สารบัญ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร...............................................................
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องหลักเกณฑการกําหนดและแนวปฏิบัติตาง ๆ
- การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๖.....................................................................
- หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖....................................
- หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖.........................................................
- หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ.๒๕๔๖.........
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน..........
- การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖...............

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร................................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องการแตงตั้งที่ปรึกษา........................................
- การแตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๖................................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องการบริหารของหนวยงาน...............................
- การบริหารงานสถาบันวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖....................................
- การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๔๖....................................................
- การบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ของวิทยาเขตและศูนยวิทยบริการ พ.ศ.๒๕๔๗.............
- การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๔๗................................................................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องการกําหนดอัตราคาตอบแทน.........................
- หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง พ.ศ.๒๕๔๖..........................................................................
- การจายคาประกันชีวิตและสุขภาพกลุม ลูกจางชาวตางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๖....................
- การจายเงินคาตอบแทนในการออกฝกภาคปฏิบตั ิเวชศาสตรชุมชน ครอบครัว
และอาชีวเวชศาสตร พ.ศ.๒๕๔๗...................................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องกองทุน..........................................................
- กองทุนผูอทุ ิศรางกายเพือ่ การศึกษาทางการแพทย พ.ศ.๒๕๔๖....................................
- กองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตภายในคณะ พ.ศ.๒๕๔๖................................................
- กองทุนพัฒนาบุคลากรคณะ พ.ศ.๒๕๔๗.................................................................
- กองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตภายในคณะ พ.ศ.๒๕๔๖ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๗...............................................................................................
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร……………………………………………….
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการกําหนดอัตราคาตอบแทน…………………………...
- การจัดสรรเงินคาลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป.……………………………………..
- การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน....………………………………….
- กําหนดอัตราคาตอบแทนผูสอนของศูนยวิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร……………………...
- การจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ……………………………………………
- กําหนดอัตราคาตอบแทนคณะทํางานทดสอบสมรรถนะทางความรอนของ
ตัวรับรังสีดวงอาทิตย ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน….……………………………….
- กําหนดอัตราคาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานการสอบประมวลความรู สําหรับนิสิตปริญญาโท
แผน ข……………………………………………………………………………………
- อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา………………………….
- กําหนดอัตราคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร………………………..
- กําหนดอัตราคาบริการชุดคอมพิวเตอร ของคณะวิทยาศาสตร……………………………….
- กําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา
คณะทันตแพทยศาสตร…………………………………………………………………
- กําหนดอัตราการจายเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก………………………………………...
- กําหนดอัตราคาใชจายในการอบรมภาษาตางประเทศ………………………………………..
- กําหนดอัตราคาบริการยืม-คืน รถจักรยาน โครงการ ๒ ลอเพื่อสุขภาพ……………………..
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการกําหนดเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ……………….
- หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ของนิสิตศูนยวิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร………………….
- กําหนดหามผูดํารงตําแหนงในงาน หรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนสมัครเขารวมมาตรการ
พัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง..……………………………...
- การกําหนดหลักเกณฑวิธีการไดรบั เงินเพิ่มเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพองคกร…………………
- แนวปฏิบตั ิในการแตงตั้งผูช วยสอนระดับปริญญาตรี………………………………………….
- แนวปฏิบตั กิ รณีนิสิตไมปฏิบัตติ ามวินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร…………………..
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- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย…………………………………..
- กําหนดมาตรการปองกันอัคคีภัย………………………………………………………….….
- กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงตั้งพนักงานของมหาวิทยาลัย……………………….
- หลักเกณฑและอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชนดา นทรัพยสินทางปญญา…………………….
- กําหนดหมวดวิชาและเนือ้ หาสาระการสอบประมวลความรูสําหรับนิสิตระดับปริญญาโท
แผน ข. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร…………………………………………………
- การกําหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรูสําหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข ……………………………………………………………..
- การกําหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรูสําหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร……………………………….
- การกําหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรูสําหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข. สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ…………
- การกําหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรูสําหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสถิติประยุกต………..
- การกําหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท แผน ข. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร…………………………………
- กําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิส์ มัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สําหรับ
นิสิตระดับปริญญาเอก……………………………………………………………….
- การกําหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติสาํ หรับนิสิตระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม……………………………………………….…
- แนวปฏิบตั กิ ารจายเงินชวยเหลือนิสิตผูป ระสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ………………..
- การกําหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติสาํ หรับนิสิตระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรนานาชาติ)……………………….
- การกําหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สําหรับนิสติ ระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร…………………………………………………..
- การจัดระบบการจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย…………………………………………
- การบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดอัตราคาบริการสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร………………………………………………………………...
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- แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใชกระแสไฟฟา โทรศัพท และน้ําประปา……………………………..
- หลักเกณฑผูสมควรไดรบั โลเกียรติยศเปนอาจารยดเี ดน……………………………………...
- หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก.…………………………………...
- หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุน………………………………………………………………..
- การกําหนดเกณฑ คุณสมบัติ และวิธกี ารจายเงินเพิม่ สําหรับบุคลากรของ
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ.................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการบริหารโครงการ....................................................
- การบริหารจัดการโครงการบัณฑิตศึกษา ของวิทยาเขตและศูนยวิทยบริการนอก
จังหวัดพิษณุโลก.………………………………………………………………………
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องทุนวิจัย/ทุนศึกษาตอ...................................................
- หลักเกณฑ ขั้นตอนและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา……….
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องอัตราเบี้ยประชุม.......................................................
- กําหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย………………………………………..
- กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร……………………………………………………………….….
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาสมัครสอบ……..
- กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สําหรับโครงการผลิตแพทยเพิ่มแนวใหม เพื่อชาวชนบทและประเภทรับตรงพิเศษ
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗………………………………………………………………..
- เปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (แผน ข) ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗..………………..……….
- อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗…………………………………………….
- กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง สําหรับนิสิตที่เขาศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗………………………………………………………………..
- กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนฤดูรอน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศที่เขาศึกษาปการศึกษา ๒๕๔๗….
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- กําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนิสิตที่เขาศึกษา
ในปการศึกษา ๒๕๔๗…………………………………………………………………...
- กําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับนิสิตตางชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗……………
- อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗………………………………………………………………
- อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗……………………………………...
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องอัตราคาบํารุงและคาบริการของหนวยงานภายใน……
- การจัดสรรคาตอบแทนการใหบริการของศูนยบริการวิชาชีพสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร……………………………………………………………..
- เงินคาตอบแทนที่ไดจากการใหบริการชุดคอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตร………………..
- กําหนดอัตราคาบริการทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร…………………………………… .
- กําหนดอัตราคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ ศูนยวิจัยเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ.…………………………………….….
- อัตราคาบริการทางวิชาการ ศูนยหองปฏิบัติการสงเสริม คณะสหเวชศาสตร.......................
- อัตราคาบริการทางวิชาการ ศูนยวิจัยเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ……………………………………………………..
- กําหนดอัตราคาบํารุงการใชบริการของศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)...............................................................................
- อัตราคาธรรมเนียมการบริการทางวิชาการ หองปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และ
หองปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม………………………………………………………………………….
- อัตราคาธรรมเนียมการบริการทางวิชาการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม……………………………..
- อัตราคาธรรมเนียมการบริการทางวิชาการ หองปฏิบัตกิ ารกลางของคณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม………………………………………….………

๑๕๗
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๙
๑๗๑
๑๗๓
๑๗๔
๑๘๑
๑๘๓
๑๘๕
๑๘๗

๑๙๘
๒๐๓
๒๐๗

หนา
- กําหนดอัตราคาบํารุงการใหบริการสถานที่ของคณะเภสัชศาสตร……………………………
- การกําหนดอัตราคาบํารุงการใชบริการของศูนยปฏิบตั ิการดนตรี……………………………

๒๑๐
๒๑๓

ภาคผนวก……………………………………………………………………………

๒๑๗

- คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๒๘๖/๒๕๔๗ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและรวบรวม
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร…………………………….….

๒๑๙

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประมวลขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๒๕๔๖ – ๒๕๔๗)

ประมวลขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(๒๕๔๖ – ๒๕๔๗)

คํานํา
นับแตมหาวิทยาลัยนเรศวรไดสถาปนาขึ้น ณ พุทธศักราช ๒๕๓๓ เปนตนมา ไดเจริญ
เติบโตขยายหนวยงานขึ้นอยางรวดเร็ว ควบคูกันไปนั้น ก็มีขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตาง ๆ
จํานวนมากที่ไดตราขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน ซึง่ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศเหลานี้
ไดรวบรวมพิมพหลายฉบับแลว โดยเลม ๑ จัดทําขึ้นเมือ่ ป ๒๕๔๓ เปนเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย เลม ๒ จัดทําขึ้นเมือ่ ป ๒๕๔๔ ไดเพิ่มเติม
เนื้อหาสาระดานระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ เลม ๓ จัดทําขึ้นเมื่อป ๒๕๔๕ ไดปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เลม ๔ จัดทําขึน้ เมื่อป ๒๕๔๖ ไดปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา
และเพื่อใหเกิดความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ ทันตอเหตุการณ เลม ๕ (๒๕๔๖ – ๒๕๔๗) ไดปรับปรุง
หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ติ า ง ๆ จึงเกิดขึน้ โดยพิจารณาใหผใู ชไดรับความสะดวกในการคนหา และ
อางอิง เปนสําคัญ
ขอขอบคุณคณะผูจัดทํา ตลอดจนผูมีสว นในการใหขอมูล และคําแนะนําอันเปนประโยชน
ซึ่งชวยใหหนังสือประมวลฯ เลมนี้มีความสมบูรณขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นเรศวร จะไดใชหนังสือนี้เปนคูมือการปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึ่ง
ความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยนเรศวรตอไป

งานประชุมและพิธีการ กองกลาง
มิถุนายน ๒๕๔๗

ภาคผนวก

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาบริการของ
หนวยงานภายใน

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
…………………………
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีขอบังคับ วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๗ (๓/๒๕๔๖) เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จึงให
ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ.๒๕๔๖"
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การพิจารณาการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ หรือประกาศ อื่นใดในสวนที่ไดวางไวแลวในขอบังคับนี้
หรือที่ขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
"สภามหาวิทยาลัย"
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
"สภาอาจารย"
หมายความวา สภาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร
"อธิการบดี"
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
"คณะกรรมการ"
หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์

"กลุมสาขาวิชา"
หมายความวา กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ และกลุมสังคมศาสตร ทั้งนี้ การกําหนดคณะใดใหอยูในกลุม สาขาวิชาใด ใหเปนไป
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
"คณะ"
หมายความวา คณะตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา และทีจ่ ัดตั้งโดยอํานาจสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่มีชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

"คณะกรรมการประจําคณะ" หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะที่จะใหปริญญา
กิตติมศักดิ์
"คณบดี"
หมายความวา คณบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก วิทยาลัย และหัวหนาหนวยงานที่มีชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ขอ ๕ ปริญญากิตติมศักดิ์ มีหนึ่งชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ขอ ๖ ผูสมควรไดรับพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยนั้น ตองมีคณ
ุ สมบั ติ
ตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๖.๑ เปนผูมีผลงานทางวิชาการดีเดนเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเปนสาขาวิชา
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
๖.๒ เปนผูที่ทําคุณประโยชนอยางยิ่งแกสวนรวม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
สมควรไดรับการยกยองเปนแบบอยางใหผูอื่นเจริญรอยสืบไป
ทั้งนี้ จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือเปนขาราชการ หรือ
พนักงานประจํา หรือดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประกอบดวย
อธิการบดี เปนประธานกรรมการ กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากคณบดีจากกลุมสาขาวิชา
กลุมละหนึ่งคน ประธานสภาอาจารย โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการทําหนาที่เสนอชื่อผูสมควรไดรบั ปริญญากิตติมศักดิ์ปฏิบตั ิดังนี้
๘.๑ แจงเรื่องการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาพรอมแนบระเบียบให
คณบดีตา งๆประกอบการพิจารณาคุณสมบัตบิ ุคคลที่เห็นสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตามวันเวลาที่
กําหนด
๘.๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เห็นสมควรไดรบั

ปริญญากิตติมศักดิ์และดําเนินการรวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลที่มีคุณสมบัตติ ามขอ ๖ แลวเสนอชือ่
ผูที่ไดรบั การพิจารณาไปใหคณะกรรมการพิจารณาตามวันเวลาที่กําหนด
๘.๓ ใหคณะกรรมการเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิต์ อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอไป
ขอ ๙ การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติ
ดังนี้
๙.๑ การพิจารณาของคณะกรรมการใหกระทําเปนการลับ ผูทไี่ ดรบั การเสนอชื่อให
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ จะตองไดรับคะแนนเสียงรับรองไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่เขาประชุม

๙.๒ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใหทําเปนการลับ ผูที่ไดรับการอนุมัติ
ใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ จะตองไดรบั คะแนนเสียงรับรองไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธกี ารตามขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ ไมใชบังคับในกรณีที่
สภามหาวิทยาลัยถวายปริญญากิตติมศักดิแ์ ดพระบรมวงศานุวงศ หรือถวายหรือมอบปริญญากิตติมศักดิ์
แด ประมุขของรัฐตางประเทศ หรือบุคคลที่นายกยองของมิตรประเทศ
การเสนอรายชื่อบุคคลดังกลาวใหเปนการนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖
----------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุง ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อให เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๘ (๔/๒๕๔๖)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ขอบังคับนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ.๒๕๔๕
บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใด ที่กาํ หนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนีใ้ หใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายความวา สภาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภาอาจารย”
หมายความวา คณะที่มีการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดี
“คณะ”
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนง คณบดี
หมายความวา คณาจารย ประจํา มหาวิทยาลัย ของคณะ
“อาจารย”
และใหหมายความรวมถึงพนักงานสายวิชาการของคณะดวย
ขอ ๕ เมื่อตําแหนงคณบดีวา งลง หรือวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวเหลือเวลา
ไมนอยกวา ๖๐ วัน ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดีประกอบดวย
๕.๑ ประธานกรรมการไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒหิ นึ่งคน
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕.๒ กรรมการจํานวนหนึ่งคนไดแก อธิการบดี

๕.๓ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารยหรือประธานสภาอาจารย
๕.๔ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจาก
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่มิไดดํารงตําแหนงคณบดีของคณะนั้น
๕.๕ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะเลือกจากกรรมการ
ประจําคณะทีม่ ิไดดํารงตําแหนงผูบริหาร
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตามวรรคกอนจํานวนหนึ่งคน เปนเลขานุการ
ประธานคณะกรรมการจะแตงตั้งอนุกรรมการดวยหรือไมก็ได
ในกรณีกรรมการสรรหาผูดาํ รงตําแหนงคณบดี
พนจากตําแหนงไปในระหวาง
การสรรหาคณบดี ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดังกลาว ปฏิบตั หิ นาที่ตอไปจนกวาการดําเนินการสรรหา
จะแลวเสร็จ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๖.๑ แจงใหผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ทราบวัน เวลาและสถานที่
ในการเสนอชือ่ ลวงหนาไมนอ ยกวา ๗ วัน กําหนดใหผมู ีสิทธิเสนอชื่อปฏิบัตดิ ังนี้
๖.๑.๑ เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีดวยตนเอง
๖.๑.๒ กรณีไปปฏิบตั ิราชการประจําภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการ
ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเสนอชื่อผูส มควรดํารงตําแหนงคณบดีตอประธานคณะกรรมการ
เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน กอนวันกําหนดเสนอชื่อ
๖.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไ ดรบั การเสนอชื่อตามหลักเกณฑที่บัญญัตไิ วใน
มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
และจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไดรับการเสนอชื่อ และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนทุกคนตามลําดับตัวอักษร
๖.๓ ทาบทามผูที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อตามขอ ๖.๒ โดยใหผูทไี่ ดรับการทาบทาม
มีหนังสือแจงการปฏิเสธ หรือตอบรับการทาบทาม กรณีที่ตอบรับการทาบทาม ใหผูตอบรับการทาบทาม
จัดทําประวัติ ผลงาน และแนวนโยบายในการบริหารคณะแนบไปดวย
๖.๔ กลั่นกรองผูตอบรับการทาบทาม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเหมาะสม
ในการดํารงตําแหนงคณบดี โดยไมนบั ความถี่ของการไดรบั การเสนอชื่อ จํานวนไมเกินสามคนและให
ทําบันทึกความเห็นประกอบการกลั่นกรองผูตอบรับการทาบทามทุกคนเปนลายลักษณอักษร แลวเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ขอ ๗ ผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ ใหดาํ รงตําแหนงคณบดี จะตองมีคุณสมบัตติ ามที่
บัญญัตไิ วใน มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๘ ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี จะตองเปนอาจารย
ขอ ๙ ผูผานการกลั่นกรองตามขอ ๖.๔ จะตองแถลงนโยบายการบริหารคณะ
ตอสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญ
 หาการปฏิบตั ิตาม
ขอบังคับนี้ หรือมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยตีความและใหถือเปนที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทย เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
--------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๘ (๔/๒๕๔๖)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธกี าร
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใด ที่กาํ หนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภาอาจารย”
หมายความวา สภาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูดาํ รงตําแหนง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
“อาจารย”
หมายความวา คณาจารยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการของบัณฑิตวิทยาลัยและให
หมายความรวมถึงพนักงานสายบริการของบัณฑิตวิทยาลัยดวย
ขอ ๕ เมื่อตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวางลง หรือวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว
เหลือเวลาไมนอยกวา ๖๐ วัน ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย

๕.๑ ประธานกรรมการไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕.๒ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ไดแกอธิการบดี
๕.๓ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารยหรือประธานสภาอาจารย
๕.๔ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เลือกจาก
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ไมไดดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๕ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งขาราชการของบัณฑิตวิทยาลัยเลือกกันเอง โดยให
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เปนประธานทีป่ ระชุม
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตามวรรคกอนจํานวนหนึ่งคน เปนเลขานุการ
ประธานคณะกรรมการจะแตงตั้งอนุกรรมการดวยหรือไมก็ได
ในกรณีกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พนจาก
ตําแหนงไปในระหวางการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดังกลาว ปฏิบตั ิ
หนาทีต่ อไปจนกวาการดําเนินการสรรหาจะแลวเสร็จ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๖.๑ แจงใหผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ทราบวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน กําหนดใหผูมสี ิทธิเสนอชื่อ ปฏิบัตดิ ังนี้
๖.๑.๑ เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดวยตนเอง
๖.๑.๒ ถาไปปฏิบตั ิราชการประจํานอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติ
ราชการตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตอประธาน
คณะกรรมการเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน กอนวันกําหนดเสนอชื่อ
๖.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑที่บัญญัตไิ วใน
มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
และจัดทําบัญชีรายชื่อของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถวนทุกคนตามลําดับตัวอักษร
๖.๓ ทาบทามผูที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ตามขอ ๖.๒ โดยใหผูที่ไดรับการทาบทาม
มีหนังสือแจงการปฏิเสธ หรือตอบรับการทาบทาม
กรณีที่ตอบรับการทาบทาม ใหผตู อบรับการทาบทามจัดทําประวัติ ผลงาน
และแนวนโยบายในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยแนบไปดวย

๖.๔ กลั่นกรองผูตอบรับการทาบทาม โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติ และ
ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยไมนับความถี่ของการไดรับการเสนอชื่อ
จํานวนไมเกินสามคน และใหทําบันทึกความเห็นประกอบการกลั่นกรองผูตอบรับการทาบทามทุกคนเปน
ลายลักษณอักษร แลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขอ ๗ ผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะตองมีคุณสมบัติ
ตามทีบ่ ัญญัตไิ วในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๘ ผูที่มีสทิ ธิเสนอชื่อผูส มควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะตองเปนอาจารย
และขาราชการ
ขอ ๙ ผูผานการกลั่นกรองตามขอ ๖.๔ จะตองแถลงนโยบายการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ตอสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาการปฏิบตั ติ าม
ขอบังคับนี้ หรือมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยตีความและใหถือเปนที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัย นเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย
พ.ศ.๒๕๔๖

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ศูนย พ.ศ.๒๕๔ ๕ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๘ (๔/๒๕๔๖)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธกี าร
สรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ศูนย พ.ศ.๒๕๔๕
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใดที่กําหนดไวแลว
ในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภาอาจารย”
หมายความวา สภาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร
“หนวยงาน”
หมายความวา วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่มีการสรรหาผูดาํ รงตําแหนงผูอํานวยการ
หนวยงาน
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูดาํ รงตําแหนง
ผูอํานวยการหนวยงาน
“บุคลากร ”
หมายความวา คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยของ
หนวยงาน ขาราชการของหนวยงาน และใหหมายความรวมถึงพนักงานสายวิชาการของหนวยงาน
และพนักงานสายบริการของหนวยงานดวย

ขอ ๕ เมื่อตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานวางลงหรือวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว
เหลือเวลาไมนอยกวา ๖๐ วัน ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการหนวยงานดังกลาว ประกอบดวย
๕.๑ ประธานกรรมการไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕.๒ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ไดแกอธิการบดี
๕.๓ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารยหรือประธานสภาอาจารย
๕.๔ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจาก
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ไมไดดาํ รงตําแหนงผูอํานวยการของหนวยงานนัน้
๕.๕ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งบุคลากรเลือกกันเอง โดยใหผูอํานวยการ
หนวยงานหรือผูรักษาการในตําแหนงผูอาํ นวยการหนวยงาน เปนประธานที่ประชุม
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตามวรรคกอนจํานวนหนึ่งคน เปนเลขานุการ
ประธานกรรมการจะแตงตั้งอนุกรรมการดวยหรือไมก็ได
ในกรณีกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน พนจาก
ตําแหนงไปในระหวางการสรรหา ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดังกลาว ปฏิบตั ิหนาที่ตอไปจนกวาการ
ดําเนินการสรรหาจะแลวเสร็จ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๖.๑ แจงใหผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน ทราบ
วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน กําหนดใหผูมีสิทธิเสนอชื่อ ปฏิบตั ิดังนี้
๖.๑.๑ เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน ดวยตนเอง
๖.๑.๒ ถาไปปฏิบัติราชการประจํานอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบตั ิ
ราชการตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยใหเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน ตอประธาน
คณะกรรมการเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน กอนวันกําหนดเสนอชื่อ
๖.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไ ดรบั การเสนอชื่อตามหลักเกณฑที่บัญญัตไิ วใน
มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑
และจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไดรับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถวนทุกคน ตามลําดับตัวอักษร
๖.๓ ทาบทามผูที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ตามขอ ๖.๒ โดยใหผูที่ไดรับการทาบทาม
มีหนังสือแจงการปฏิเสธหรือตอบรับการทาบทาม

กรณีทตี่ อบรับการทาบทาม ใหผูตอบรับการทาบทามจัดทําประวัติ ผลงาน และ
แนวนโยบายในการบริหารหนวยงานแลวแตกรณีแนบไปดวย
๖.๔ กลั่นกรองผูตอบรับการทาบทาม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และความ
เหมาะสมในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน โดยไมนับความถี่ของการไดรับการเสนอชื่อ จํานวนไม
เกินสามคน และใหทําบันทึกความเห็นประกอบการกลั่นกรองผูตอบรับการทาบทามทุกคนเปนลายลักษณ
อักษร
แลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขอ ๗ ผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน จะตองมี
คุณสมบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑
ขอ ๘ ผูที่มีสทิ ธิเสนอชื่อผูส มควรดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการหนวยงาน จะตองเป นบุคลากร
ขอ ๙ ผูผานการกลั่นกรองตามขอ ๖.๔ จะตองแถลงนโยบายการบริหารหนวยงานแลวแต
กรณีตอสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญ
 หาการปฏิบตั ติ าม
ขอบังคับนี้ หรือ มิไดกาํ หนดไวในขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยตีความและใหถือเปนที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย )
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
----------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดในประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูก ารศึกษาในระบบ
พ.ศ.๒๕๔๕
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙ (๕/๒๕๔๖)
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
ขอ ๒ ขอบังคับนีใ้ หใชบังคับกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๗.๕.๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
“๗.๕.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาโดยความเห็นชอบของคณะ
ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และตองมีจํานวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอนไมเกิน ๓ ใน ๔
ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๒๐.๒.๒.๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕
“๒๐.๒.๒.๖ นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยางนอย ๑ ปการศึกษา”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

