการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคาอย่างใดๆ

๓๔
ข้อ ๒๘ ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียก
ผู้ซึ่งจะถูกสอบปากคาเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน
เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน
หรือกรณีที่มีการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหา
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในที่สอบสวนได้ การใด
ที่ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาได้ทาลงต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่าเป็นการกระทาของ
ผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ให้บันทึกถ้อยคามีสาระสาคัญตามแบบ สว.
๔ หรือ สว.๕ แล้ วแต่กรณี เมื่อได้บั น ทึกถ้อยคาเสร็จแล้ว ให้ อ่านให้ ผู้ให้ ถ้อยคาฟังหรือจะให้ ผู้ ให้
ถ้อยคาอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคารับว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้ถ้อยคาและผู้บันทึกถ้อยคาลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึก
ถ้อยคานั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคามีหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคาลง
ลายมือชื่อกากับไว้ทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคา ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความ
ที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่ง
คนกับผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ในกรณีที่ผู้ให้ ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมื อชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคา ใน
กรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้น
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด
ในกรณีที่พยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแต่ไม่ให้ถ้อยคา หรือไม่มาให้ถ้อยคา
หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภ ายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่
สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจาวันที่มีการสอบสวน ตามข้อ ๑๖ และ
รายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะ
ทาให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จาเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสาคัญ จะงดการสอบสวน
พยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องทาบันทึกเหตุที่ไม่สอบสวนนั้นไว้ในบันทึกประจาวั นที่มีการสอบสวน
ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๖
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดวินัยที่
ไม่ใช่ความผิดวินั ยอย่างร้ายแรง ให้ รายงานผลการสอบสวนพร้อมเอกสารหลักฐานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อสั่งลงโทษตามความเหมาะสมของความผิดต่อไป
หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาความในเรื่อง
วินั ย อย่ างร้ ายแรงในเรื่ องอื่น นอกเหนื อ จากที่ ระบุ ไว้ในคาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้
ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถ้ าผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามรายงาน ให้

๓๕
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทาการสอบสวน
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ โดยทาเป็นคาสั่งมีสาระสาคัญ ตามแบบ สว. ๑ ทั้งนี้ ให้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับนี้
ข้ อ ๓๒ ในกรณี ที่ ก ารสอบสวนพาดพิ ง ไปถึ งผู้ อื่ น ให้ ค ณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาในเบื้องต้นว่าบุคคลผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทาการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้
นั้นมีส่วนร่วมกระทาการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดาเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
ในกรณี ที่ ผู้ สั่ งแต่ งตั้งเห็ น ว่า กรณี มี มู ล เป็ น การกระท าผิ ดวิ นั ย หรือ ประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณอันเป็นความผิดวินัยตามรายงาน ให้ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับนี้ กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานตามที่
ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนด าเนิ น การสอบสวนโดยแยกเป็ น ส านวนการ
สอบสวนใหม่ ให้นาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสานวนการสอบสวนเดิมรวมในสานวนการสอบสวน
ใหม่ หรื อ บั น ทึ ก ให้ ป รากฏว่าน าพยานหลั ก ฐานใดจากส านวนการสอบสวนเดิ ม มาประกอบการ
พิจารณาในสานวนการสอบสวนใหม่ด้วย
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดหรือต้องรับผิดใน
คดี ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ เรื่ อ งที่ ก ล่ าวหา ถ้ าคณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่า ข้ อเท็ จจริงที่ ป ราก ฏตามค า
พิพากษา ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ให้ถือเอาคาพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่ าวหาโดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลั กฐานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ ผู้ ถูก
กล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่ งให้ ผู้ ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับ
บัญชาของ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนต่อไปจน
เสร็ จ แล้ ว ท ารายงานการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนต่ อ ผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และส่ งเรื่องให้ ผู้ บังคับ บัญ ชาคนใหม่ของผู้ ถูกกล่าวหาเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป
หมวด ๕
การลงมติ และรายงานการสอบสวน
ข้อ ๓๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้
ประชุมพิจารณาลงมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยฐานใด และ
ควรได้รับ โทษสถานใด ถ้ากรณี มีเหตุอันควรสงสั ยอย่างยิ่ งว่าผู้ ถูกกล่ าวหาได้กระทาผิ ดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๗(๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๖
ข้อ ๓๖ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๓๕ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวน
ท ารายงานการสอบสวนซึ่ งมี ส าระส าคั ญ ตามแบบ สว.๖ ท้ า ยข้ อ บั ง คั บ นี้ เสนอต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทาความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงาน
การสอบสวนโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย
รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ว่ามีอย่างไรบ้าง ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวน
พยานตามข้อ ๓๐ หรือข้อ ๓๑ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
ให้ถ้อยคารับสารภาพ ให้บันทึกเหตุในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา กับพยานหลักฐานที่
หักล้างข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยหรือไม่
อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยฐานใด และควรได้รับโทษสถานใด
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทารายงานสอบสวนแล้ว ให้เสนอสานวนการสอบสวน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ
ข้อ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนมาแล้ ว ให้ ผู้สั่ ง
แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของสานวนการสอบสวน ตามข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนให้ความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทาผิด สมควรยุติเรื่อง
หรือกระทาผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติม
ประการใด ให้กาหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม
เพื่อดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทาการสอบสวนได้ หรือผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นเป็นการสมควร จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ขึ้นทาการสอบสวน
เพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้นา ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวน
เสร็จแล้วให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่ มเติมให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพิ่มเติม โดยไม่ต้องทาความเห็น
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๘ ให้
การสอบสวนทั้งหมดเสี ยไป ในกรณี เช่นนี้ ให้ ผู้ มีอานาจสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
ข้อ ๔๐ กรณีที่ปรากฎว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนเสียไป
เฉพาะตอนนั้น ดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่
ครบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง

๓๗
(๒) การสอบปากคาบุคคลดาเนินการไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๕
ข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง
ในกรณี เช่น นี้ ให้ ผู้ มี อานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สั่ งให้ คณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่
มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง หรือนัดมาให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๑ ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดาเนินการตอนนั้นให้ถูกต้อง
โดยเร็ว และต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ ๒๒ ด้วย แต่ถ้าการสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระสาคัญอันที่จะทาให้เสียความเป็นธรรม ผู้ มี
อานาจดังกล่าวจะสั่งให้แก้ไขหรือ ดาเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๔๒ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การสอบสวนตอนใดท าไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ บั ง คั บ นี้
นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสาคัญอันจะทา
ให้เสียความเป็นธรรม ให้ผู้สั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือ
ดาเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวนนั้นมิใช่สาระสาคัญอันจะทาให้เสียความเป็น
ธรรม ผู้มีอานาจดังกล่าวจะสั่งให้แก้ไขหรือดาเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๔๓ กรณี ข้าราชการผู้ใดเคยถูกกกล่าวหา หรือกระทาผิ ดวินัยก่อนวันโอนมา
บรรจุเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัย หากการกระทานั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่อาจถูกลงโทษ
วินั ย อย่ างร้ ายแรง ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามข้ อ ๗ สั่ งให้ มี ก ารด าเนิ น การสอบสวนและลงโทษตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ แต่ถ้าเป็นเรื่ องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวน
ของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้รอผลการสืบสวนหรือสอบสวนจนเสร็จ เมื่อได้รับรายงานผล
การสอบสวนแล้ วหากจะต้องสั่ งลงโทษทางวินัย ให้ ผู้ สั่ งแต่งตั้ งของข้าราชการหรือพนั กงานผู้ นั้ น
พิจารณาดาเนินการลงโทษต่อไป
ข้อ ๔๔ ข้าราชการผู้ใดพ้นจากราชการอันมิใช่เพราะตาย และมีกรณีกระทาผิดวินัย
อย่ างร้ ายแรงก่อ นพ้ น จากราชการ ให้ ผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อดาเนินการทางวินัยตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้กับข้าราชการผู้นั้นภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่พ้นจากราชการ
การดาเนินการสอบสวนพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวน ได้พิ จารณาสอบสวนเป็ น ประการใดแล้ ว ให้ เสนอ
สานวนการสอบสวนต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา หากเห็นว่าผู้นั้นกระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้พิจารณาดาเนินการลงโทษวิ นัยอย่างร้ายแรงตามความร้ายแรงแก่กรณี แต่
หากปรากฎว่า ผู้นั้นกระทาผิดวินัยที่จะลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษเสียก็ได้
ในระหว่างที่ได้ดาเนินการตามวรรคก่อน หากปรากฏว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายให้ยุติ
เรื่อง

๓๘
ข้อ ๔๕ การนับระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ สาหรับระยะเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจาก
วันแรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง
ระยะเวลาเดิม เป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุดให้นับดังนี้
(๓) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสอบสวน ให้นับวั นสิ้นสุดของระยะเวลา
นั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทาการสาหรับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสอบสวน
(๔) กรณีเป็นบุคคลที่ต้องทาการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กาหนดโดย
กฎหมายหรือโดยคาสั่งของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสอบสวน ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ข้อ ๔๖ ในกรณี ที่ มีการสั่ งลงโทษวินัยข้าราชการหรือพนักงานผู้ ใด ให้ อธิการบดี
รายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าการสั่งลงโทษตามวรรคก่อน มิได้ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือมิได้ดาเนินการโดยเคร่งครัด หรือมิได้ดาเนินการ
ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างเพียงพอ จะสั่งให้มีการดาเนินการและสั่งการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
ก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๗ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ และการสอบสวนยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้มาดาเนินการต่อจนแล้วเสร็จโดยไม่กระทบการสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว และการพิจารณาสั่ง
การของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตาม
ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๓๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการโดยการให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายในประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๗
.............................................
โดยที่ เห็ น เป็ น การสมควร เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพของข้ า ราชการ และพนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ ไปปฏิ บั ติ งานในหน่ ว ยงานอื่ น ภายในประเทศ เพื่ อ ให้ ข้ าราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการการสร้างเครือข่ายวิชาการภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ตามนโยบายของรัฐ
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๙ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บข้าราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และ ความในข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑๙๖(๖/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
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 การให้
ข้าราชการและพนั กงานมหาวิทยาลั ย ไปปฏิบัติงานเพื่ อเพิ่มพู นความรู้ท างวิช าการ โดยการให้ ไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ส่วนงาน”
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก
หรือ ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ หรือจัดตั้งโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย
“ข้าราชการ”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบั น
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.บ.ม.”
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัย
“การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ”
หมายความว่า การวิจัย หรือ
การสร้างงาน นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่นที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ การสร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจน

๔๐
การพัฒนาความสัมพันธ์ในหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้วย หรือสถาบัน
อื่น ๆ หรื อ หน่ ว ยงานอื่น ภายในประเทศ หรือฝึ กการใช้เครื่อ งมื อหรือเทคโนโลยี ส มั ยใหม่ ซึ่ งมิ ใช่
การศึกษา เพื่อเพิ่มเติม คุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา
ข้อ ๔ ให้ ก.บ.ม. มีอานาจกาหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ
มหาวิทยาลัย กรณีที่มีปัญหานอกเหนือจากที่ข้อบังคับนี้กาหนดไว้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
การให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นภายในประเทศ
....................................
ข้อ ๖ หน่ วยงานอื่นภายในประเทศ ที่ จะให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิท ยาลั ย
ไปปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับนี้ คือ
(๑ ) ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
(๒) องค์กรระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๓) หน่วยงานภาคเอกชน ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ได้รับการจัดให้มีดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์ ขนาดใหญ่ที่สุดหนึ่งร้อยอันดับแรกหรือได้รับการจัด
อันดับว่ามีธรรมาภิบาลในระดับดีมากหรือดีเลิศ
(๔) หน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาไร และมี องค์ความรู้ ที่เป็น
ประโยชน์ อย่ างยิ่ งต่อภารกิจของส่ วนงานต้นสั งกัดของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลั ย ตามที่
ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
(๕) หน่วยงานที่จดทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรมหรือสภาหอการค้า
(๖) หน่วยงานอื่นตามที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๗ อธิ ก ารบดี อ าจสั่ ง ให้ ข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ไปปฏิ บั ติ ง าน
ที่หน่วยงานอื่น ภายในประเทศตามข้อบังคับนี้ได้ โดยการไปปฏิบัติงานนั้นต้องสอดคล้องกับภารกิจ
และทิศทางในการทางานของส่วนงานต้นสังกัดที่ผู้นั้นสังกัดทั้งปัจจุบันและในอนาคตและต้องสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ นั้ น สามารถกลั บ มาปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการ ในส่ ว นงานต้ น สั งกั ด ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล
ข้อ ๘ ส่ ว นงานต้ น สั งกั ด จะต้ อ งก าหนดแผนพั ฒ นาเฉพาะบุ ค คลส าหรั บ ผู้ ไป
ปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานอื่นภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย
ทั้งในปัจจุบั น อนาคต และ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้นั้นได้ปฏิบัติ เมื่อกลับจากการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นแล้ว โดยการมอบหมาย
หน้าที่ต้องสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ผู้นั้นได้รับเพิ่มขึ้น เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของส่วนงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล
ที่กาหนดไว้

๔๑
ข้อ ๙ การสั่งให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนงาน
ต้นสังกัดจะต้องคานึงถึงอัตรากาลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการและ
จะนาเหตุดังกล่าวมาขอตั้งอัตรากาลังเพิ่มไม่ได้
ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
(๑) อายุไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ในวันที่เริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
(๒) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และผ่านการประเมินการ
ทดลองงาน
(๓) มีสมรรถนะสอดคล้องกับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
(๔) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่ามีความสามารถสูง มีความกระตือรือร้น
สามารถเรียนรู้ได้เร็วในสภาพแวดล้อมใหม่ มีความประพฤติดีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยหรือเป็นจาเลยในคดีอาญาซึ่ง
มิใช่ความผิดลหุโทษ หรือมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
(๖) ถ้าเป็ น ผู้ เคยไปปฏิ บัติงานที่ห น่ วยงานอื่นในประเทศมาแล้ ว จะต้อง
กลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานในคราวก่อน
นั้น
ข้อ ๑๑ การสั่งให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาลักษณะของหน่วยงานอื่นที่จะไปปฏิบัติงาน ต้องเป็นงานที่ไป
ปฏิบัติงานแล้ว ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับองค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์ ต รงตามความต้ อ งการของส่ ว นงานต้ น สั งกั ด ตลอดจนเหมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบที่ ข้ าราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ นั้ น ได้ รั บ มอบหมายในปั จ จุ บั น รวมถึ งจะได้ รั บ
มอบหมายต่อไปในอนาคต
(๒) พิจารณาลักษณะของหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่จะให้ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของ
ส่วนงานต้นสังกัด
(๓) พิจารณากาหนดระยะเวลาที่จะสั่งให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ไปปฏิ บั ติ งานในหน่ ว ยงานอื่ น ต้ อ งมี ร ะยะเวลาไม่ เกิ น หนึ่ งปี กรณี ที่ มี เหตุ ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ให้ ได้
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด
อาจเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาขยายเวลาให้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นนั้นต่อไปอีกได้ไม่เกินหนึ่งปี
ข้อ ๑๒ ก่อนสั่งให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
ให้ส่วนงานต้นสังกัด จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) วั ต ถุ ป ระสงค์ แผนงาน โครงการที่ จ ะให้ ข้ า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน ขอบข่ายงาน ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัย กาหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๔๒
หรือตามที่ส่วนงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นจะได้ตกลงกัน โดยให้ส่วนงานต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน
และหน่วยงานอื่นที่รับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็น
ประกอบการประเมินของส่วนงานต้นสังกัด
(๓) ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นที่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พึงจะได้รับจากส่วนงานต้นสังกัดหรือมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงาน
ต้องไม่มีผลให้ได้รับซ้าซ้อน
หมวด ๒
การกากับดูแล
.........................
ข้อ ๑๓ ข้ าราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ไปปฏิ บั ติ งานที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ตาม
ข้อบังคับนี้ ต้องทาสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๔ ในระหว่างที่ปฏิ บัติงาน ณ หน่วยงานอื่น การใดที่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะต้องขออนุมัติ ขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
หลักเกณฑ์ทางราชการกาหนด ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติเช่นเดิม เว้นแต่เป็น
วัน เวลาท างาน วัน หยุ ด ตามประเพณี วั น หยุ ด ประจ าปี และการลาหยุ ด ในขณะที่ ป ฏิ บั ติ งานที่
หน่วยงานอื่นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานอื่นนั้น
ข้อ ๑๕ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น ต้องปฏิบัติ
ตามข้ อ ตกลง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส่ ว นงานต้ น สั ง กั ด กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ข้ า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานและต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงานด้วย
ข้อ ๑๖ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น ผู้ใด ไม่
ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง
อย่าง ดังนี้
(๑) ตักเตือนหรือ ดาเนินการทางวินัย ตามควรแก่กรณี
(๒)สั่ งให้ ยุ ติ การปฏิ บั ติ งานที่ ห น่ ว ยงานอื่ น และให้ ก ลั บ เข้ าปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ราชการภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ ๑๗ การไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น ตามระเบียบนี้ ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และผลการปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นผลการปฏิบัติราชการ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ในระหว่างการปฏิบัติงานที่ ห น่ วยงานอื่น หากหั วหน้าส่ วนงานต้นสั งกัด
เห็นว่าการให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดปฏิบัติงานนั้นต่อไปจะไม่เกิดประโยชน์ตามความ
ต้องการของส่วนงานต้นสังกัด หรือผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๒(๒) ปรากฏว่าข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ไม่สามารถปฏิบั ติงานได้ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนงานต้น
สั งกั ด กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ได้ ท าไว้ หั ว หน้ าส่ ว นงานอาจเสนอให้ อ ธิ ก ารบดี เพื่ อ ให้ มี ค าสั่ งเรีย กให้
ข้าราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนครบกาหนดก็ได้
ข้อ ๑๘ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น หรือถูกสั่งให้กลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนครบกาหนดเวลาตามข้อ ๑๖(๒) แล้ว ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

๔๓
ที่ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในส่วนงานต้นสังกัดโดยเร็วและจัดทา
รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งหมดเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยตามลาดับ
ข้อ ๑๙ ให้ส่วนงานต้นสังกัด จัดให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานอื่น ดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงาน
ดังกล่าว
ข้อ ๒๐ ให้มหาวิทยาลัยรายงานการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น ให้ ก.บ.ม. และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ได้ สั่ งการให้ ข้ าราชการ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ไปปฏิ บั ติ งานที่
หน่วยงานอื่นแล้ว
(๒) ได้รับรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ดังกล่าว ตาม
ข้อ ๑๗ แล้ว
ข้อ ๒๑ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ใดไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น ตาม
ระเบียบนี้ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นจากทางราชการ ตามกฎหมาย
หรือระเบียบว่าด้วย การนั้น ตลอดจนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์อื่น จากหน่วยงานอื่นที่
ไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๔

๔๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารงาน

๔๖

๔๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------อนุ ส นธิ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ
พนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๓
เนื่ อ งจากข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่า ด้ ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ
พนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๓ ในหมวด ๖ วินัยและการ
รักษาวินั ย ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ไม่ส ามารถบังคับ ใช้ กับสถานการณ์ ปัจจุบันที่ เปลี่ ย นแปลงไป จึง
จาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๓ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และ ความในมาตรา ๖๕/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั นอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับ มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
๒๐๐(๑๐/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ให้ปรับปรุงข้อบังคับ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิ กความในข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๓
และให้ใช้ความ ดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๙ การดาเนินการทางวินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน ให้ นา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ ๔ ให้ย กเลิ กความในข้อ ๒๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๓
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๐ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก

๔๘
การลงโทษทางวินัยมี ๒ ระดับ ได้แก่
(๑) โทษผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
(๒) โทษผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้โทษ ปลดออก ไล่ออก เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

