๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดและ
แนวปฏิบัติต่างๆ

๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๙
-------------------------------------

เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑๙ (๕/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั งคั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ าด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรหัสประจาตัวขึ้นต้นด้วย ๕๙
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้บัณฑิตวิทยาลัยควบคุมคุณภาพและอานวยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มุ่งให้ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัช ญาของมหาวิทยาลั ยนเรศวร และมาตรฐานวิช าการและวิชาชีพ เน้นการพัฒ นา
นั ก วิช าการและนั กวิช าชี พ ให้ มี ความช านาญในสาขาวิช าเฉพาะ เพื่ อให้ มี ความรู้ความเชี่ ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่ ง ผู้ ส าเร็จ การศึ กษาระดั บ ประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ต หากเข้าศึกษาต่ อ
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เที ยบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อย
ละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(๒) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและปริญ ญาเอก มุ่ งให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการศาสตร์ ที่ ต นเชี่ ย วชาญกั บ ศาสตร์ อื่ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท มุ่ ง ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒ นางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญา
เอก มุ่งให้ มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ห รือนวัตกรรม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ

๖
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) วุฒิการศึกษา
(ก) หลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรบั ณ ฑิ ต ผู้ เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ข) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ผู้ เข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ค) หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ง) หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ผ ลการเรีย นดี ม าก หรือ ปริญ ญาโทหรือ เที ยบเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ กษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
(๒) ไม่ เคยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาลถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ในกรณี
ความผิดอันได้กระทาโดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใดอันเนื่องมาจากความประพฤติ
(๔) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๕) มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖ การรับเข้าศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือก หรือวิธีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป
(๒) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กาลังรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัย
จะรับรายงานตัวเป็นนิสิตเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๗ ประเภทของนิสิต
(๑) นิ สิ ต สามั ญ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามข้ อ ๕ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาเอก
(๒) นิ สิ ตวิส ามัญ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ มีคุณ สมบั ติไม่ ครบตามข้อ ๕ แห่ งข้อบั งคั บ
มหาวิทยาลั ยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณ ฑิตศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลั ยรับเข้าทดลอง
ศึกษา
ข้อ ๘ การเปลี่ยนประเภทนิสิตวิสามัญ
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๙ นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ โดยให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า หรื อ มา
ทาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม เพื่อนาหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วน
หนึ่ งในการศึกษาตามหลั กสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ได้ ทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร กรณีนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

๗
หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
หรือมหาวิทยาลัยที่รับ
ข้อ ๑๐ ผู้เข้าร่วมศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ บุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จากนิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้เข้าร่วมศึกษาเป็นบางรายวิชาได้ โดยคณะเจ้าของหลักสูตรนั้นให้ความ
เห็นชอบ และผู้เข้าร่วมศึกษามีสิทธิ์ได้รับใบรับรองในการศึกษาในรายวิชานั้นๆ
ข้อ ๑๑ การรายงานตัวเป็นนิสิต
ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึก ษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๒ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒
ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ แต่ละหลักสูตร
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
(๑) การศึกษาภาคปกติ หมายถึง การจัดการศึ กษาในวันเวลาราชการเป็นหลัก
โดยกาหนดให้นิสิตต้องลงทะเบียนแบบเต็มเวลา
(๒) การศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ โดยนิสิต
ลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลา
การจัดการศึกษาภาคพิเศษให้เป็นการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
แก้ปัญหาของประเทศอย่างเร่งด่วนตามช่วงระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตรใดที่จะจัดการศึกษาตามข้อ (๒) ต้องจัดการศึกษาตามข้อ (๑) ควบคู่กัน
ไปด้วย
ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษาตามข้อ ๑๓ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร
และสอดคล้องกับการคิดหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะที่
จัดการเรียนการสอนและคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นใดตามที่ ได้รับมอบหมายที่
ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิตระบบ ทวิภาค

๘
(๕) การค้ น คว้ าอิ ส ระที่ ใช้ เวลาศึ ก ษาค้ น คว้ าไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕ ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๖) วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้
นิสิตถือปฏิบัติตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(๑) นิ สิ ต ต้ อ งลงทะเบี ย นรายวิ ช าตามเงื่ อ นไขการลงทะเบี ย นรายวิ ช าของ
มหาวิทยาลัย
(๒) การลงทะเบี ย นรายวิช าใดๆ นิสิ ตต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา
(๓) รายวิชาใดที่เคยได้ระดับขั้น B หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
ไม่ได้
(๔) การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
(ก) นิสิต ภาคปกติจะลงทะเบียนรายวิช าได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับภาคฤดูร้อน ให้ กาหนดจานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนให้มีสัดส่ วน
เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ
(ข) นิสิตภาคพิเศษจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา
(๕) การลงทะเบี ยนที่ ผิ ด เงื่อ นไขให้ ถือ ว่าการลงทะเบีย นนั้ น เป็ น โมฆะ และ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
(๖) นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตจะต้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตรายวิชา
นั้นตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตจะได้
อักษร S หรือ U
(๗) นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
จะต้องลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่า
บารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๘) ผู้เข้าร่วมศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ผู้ เข้ า ร่ ว มศึ ก ษาจะต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า หน่ ว ยกิ ต ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่ อง อั ต ราค่ าบ ารุงและค่าธรรมเนี ย มการศึก ษา กรณี ผู้ เข้ าร่ว มเป็ น นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้อักษร S หรือ U กรณีบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมศึกษา จะได้รับใบรับรอง
ในการศึกษาในรายวิชานั้นๆ
(๙) นิ สิ ต เรี ย นข้ ามมหาวิ ท ยาลั ย จะลงทะเบี ย นเรี ย นได้ ต าม (๔) ต้ อ งช าระ
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า หน่ ว ยกิ ต ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่ อ ง อั ต ราค่ า บ ารุ ง และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

๙
ข้อ ๑๗ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่ มและการถอนรายวิช า จะต้องได้รับอนุมัติ จากอาจารย์ที่ ปรึกษา และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การเพิ่มรายวิชาสาหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ
จะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวัน
เปิดภาคฤดูร้อน สาหรับภาคปกติ และภาคเรียนฤดูร้อน
(๒) การถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ
๗๕ ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานั้นๆ นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา
การถอนรายวิช าในก าหนดเวลาเดี ยวกับ การเพิ่ ม รายวิช า จะไม่ป รากฏ
อักษร W ในระเบียนผลการเรียน และการถอนรายวิชาหลังกาหนดเวลาดังกล่าว นิสิตจะได้รับอักษร
W ในระเบียนผลการเรียน
(๓) การเพิ่ ม และถอนรายวิ ช า ให้ มี ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ต ามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๘ โครงสร้างของหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ มี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ า
๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
(ก) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์
ดังนี้
(๑) แบบ ก ๑ เป็นการศึกษาที่ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) แบบ ก ๒ เป็นการศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(ข) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
(๓) หลั ก สู ต รปริญ ญาเอก แบ่ งการศึก ษาเป็ น ๒ แบบ โดยเน้ น การวิจัย เพื่ อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
(ก) แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษา ที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการ
อื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
(๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

๑๐
ทั้งนี้ วิทยานิ พ นธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมี มาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
(ข) แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษา ที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่
มีคุณ ภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
ดังนี้
(๑) แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(๒) แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
ข้อ ๑๙ ระยะเวลาการศึกษา
(๑) ระยะเวลาการศึ ก ษ าในห ลั ก สู ต รป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
(๒) ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ให้ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปี
การศึกษา
(๓) ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก สาหรับผู้ ที่สาเร็จปริญญาตรี
แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโท
แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
(๔) นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
(๕) กรณีที่มีการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้มีระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตรที่เทียบโอนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
(๖) กรณีที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาต่ากว่าที่กาหนดในหลักสูตร ให้คณะเจ้าของ
หลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๒๐ การย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การย้าย
หลักสูตร การย้ายสาขาวิชา และการย้ายแผนการเรียน
ข้อ ๒๑ การรับโอนนิสิต และ/หรือ การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
การรับโอนนิสิต และ/หรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ ๒๒ อาจารย์ที่ปรึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เสนอโดยคณะเจ้าของหลักสูตร หรือ
คณะที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึก ษา เพื่ อ ให้ ค าแนะน าและดู แ ลจั ด แผนก าหนดการศึ ก ษาของนิ สิ ต ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและกฎข้อบังคับ ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / อาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ข้อ ๒๓ ชื่อและรหัสรายวิชา

๑๑
(๑) รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากากับไว้
(๒) รหัสรายวิชาประกอบด้วย
(ก) เลข ๓ ตัวแรก
แสดงถึง
สาขาวิชา
(ข) เลขตัวที่ ๔
แสดงถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ค) เลขตัวที่ ๕
แสดงถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
(ง) เลขตัวที่ ๖
แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
ข้อ ๒๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยให้มีการประเมินผลการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑
ครั้ง
(๒) มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากกรณีต่อไปนี้ ให้กาหนดการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U คือ
(ก) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(ข) การสอบประมวลความรู้/การสอบวัดคุณสมบัติ
(ค) สัมมนา
(ง) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(๓) อักษร และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กาหนด
ดังนี้
A หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
+
B หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B หมายถึง ดี
(GOOD)
+
C หมายถึง ดีพอใช้
(FAIRY GOOD)
C หมายถึง พอใช้
(FAIR)
+
D หมายถึง อ่อน
(POOR)
D หมายถึง อ่อนมาก
(VERY POOR)
F หมายถึง ตก
(FAILED)
S หมายถึง เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(INCOMPLETE)
P หมายถึง การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS)
W หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
+
(๔) ระบบระดับขั้น กาหนดเป็นตัวอักษร A, B , B, C+, C, D+, D และ F
ซึ่งแสดงผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
A
มีค่าระดับขั้นเป็น ๔.๐๐
ระดับขั้น
B+
มีค่าระดับขั้นเป็น ๓.๕๐
ระดับขั้น
B
มีค่าระดับขั้นเป็น ๓.๐๐
+
ระดับขั้น
C
มีค่าระดับขั้นเป็น ๒.๕๐
ระดับขั้น
C
มีค่าระดับขั้นเป็น ๒.๐๐

๑๒
ระดับขั้น
D+
มีค่าระดับขั้นเป็น ๑.๕๐
ระดับขั้น
D
มีค่าระดับขั้นเป็น ๑.๐๐
ระดับขั้น
F
มีค่าระดับขั้นเป็น ๐
(๕) อักษร I แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้ ส าเร็จ
สมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้ อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นิสิตจะต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์
ก่อน ๒ สัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
อักษร I เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
(๖) อักษร P แสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการ
วัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน โดยอักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและ
ประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ให้ใช้อักษร P ให้กรณีต่อไปนี้
(ก) เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ข) การจัดทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่เป็นรายวิชาสุดท้ายยัง
ไม่สิ้นสุด และไม่สามารถประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U ได้
(๗) อักษร W แสดงว่า
(๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๖ (๕)
(๒) นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๗
(๒)
(๓) นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(๔) กรณี เหตุ สุ ด วิ สั ย ลาออก ตาย หรือ มหาวิท ยาลั ย อนุ มั ติ ให้ ถ อนทุ ก
รายวิชาที่ลงทะเบียน
(๘) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
(ก) นิ สิ ต ระดั บ ป ริ ญ ญ าเอ ก ห รื อ ระดั บ ป ริ ญ ญ าโท ห รื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องได้ระดับขั้นไม่ต่ากว่า C หาก
ได้ต่ากว่านี้จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้า
(ข) รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U นิสิตจะต้อง
ได้อกั ษร S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้าอีกจนกระทั่งได้อักษร S
(๙) ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี
ให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและ
ถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลสาหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
(๑๐) อักษร S, U, I, P และ W จะไม่ถูกนามาคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
(๑๑) การนับหน่วยกิตสะสม และการคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
(ก) การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วย
กิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่ง
ครั้ง ให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้ นาไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียง
ครั้งเดียว

๑๓
(ข) มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่า
ระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
(ค) การค านวณค่ าระดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย ให้ น าเอาผลคู ณ ของจ านวน
หน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกๆ รายวิชาตามข้อ ๒๔ (๑๑) (ก) มารวมกันแล้วหารด้วยจานวนหน่วย
กิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ ๒๔ (๑๐) และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่า
ระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
(๑๒) กรณี ที่นิ สิตได้เรียนรายวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอ
เทียบโอนรายวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ จะไม่นาผลมาคานวณหาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
อนึ่ง ให้การจัดการประเมินผล มีผลตั้งแต่วันที่มีการแก้ไขเสร็จสิ้น
ข้อ ๒๕ การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ การสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบ
วัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(๑) นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโทแผน ข ต้ อ งสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้
(COMPREHENSIVE EXAMINATION) ด้วยข้อเขียน หรือข้อเขียนและปากเปล่า ในหลักสูตรนั้นๆ
(๒) นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING
EXAMINATION) ด้วยข้อเขียน หรือข้อเขียนและปากเปล่า โดยสามารถสอบได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑
เป็นต้นไป
ให้มีการดาเนินการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษาละ ๓
ครั้ง โดยทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ ให้ทาเป็น
คาสั่งของมหาวิทยาลัย และเมื่อดาเนินการแล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลสอบให้มหาวิทยาลัย
ทราบภายใน ๔ สัปดาห์หลังวันสอบ
ข้อ ๒๗ การทาวิทยานิพนธ์
(๑) การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
(ก) นิสิตระดับปริญญาโทต้องลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) แผน ก แบบ ก ๑ จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อย
กว่า ๓๖ หน่วยกิต
(๒) แผน ก แบบ ก ๒ จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต
(ข) นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ งมี ค่ าเที ย บได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า
๔๘ หน่วยกิต และแบบ ๑.๒ จะต้องทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
(๒) แบบ ๒.๑ จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ งมี ค่ าเที ย บได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า
๓๖ หน่วยกิต และแบบ ๒.๒ จะต้องทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

๑๔
(๒) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภาควิ ช า/สาขาวิ ช า เสนอชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต ที่
ลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์เรียบร้ อยแล้ วผ่ านคณะที่สั งกัด เพื่ อบัณ ฑิตวิทยาลัยพิจารณาทาประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
(ก) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑ คน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) อีก ๑ - ๒ คน
(ข) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑ คน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) อีก ๑ - ๓ คน
(๓) การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
นิ สิ ต ต้องเสนอโครงร่างวิทยานิ พนธ์ต่อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่าง
ที่ภาควิชา / สาขาวิชา เสนอคณะที่สังกัด แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน ๓ - ๖ คน เพื่อทาหน้าที่ ประธาน กรรมการ และ
เลขานุการ โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ แจ้งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้
บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศให้นิสิตสามารถดาเนินการวิจัยได้
(๔) การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ นิ สิ ต ด าเนิ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์
(๕) การขอสอบวิทยานิพนธ์
ให้ภาควิชา/สาขาวิชาเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อให้คณะและ
บั ณ ฑิตวิทยาลัย ให้ ความเห็ น ชอบโดยบัณ ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ
กาหนดวันสอบ
(ก) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์
เมื่ อ ลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ค รบถ้ ว นตามหลั ก สู ต ร และแบบ ก ๒ มี สิ ท ธิ์ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ เมื่ อ
ลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร
(ข) นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก แบบ ๑ และแบบ ๒ มี สิ ท ธิ์ ส อบ
วิทยานิ พนธ์ เมื่อลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์ หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิช าครบถ้วนตาม
หลั กสู ต ร สอบผ่ านการสอบวั ด คุณ สมบั ติ แ ล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ภาคการศึ ก ษา ทั้ งนี้ การขอสอบ
วิทยานิพนธ์ให้ดาเนินการตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์
(๖) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ก) บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
จานวนรวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
(๑) อาจารย์ประจาหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นประธาน
(๒) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ

๑๕
(๓) อาจารย์ประจาหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย ๑ คน
(ข) บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
เอก จานวนรวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน
(๒) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจาหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย ๑ คน
(๗) การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ
การสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ เมื่อนิสิต
ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่าแล้ว คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องรายงาน
ผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๘ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะจบหลักสูตรการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงาน
ที่ค าดว่าจะส าเร็ จ การศึกษาต่อ มหาวิท ยาลั ย โดยความเห็ น ชอบของอาจารย์ที่ ป รึกษาภายใน ๔
สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(ค) ศึก ษารายวิช าครบถ้ ว นตามที่ กาหนดในหลั กสู ตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(ง) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๒) ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(จ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่

๑๖
มีคุณ ภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สาหรับ นิสิ ตระดับ ปริญญาเอกที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ อาจขอศึกษา
เฉพาะระดับปริญญาโทได้ โดยการศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชานั้น ๆ
(๓) ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิช าครบถ้ว นตามที่ กาหนดในหลั กสู ต ร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(ฉ) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(ช) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยและได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
ส าหรับ นิ สิ ต ระดับ ปริญ ญาเอกที่ ไม่ส ามารถส าเร็จการศึกษาได้ อาจขอศึกษา
เฉพาะระดับปริญญาโทได้ โดยการศึกษาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชานั้น ๆ
(๔) ปริญญาโท แผน ข
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึก ษารายวิช าครบถ้ ว นตามที่ กาหนดในหลั กสู ตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาได้คา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(ฉ) ส อ บ ผ่ า น ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ ( COMPREHENSIVE
EXAMINATION)
(ซ) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและ
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(๕) ปริญญาเอก แบบ ๑
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๗
(ง) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(จ) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(ฉ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่ างน้ อยได้รับ การยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ เป็นบทความวิจัย ในวารสารระดับชาติที่ มีคุณ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือในวารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย ๒ เรื่อง
(๖) ปริญญาเอก แบบ ๒
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึก ษารายวิช าครบถ้ ว นตามที่ กาหนดในหลั กสู ตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(ฉ) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(ช) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
(ซ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื ออย่ างน้ อ ยได้ รับ การยอมรั บ ให้ ตีพิ มพ์ เป็ น บทความวิจัย ในวารสารระดับ ชาติ ที่มี คุณ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่องหรือในวารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ SCOPUS
อย่างน้อย ๑ เรื่อง
ข้อ ๒๙ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) โอนไปเป็นนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๕
(๕) ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ลาพัก
การศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคฤดู
ร้อน
(๖) เป็นนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๑๙ (๑), ๑๙ (๒) และ
๑๙ (๓)
(๗) เป็นนิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๕๐
(๘) เป็นนิสิตวิสามัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสามัญตามข้อ ๗ (๒)
(๙) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑๐) ลาพักการศึกษา และ/หรือลาป่วยติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ในปี
การศึกษาแรก โดยไม่มีหน่วยกิตสะสม สาหรับนิสิตในระบบการศึกษาที่เรียนปีละ ๑ ภาคการศึกษา
ให้ถือ ๒ ภาคการศึกษาแรกของการเรียน โดยไม่มีหน่วยกิตสะสม

๑๘
(๑๑) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น
ข้อ ๓๐ การลา
(๑) นิ สิ ต ที่ ล าพั ก หรือ ถูก สั่ งพั ก การศึ ก ษาตลอดภาคการศึ ก ษา จะต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
และภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนรายวิชาไปแล้ว
(๒) นิสิตที่กลับมาเรียนหลังจากลาพักไปแล้ว ให้มีสภาพการเป็นนิสิตเหมือน
ก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๓) นิสิตที่ป ระสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลั ย
และระหว่างที่ ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ให้ถือว่านิสิตผู้ขอลาออกนั้นยังมีสภาพเป็นนิสิตที่จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ข้อ ๓๑ การประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่าง
น้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
(๑) การบริหารหลักสูตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(๓) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
(๔) ความต้องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
ข้อ ๓๒ การพัฒนาหลักสูตร
ให้ ทุ กหลั ก สู ตรมีก ารพั ฒ นาหลั ก สู ตรให้ ทั น สมั ย แสดงการปรับปรุงดั ช นี ด้าน
มาตรฐานและคุณ ภาพการศึกษาเป็ น ระยะๆ อย่างน้ อยทุ กๆ ๕ ปี และมีก ารประเมิน เพื่ อพั ฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
ข้อ ๓๓ การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดั บบัณฑิตศึกษาที่มี
ผลการศึกษาได้ค่าระดับ ขั้น สะสมเฉลี่ ยตลอดหลักสูตร ๔.๐๐ หรือได้รับการจดสิ ทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตรที่เป็นผลสืบเนื่องจากผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ในกรณี ก ารศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ กษาที่ มี บั น ทึ ก ความเข้ าใจหรือบั น ทึ ก ความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นหรือสถาบันต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยลงนามร่วมกัน ให้เป็นไปตาม
บันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความร่วมมือนั้นๆ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๔ ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใด ที่เกี่ยวกับนิสิตระดับ
บัณ ฑิตศึกษาซึ่งออกโดยอาศัย อานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ยังคงใช้บังคับกับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
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ข้อ ๓๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้หรือที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและ
ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
...........................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 218 (4/2559) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2549
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดกาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการจาก
สถาบันการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
5.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและระหว่างศึกษาใน
หลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดมีผลการเรียนต่ากว่า 3.50 จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
ในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
5.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
5.5 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความ
ที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
5.6 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ
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ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ
อนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หรือหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือหลักสูตร
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป
ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 7 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
7.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
7.2 คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
7.2.1 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5
7.2.2 ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีการศึกษา
7.3 ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้
7.3.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยส่งถึง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ
7.3.2 ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
7.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
7.5 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน
7.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความ
เห็นชอบของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
7.5.2 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7.5.3 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศ ในกรณีมีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
7.5.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนในการจัดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในหลักสูตร สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จากรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
8.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5
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8.2 การแสดงความจานงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้
8.2.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยส่งถึง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
8.2.2 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าโดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
8.3 การเทียบโอนหน่วยกิต
8.3.1 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นาข้อ 7.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 9 การรายงานตัวเป็นนิสิต
9.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจาก
สถานศึกษาอื่น หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อหรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองจะต้อง
ไปรายงานตัว และเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิต ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9.2 กรณีนิสิตไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่า สละสิทธิ์
การเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป
9.3 เมือ่ ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยจะกาหนดรหัสประจาตัว
นิสิต โดยทางคณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คาปรึกษา
แนะนา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกาหนดการศึกษา
ข้อ 10 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา 2 ระบบ คือ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
10.1 การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาในหลักสูตรที่มีการกาหนดจุดมุ่งหมาย
แผนการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จ
การศึกษา
10.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผล และการประเมินผล
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา
10.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัด
การศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ
10.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติ
ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดู
ร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับและใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของ
แต่ละรายวิชา ให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กาหนด
ไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.4 กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบด้วยรายวิชาที่จาเป็นต้องเปิด
สอนในภาคฤดูร้อน เพื่อการฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็น
ส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย

๒๓
10.5 มหาวิทยาลัย ใช้ระบบหน่วยกิตในการดาเนินการศึกษา จานวนหน่วย
กิตใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา
10.6 การคิดหน่วยกิต
10.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.3 การฝึกงาน หรือการฝึกอบรมในต่างประเทศ ที่ใช้เวลาฝึก
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.4 การฝึกสหกิจศึกษา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ใช้เวลา
ฝึกสหกิจศึกษา ไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยมีจานวนหน่วยกิต 6 – 9 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค
10.7 มหาวิทยาลัยอาจกาหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน (Prerequisite)
สาหรับการลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพื่อให้นิสิตสามารถ
เรียนรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
10.8 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาที่กากับไว้
10.9 รหัสรายวิชาประกอบด้วย
10.9.1 เลขที่ 3 ตัวแรก แสดงถึง สาขาวิชา
10.9.2 เลขที่ 4 ตัวแรก แสดงถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา
10.9.3 เลขที่ 5 ตัวแรก แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
10.9.4 เลขที่ 6 ตัวแรก แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา
10.10 สภาพนิสิต แบ่งออกได้ ดังนี้
10.10.1 นิสิตปกติ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
10.10.2 นิสิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมมากกว่า 1.50 แต่น้อยกว่า 2.00
10.10.3 นิสิตพ้นสภาพ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้
ค่าน้อยกว่า 1.50 ต่อหนึ่งภาคการศึกษา หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 1.50 แต่น้อยกว่า
2.00 สามภาคการศึกษาปกติ
10.11 การจาแนกสภาพนิสิต จะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ของ
การศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ
3 ภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา สาหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้นาไปรวมกับผลการศึกษาถัดไป
ที่นิสิตผู้นั้นลงทะเบียนเรียน ยกเว้น ผู้ที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน
ข้อ 11 หลักสูตรสาขาวิชา
11.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
11.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
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ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
11.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา เป็นกลุ่มรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน
ดังนี้
11.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ
หรือ ปฏิบัติการ ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
11.1.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
11.1.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
11.1.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และในจานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
11.1.2.5 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ให้มีจานวน
หน่วยกิต รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
11.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียน
รายวิชาใดๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจานวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120
หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12
ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150
หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15
ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า
180 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
11.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า 72
หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษา
แรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
11.6 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชา
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตทาความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานั้น และให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาปรึกษา ดูแลนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สาขาวิชา
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ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน
12.1 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
หากนิสิตมาลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องชาระค่าปรับตามที่กาหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือ
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน รายวิชา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กาหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย
12.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด ให้กระทาได้ภายใน
ระยะเวลาของการขอเพิ่มรายวิชา หากพ้นกาหนดนี้ มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
12.5 วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก
12.6 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสาหรับภาคฤดูร้อนได้ ไม่เกิน 9
หน่วยกิต
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิต
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15
หน่วยกิต
กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต
สาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง หรือ
ต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมากกว่า 15 หน่วยกิต สาหรับการจัดการศึกษาใน
ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคสอง ให้ยื่นคาร้องขออนุมัติต่อ
มหาวิทยาลัย
12.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น ให้ได้รับอักษร W
12.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ (Audit) ได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนและคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่รายวิชา
นั้น สังกัดอยู่ยินยอม และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นิสิตจะต้องชาระค่าหน่วยกิตราย
วิชานั้น ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และนิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U
12.9 ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี
และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/เพื่อรักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต
12.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้
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นิสิตจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชาระเสมือน
เป็นผู้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นกาหนดเวลา
สองปี นับจากวันที่นิสิตผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิต
12.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
หรือมีข้อตกลงเฉพาะราย หรือมีข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
12.11.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือ
บางส่วนได้
12.11.2 กรณีเป็นนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอื่น มหาวิทยาลัย อาจ
พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยชาระค่าธรรมเนียมตามที่
กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การเพิ่มและถอนรายวิชา
13.1 การเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาหรือภายใน 1 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
13.2 การถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินสัปดาห์ที่ 12
ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในกาหนดเวลา
เดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลัง
กาหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิตจะได้รับอักษร W
13.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย
13.4 การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ
ให้นาเอาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชา
ที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชา
ที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใด จะไม่นามาคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
13.5 การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นให้คานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่
ข้อ 14 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
14.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
14.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตาม
วรรคก่อนจะได้รับระดับขั้น F หรือ อักษร U
14.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากรายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U
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14.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ
ให้กาหนด ดังนี้
สัญลักษณ์ ความหมาย ค่าระดับขั้น
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50
B ดี (Good) 3.00
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50
C พอใช้ (Fair) 2.00
D+ อ่อน (Poor) 1.50
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00
F ตก (Failed) 0.00
S เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress)
W การถอนรายวิชา (Withdrawn)
กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีสัญลักษณ์การวัดผลและการประเมินผล ดังนี้
CE หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ (Credits from examination)
CP หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from portfolio)
CS หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from standardized tests)
CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่วัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ (Credits
from training)
CX หน่วยกิตที่ได้จากการยกเว้นการเรียน (Credits from exemption)
14.5 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และประเมินผลด้วยอักษร S และ U
14.6 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้น
ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ นิสิตจะต้อง
ดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพ้นกาหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
อักษร I เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
14.7 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผล ภายในระยะเวลาไม่เกินวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาค ประจาสองภาคการศึกษาถัดไปหากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
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14.8 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
14.8.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
14.8.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ
14.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
14.8.4 มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
14.9 อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.10 การนับหน่วยกิตสะสม และการคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.10.1 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
14.10.2 มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต
และค่าระดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
14.10.3 การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้นาเอาผลคูณของจานวน
หน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกๆ รายวิชาตามข้อ 14.10.2 มารวมกันแล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นข้อ 14.9 และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
มากกว่าหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
ข้อ 15 การเรียนซ้า
15.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ต่ากว่า C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้าได้
15.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ F นิสิตต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้า
15.3 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียน
เรียนซ้า
ข้อ 16 การลา
16.1 การลาป่วยและการลากิจ
นิสิตผู้ใดมีกิจจาเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้
ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาไปขออนุญาตจากอาจารย์
ผู้สอน
16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ ทุนอื่นใด
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
16.2.2 นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

๒๙
16.2.3 นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา
16.3 การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือ
ยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา
17.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชานั้น
17.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
17.2.1 นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษา
ในคณะเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ
17.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่นิสิตสังกัดและจะรับย้ายไป
สังกัดนั้น ทั้งนี้ ให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
17.2.3 การย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษาที่นิสิตประสงค์จะย้ายไป
17.2.4 เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนามา
คานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้
ข้อ 18 การพ้นสภาพนิสิต
นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้
18.1 ตาย
18.2 ลาออก
18.3 โอนไปเป็นนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
18.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5
18.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามข้อ 12.9
18.6 มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต หรือกระทาการอันก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต
18.7 เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่
กาหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่สาเร็จการศึกษา
18.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
18.8.1 เมื่อเรียนมาแล้ว มีผลการเรียนน้อยกว่า 1.50 ต่อหนึ่งภาค
การศึกษา
18.8.2 เมื่อมีสถานภาพนิสิตรอพินิจ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม มากกว่า
1.50 แต่น้อยกว่า 2.00 สามภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 19 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
19.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบ
รายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1
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เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้นิสิตต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาที่ยื่นใบ
รายงาน
19.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
19.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้น และ ไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P โดยใช้เวลาเรียน ดังนี้
19.2.1.1 การศึกษาเพื่อปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.1.2 การศึกษาเพื่อปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.1.3 หลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี สาเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.1.4 การศึกษาเพื่อปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.1.5 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
2 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
19.2.2 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างน้อย 1 ปีการการศึกษา
19.2.3 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
19.2.4 ได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
19.3 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 19.2 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
19.3.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50
ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.25
ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
19.3.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียน
ซ้าในรายวิชาใด
19.3.3 กรณีเป็นนิสิตที่มีการขอเทียบโอนผลการเรียน จานวนหน่วยกิต
ต้องไม่เกิน 1 ใน 6 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ข้อ 20 การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้น
ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น กรณีที่นิสิตไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกาหนดให้อนุมัติ
ในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษานั้นๆ และนิสิตต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตด้วย
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ข้อ 21 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี
21.1 รางวัลเรียนดีประจาปี มหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผล
การเรียนดีประจาปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษานั้น
ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรือ อักษร U และต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ในปีการศึกษานั้นๆ 3.75 ขึ้นไป นิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตรไม่อยู่ในข่ายของสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี
21.2 รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร นิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร ได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป มีสิทธิได้รับรางวัลเหรียญทอง
ข้อ 22 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
22.1 การกากับมาตรฐาน
22.2 บัณฑิต
22.3 นักศึกษา
22.4 อาจารย์
22.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
22.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ 23 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
ข้อ 24 นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ ก็ให้ใช้ข้อบังคับนั้นต่อไปจนสาเร็จการศึกษา
ข้อ 25 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเพื่อการนี้ให้มีอานาจ
ประกาศได้ การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจ
วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๙
......................................................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒ ) และ มาตรา ๓๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๒๑๘ (๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้วางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดากฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ค าสั่ ง ประกาศ หรือ มติ อื่ น ใด ที่ ขั ด หรือ แย้ งกั บ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
อธิการบดี
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ข้าราชการ”
หมายความว่า ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เรื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงาน”
หมายความว่า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สาย
วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และพนักงานราชการสายสนับสนุนสังกัด มหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่ จ้ า งด้ ว ยเงิน งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ และให้ ร วมถึ งลู ก จ้ า งที่ จ้ า งด้ ว ยเงิ น
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ ยกเว้นลูกจ้างตามโครงการที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว และผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ พิ เศษ ที่ ปรึกษาประจาคณะและส านักงานอธิการบดี ผู้
เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานด้านการสอน การวิจัยและการบริหาร
“ลูกจ้างประจา”
หมายความว่า ลู ก จ้ า งประจ าที่ จ้ า งด้ ว ยเงิ น
งบประมาณรายจ่าย เพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจา โดยไม่มีกาหนดเวลา ตามอัตราและจานวนที่
กาหนดไว้ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“หน่วยงาน”
หมายความว่า คณะ วิ ท ยาลั ย ส านั ก หรื อ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
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“คณะกรรมการประจาหน่วยงาน” หมายความว่า คณะกรรมการประจา
คณะ คณะกรรมการประจาวิทยาลัย คณะกรรมการประจาสานัก คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ข้อ ๕ เมื่อตาแหน่งอธิการบดีว่างลงหรือวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าวเหลือเวลา
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้ดาเนินการสรรหาอธิการบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้
ข้อ ๖ อธิก ารบดี ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ได้ ป ริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง หรือ เที ย บเท่ าจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่
ปี
ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
๖.๑ เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๖.๒ เป็ น คนวิกลจริต หรือจิ ตฟั่ น เฟื อ นไม่ส มประกอบ เป็ น คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ใน กฎ ก.พ.อ.
๖.๓ เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอื่น
๖.๔ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖.๕ เป็นบุคคลล้มละลาย
๖.๖ เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๖.๗ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอื่น
๖.๘ เป็ น ผู้ เคยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการ หรื อ เข้ า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๗ ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖ แล้ว จะต้องมีคุณลักษณะทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้
๗.๑ ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
๗.๑.๑ มีใจกว้าง ยอมรับฟังความเห็นจากบุคคลทุกกลุ่ม ทุกระดับ
มีความสามารถที่จะประมวลข้อคิดเห็นเพื่อนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
๗.๑.๒ เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมมหาวิทยาลัย มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับบุคคลทุกระดับ
๗.๑.๓ มีประวัติอันดีงาม ทั้งในด้านการงานและส่วนตัว มีความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี แ ก่ อ าจารย์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรและ
ประชาชนทั่วไป

๓๔
๗.๒ ด้านวิสัยทัศน์และประสบการณ์ทางการบริหาร
๗.๒.๑ มี ป ระสบการณ์ และสั ม ฤทธิ์ ผ ลในการบริ ห ารงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านมหาวิทยาลัย
๗.๒.๒ มีวิสั ยทัศน์และมีลั กษณะเป็น ผู้น า มีความคิดวินิจฉัยสู ง
ความสามารถสูง ในการวิเคราะห์ประสานงาน สามารถตัดสินใจได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
ว่องไว มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความกล้า มีความเฉียบขาด มีความยุติธรรมและมีเมตตาธรรม
๗.๒.๓ มีประสบการณ์และความสามารถในการติดต่อกับวงการ
ต่างๆ นอกมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความศรัทธาที่จะหาความช่วยเหลือและความร่วมมือในรูปแบบ
ต่างๆ ได้
๗.๒.๔ เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถตอบสนองแนวนโยบายการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๗.๓ ด้านวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาการ
๗.๓.๑ มีประสบการณ์และสัมฤทธิ์ผลในทางวิชาการระดับสูง
๗.๓.๒ มีวิสัยทัศน์และมีลักษณะผู้นาทางวิชาการ
๗.๓.๓ มีความคิดริเริ่มในทางวิชาการและมีความสามารถในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาทางวิชาการ
๗.๓.๔ มีความสนใจ เอาใจใส่ ในหลักการและปรัชญาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
๗.๔ ด้านคุณสมบัติทั่วไป
๗.๔.๑ สามารถสละเวลาได้เต็มที่ ทั้งในงานบริหาร และงานสังคม
ที่เป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร
๗.๔.๒ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไม่ มี ส่ ว นได้ เสี ย อั น อาจจะขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
๗.๔.๓ เป็นผู้ซึ่งมีศักยภาพการชี้นาสังคม
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี จะต้องมีคุณสมบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๘.๑ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๘.๒ เป็นข้าราชการ
๘.๓ เป็นพนักงาน
๘.๔ เป็นลูกจ้างประจา
กรณีข้าราชการ พนักงาน ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย
ให้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๙ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี
ประกอบด้วย
๙.๑ ประธานกรรมการ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่ง
คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๓๕
๙.๒ กรรมการจานวนสี่คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจาก
๙.๒.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน
๙.๒.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารหนึ่งคน
๙.๒.๓ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทอาจารย์ หรื อ
ประธานสภาอาจารย์ หนึ่งคน
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตามวรรคก่อนจานวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ และ
ให้แต่งตั้งบุคคลเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
ในกรณีกรรมการพ้นจากตาแหน่งไปในระหว่างการดาเนินการสรรหาอธิการบดี แต่
การสรรหายังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการดาเนินการ
สรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จ
กรณีผู้เป็นกรรมการในคณะกรรมการได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่ง
อธิการบดี หากตอบรับการทาบทามการเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งเป็นอธิการบดี ให้ยุติการทาหน้าที่
และให้กรรมการจานวนที่เหลืออยู่ เป็นกรรมการสรรหาต่อไป
การประชุม ของคณะกรรมการให้ นาข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยนเรศวร ว่าด้วย การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งอธิการบดีและให้มีการเสนอชื่อผู้
สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการสรร
หากาหนด
๑๐.๒ แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อ ๘ ทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการ
เสนอชื่อ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และกาหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อปฏิบัติดังนี้
๑๐.๒.๑ เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีด้วยตนเอง
คนละหนึ่งรายชื่อ
๑๐.๒.๒ กรณีไปปฏิบัติราชการประจานอกมหาวิทยาลัย หรือไป
ปฏิบัติราชการตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เสนอชื่อ ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี คนละหนึ่ง
รายชื่อต่อหน่วยงานต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเสนอชื่อ
๑๐.๒.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการประจาหน่วยงาน กลั่นกรอง
รายชื่อตามเกณฑ์คุณสมบัติในข้อ ๖ และให้เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการกลั่นกรอง หน่วยงานละไม่เกินสาม
รายชื่อ ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร
๑๐.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเข้า
รับการสรรหา และจัดลาดับเพื่อทาการทาบทาม
๑๐.๔ ให้ผู้ที่ได้รับการทาบทาม มีหนังสือแจ้งการตอบรับหรือปฏิเสธการ
ทาบทาม กรณี ต อบรั บ การทาบทาม ให้ ผู้ ที่ ต อบรั บ การทาบทามแนบประวั ติ ผลงาน และ
แนวนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย เสนอประธานคณะกรรมการสรรหา และมาเสนอนโยบาย
การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหาด้วยตนเอง

๓๖
๑๐.๕ กลั่นกรองผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทาม โดยไม่นับความถี่ของ
การได้รับการเสนอชื่อ จานวนไม่เกิน สามคนโดยเรียงลาดับตามตัวอักษร และทาบันทึกความเห็ น
ประกอบการกลั่นกรองทุกคน เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๑๐.๖ แต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการ เพื่ อ ด าเนิ น การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่
มอบหมาย
ข้อ ๑๑ ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองตามข้อ ๑๐.๕ จะต้องแถลงนโยบายการบริหารงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยตนเอง
ข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี โดยผู้
ได้ รั บ เลื อ กต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสี ย งข้ างมากเกิ น กึ่ งหนึ่ งของผู้ ที่ ม าประชุ ม ทั้ ง นี้ ให้ ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัย ที่เป็นกรรมการสรรหา มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนการเลือกผู้สมควร
ดารงตาแหน่งอธิการบดีด้วย
ข้อ ๑๓ กรณีไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่ง ตามข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัย
ออกเสียงลงคะแนนใหม่อีกครั้ง ดังนี้
๑๓.๑ กรณีผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุด แต่ไม่เป็นเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้
มาประชุม และมีผู้ได้คะแนนเสียงลาดับที่ ๒ ให้ สภามหาวิทยาลัย ลงคะแนนเสียงใหม่ เฉพาะใน
ลาดับที่ ๑ และ ๒ เพื่อให้ได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาประชุม
๑๓.๒ กรณีผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุด แต่ไม่เป็นเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้
มาประชุม และ ลาดับ ๒ และ ๓ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้หาบุคคลที่ได้คะแนนมาเป็นลาดับที่ ๒
โดยให้ ส ภามหาวิทยาลั ย ลงคะแนนเสี ยงใหม่ ในบุค คลที่ มีคะแนนเสี ย งเท่ ากัน และน าผู้ ที่ได้รับ
คะแนนมากที่สุดในการลงคะแนนครั้ งที่สองนี้ มาลงคะแนนเสียงอีกครั้ง ระหว่างผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
และผู้ที่ได้รับคะแนนครั้งที่สอง เพื่อให้ได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาประชุม
ทั้ ง นี้ การลงคะแนนเสี ย ง หากคะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ น ายกสภา
มหาวิทยาลัย ออกเสียงเพิ่ม ๑ เสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยเมื่อรวมแล้ว จะต้องมี คะแนนเสียงข้างมาก
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาประชุม
ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทาโดยลงคะแนนลับ และทาการนับ
คะแนนโดยเปิดเผย
ข้อ ๑๔ กรณีที่ดาเนินการแล้ว ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่ง
หนึ่ ง ของผู้ ม าประชุ ม ตามข้ อ ๑๓ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก หรือดาเนินกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฉบับนี้ใหม่ โดยอาจ
ใช้คณะกรรมการชุดเดิม หรือชุดใหม่ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ ๑๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๓๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิช าการของบุคลากรสายวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งวิชาการเป็นไปตามพันธกิจและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ จากการไปปฏิบั ติงานร่ วมกับ ภาคอุตสาหกรรม อันเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒ นาขีด
ความสามารถของบุ คลากร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนใช้ความรู้
ทั กษะ และประสบการณ์ ที่ ได้ รั บ น ามาถ่ายทอดให้ แ ก่นิ สิ ต นั ก ศึ กษา เพื่ อผลิ ตนิ สิ ต นั ก ศึ กษาที่ มี
คุณภาพในการรองรับต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๑๖ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๕๙ และประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
“ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ” หมายความว่ า อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารตามที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกาหนด ซึ่งได้ แก่
อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า
ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่า ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี และผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

๓๘
“บุ คลากรสายวิช าการ” หมายความว่า ข้าราชการ และพนั กงานมหาวิทยาลั ย
ซึ่งดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นรายปี
ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการที่ ก.พ.อ.กาหนดด้วย
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ที่บุคลากรสายวิชาการสังกัด
“ภาระงานสอน” หมายความว่า การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ที่ ครอบคลุ ม การสอน
ทุกประเภท เช่ น งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิ บัติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
“ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น” หมายความว่า งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
ตามกระบวนการวิ ธี วิ จั ย เพื่ อให้ เกิ ดองค์ ค วามรู้ใหม่ หรือ ต่ อ ยอดองค์ ความรู้ เดิ มที่ จะน าไปสู่ การ
ประยุกต์ใน ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ
และชุมชนท้องถิน่ เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
การบริหารจัดการ รวมถึงงานวิชาการประเภทอื่น ๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
“ภาระงานบริการวิชาการ” หมายความว่า งานที่ มีลักษณะนาความรู้ที่มีอยู่แล้วไป
ช่วยทาความเข้าใจกั บปัญหา แก้ปั ญหา หรือปรับปรุงพัฒ นาตามความต้ องการของกลุ่ มเป้าหมาย
รวมถึงงานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทงั้ ด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ
“ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายความว่า งานหรือกิจกรรมเพื่อทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการดารงไว้ซ่ึงคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝัง
ความเป็นชาติในลักษณะต่าง ๆ
ข้อ ๕ บุคลากรสายวิชาการซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีภาระงานไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์
ละ ๓๕ ชั่วโมง ดังนี้
(๑) ภาระงานสอน
(๒) ภาระงานวิจยั และงานวิชาการอื่น
(๓) ภาระงานบริการวิชาการ
(๔) ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(๕) ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์
ข้อ ๖ การกาหนดผลงานทางวิ ชาการให้คานึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็ น
ที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยผลงานทางวิชาการที่กาหนดสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อาจลดหรือยกเว้นภาระงานให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร และอาจกาหนดมาตรฐานภาระงานที่แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ข้างต้นก็ได้

๓๙
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจาเป็ นหรือมีเหตุผลอันสมควร ให้กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิช าการของบุ คลากรสายวิช าการเพิ่ ม เติ มเป็ น การเฉพาะ ตามที่
เห็นสมควรก็ได้
ข้อ ๙ การกาหนดสัดส่วนภาระงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๕)
และวิธี การคิ ด ภาระงานให้ ส อดคล้ องกับ พั นธกิ จของมหาวิทยาลั ย หรือ มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการอื่น ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ให้ ก.บ.ม. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่

๒๔

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๔๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๘
………………….……………………
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๘ (๖/๒๕๕๘)
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อ บั งคั บ นี้ ให้ ใช้บั งคั บ กั บ นิ สิ ตหลั ก สู ตรทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่ เข้ า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๖
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัด
หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ คุ ณ สมบั ติ แ ละเงื่อ นไขการเข้ าเป็ น นิ สิ ต เพื่ อ ปริ ญ ญาทั น ตแพทยศาสตร
บัณฑิต
(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(๓) เป็ นผู้สามารถทาสัญญาการเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตไว้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ/หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบได้ และมีสัญญา
ค้าประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์
จะต้องมีห นั งสื อยิ น ยอมของผู้ แทนโดยชอบธรรมอนุ ญ าตให้ เป็นนิ สิ ตหลั กสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต
ข้อ ๕ การสอบคั ดเลื อกเข้าเป็ นนิ สิ ต หลั กสู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ตนั้ น ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นาความตามนัย
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๔๑
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค
(๑) การจัดการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ในเจ็ดภาคการศึกษาแรก นิสิตจะศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ/
หรือหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นกลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะที่เป็ นกลุ่มวิชาชีพในห้าภาคการศึกษาหลังของหลั กสูตรที่โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร และโรงพยาบาลซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๒) การกาหนดปริมาณการศึกษา และการแบ่งภาคการศึกษา
ระบบการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เน้นการเรียนที่มีการบู รณาการตลอดหลักสูตร
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ
(ก) ระยะที่ ห นึ่ ง ได้ แ ก่ ปี ก ารศึ ก ษาที่ ๑ ของโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
กาหนดตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเรียนตามระบบ
ทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา
(ข) ระยะที่ ส อง ได้ แ ก่ ปี ก ารศึ ก ษาที่ ๒ ถึ ง ปี ก ารศึ ก ษาที่ ๔ ของ
โครงสร้างหลักสูตร เรียนตามระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา
(ค) ในระยะที่ ส าม ได้แก่ ปีการศึกษาที่ ๕ ถึงปี การศึกษาที่ ๖ ของ
โครงสร้างหลักสูตร ให้กาหนดการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา
ข้อ ๘ การลงทะเบียน
การลงทะเบียนในระยะที่หนึ่งและสอง ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามภาค
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนในระยะที่สามให้ลงทะเบียนเรียนเป็นรายปีการศึกษา
นิ สิ ตลงทะเบี ยนรายวิช าที่ มิได้ กาหนดไว้ในหลั กสู ตรทั น ตแพทยศาสตร
บัณฑิตได้ แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน โดยจะไม่นับหน่วยกิตราย
วิ ช านั้ น เป็ น หน่ ว ยกิ ต รวม ให้ วั ด และประเมิ น ผลรายวิ ช านั้ น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ S หรื อ U และให้
ลงทะเบียนเรียน โดยระบุประเภทการลงทะเบียนเรียนเป็นแบบ Audit
ข้อ ๙ การวัดและประเมินผล
ให้ เป็ น ไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนเรศวร ว่าด้วย การศึ กษา
ระดับปริญญาตรี และที่เพิ่มเติมดังนี้
(๑) ระยะที่หนึ่งและระยะที่สองของการศึกษา กาหนดดังนี้
(ก) นิสิตที่ตกในรายวิชาใดของโครงสร้างหลักสูตร จะต้องลงทะเบียน
เรียนซ้าจนผ่านในรายวิชานั้นเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของชั้นปีการศึกษาที่สูง
กว่า
(ข) นิ สิ ตต้องสอบผ่ านทุกรายวิชาของหลั กสู ตรที่ระบุอยู่ในเจ็ดภาค
การศึกษาแรก และได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ตามรายวิชาที่กาหนดในโครงสร้างของ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายชั้นปีที่ ๔ จึงจะได้รับพิจารณาให้ศึกษา
ในภาคปลาย ชั้นปีที่ ๔ ของหลักสูตรได้

๔๒
(๒) ระยะที่สามของการศึกษา กาหนดดังนี้
(ก) นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรที่ระบุอยู่ในระยะที่หนึ่ง
และระยะที่สองของการศึกษา และได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ตามรายวิชาที่กาหนดใน
โครงสร้างของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตก่ อน จึงจะได้รับพิจารณาให้ศึกษาในระยะสามของ
หลักสูตรนี้ได้
(ข) ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาใน
แต่ละรายวิชา และ/หรือ ให้มีการวัดประเมินผลรวมเพื่อหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเมื่อสิ้นปีการศึกษา
และให้รายงานทุกสิ้นปีการศึกษา
(ค) นิสิตที่ตกในรายวิชาปฏิบัติการคลินิก จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าจน
ผ่านในรายวิชานั้นเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฏิบัติการคลินิกของชั้นปีการศึกษา
ที่สูงกว่า
ข้อ ๑๐ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ให้นาความในข้อ ๒๐
และ ข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อ ๑๑ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นอกจากนิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่ อ พิ จ ารณาจากรายวิ ช าที่ ยั ง สอบไม่ ผ่ า นและรายวิ ช าที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ลงทะเบียน ตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นิสิตไม่ สามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา ที่ให้ใช้
ศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร(ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา)
(๒) คณะกรรมการจิตแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้คาวินิจฉัย
ว่ า นิ สิ ต เป็ น หรื อ เคยเป็ น โรคจิ ต ประเภทใดประเภทหนึ่ ง และคณะกรรมการร่ ว มระหว่ า ง
คณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะกรรมการจิตแพทย์มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า
โรคจิตประเภทนั้นๆ ทาให้ไม่สามารถศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรืออาจเกิดผลเสียต่อ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมถึงขั้นเป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วย
ข้อ ๑๒ ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ นาความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือมิได้กาหนดไว้ในข้ อบังคับนี้
ให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นผู้วินิจฉัยตีความและออกคาวินิจฉัย
นิสิตมีสิทธิ์อุทธรณ์คาวินิจฉัยตามความในวรรคก่อนภายในกาหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับแจ้งคาวินิจฉัย โดยยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่ออธิการบดีให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคาวินิ จฉัยชี้
ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

๔๓
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีที่มีปัญหาการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ หรือมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่สุด และ
ในการนี้ให้มีอานาจในการออกประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กระแส ชนะวงศ์
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

