ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๘
..................................
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหเกิดความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และมาตรา ๓๙ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑๘(๒/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การแตงตั้ง
ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การแตงตั้งศาสตราจารย
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๓๙
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศหรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยง
กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน ที่จดั ตั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกา และจัดตั้งโดยอํานาจสภามหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
ผูสมควรดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ
ขอ ๕ ผูสมควรดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๕.๑ มีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท
๕.๒ มีความรูความสามารถ ความชํานาญเปนพิเศษและมีผลงานวิชาการ
ในระดับศาสตราจารยในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
๕.๒.๑ งานแตงเรียบเรียงตําราหรือหนังสือที่ใชประกอบการศึกษา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ เลม และไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว หรือ
๕.๒.๒ ผลงานวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรแลวโดยไมนับ
งานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ

๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่สามารถประเมินคุณคา
เทียบไดกบั ผลงานทางวิชาการ ตามขอ ๕.๒.๑ ขอ ๕.๒.๒ หรือขอ ๕.๒.๓
๕.๓ เปนผูทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการประเมินผลงานของผูสมควรไดรับการเสนอชื่อดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ จํานวนไมนอ ยกวาสามคนแตไมเกินหาคน
คณะกรรมการตามวรรคกอน มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาประเมินผลงานของ
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อตามขอ ๗ ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ใหคณบดีโดยอนุมัติของคณะกรรมการประจําคณะ เปนผูมีสิทธิเสนอชื่อ
ผูสมควรดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษตามขอ ๕ โดยใหเสนอรายละเอียดและเอกสารที่แสดง
วาเปนผูสมควรดํารงตําแหนงดังกลาวตออธิการบดี
ใหอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อตามวรรคกอน
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติของผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ และมีผลงานที่ผาน
การประเมินของคณะกรรมการตามขอ ๗ วรรคสอง แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป
ขอ ๙ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗
--------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาเพื่อ
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๔
(๔/๒๕๔๗) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
เพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใหใชบังคับ
กับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใด
ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับ
นี้แทน
ขอ ๔ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนิสิตเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ขอ ๕ การสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตเภสัชศาสตร ใหทาํ เปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๖ การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอ ๗ ระบบการศึกษา
๗.๑ การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เปนหลักสูตร ๖ ป
๗.๒ การกําหนดปริมาณการศึกษาและแบงภาคการศึกษาในสี่ปแรกของ
หลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี และใน

สองปหลังใหกําหนดการศึกษาและการฝกปฏิบัติงานตามประเภทรายวิชา โดยรายวิชาปกติให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี สวนรายวิชาที่เปน
การฝกปฏิบัตงิ านดานบริบาลเภสัชกรรมในแหลงฝกงานใหแบงนิสิตออกเปนกลุมหมุนเวียนกันไป
ในแตละรายวิชา โดยกําหนดระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาหเปนปริมาณการศึกษาของรายวิชานั้น
เทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๘ การลงทะเบียน
๘.๑ การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสีป่ แรกตามหลักสูตร ใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
๘.๑.๑ นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาที่มิไดกาํ หนดไวในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมได แตจะตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยผูสอนกอน ทั้งนี้จะไมนับหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม และใหวัดและ
ประเมินผลรายวิชานั้นเปนสัญลักษณ S หรือ U
๘.๒ การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสองปหลังตามหลักสูตรให
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
ขอ ๙ การวัดและประเมินผล
๙.๑ การวัดและประเมินผลในสี่ปแ รกตามหลักสูตร ใหนาํ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี มาใชบังคับโดยอนุโลม
๙.๒ ใหวัดและประเมินผลในสองปหลังตามหลักสูตรหรือในรายวิชาที่
มีการลงทะเบียนรวมกันเปนรายปการศึกษา ดังนี้
๙.๒.๑ กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเปนรายภาคการศึกษา
การวัดและประเมินผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
๙.๒.๒ กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนเปนรายปการศึกษา ใหมีการวัด
และประเมินผลเมื่อสิ้นปการศึกษา
๙.๓ ผูมีสิทธิลงทะเบียน ตามแผนการเรียนชั้นปที่ ๖ จะตองเปนผูที่สอบ
ผานทุกรายวิชาตามแผนการเรียน ชั้นปที่ ๑ ถึง ชั้นปที่ ๕ และไดระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต ๒.๐๐
ขึ้นไป
๙.๔ ผูมีสิทธิสอบรวบยอดจะตองมีคุณสมบัตติ ามประกาศของคณะ
เภสัชศาสตร นิสิตจะตองทําการสอบรวบยอดตามที่คณะเภสัชศาสตรจัดสอบจนกวาจะผานเกณฑ
การสอบรวบยอด ทั้งนี้ เกณฑการตัดสินการสอบรวบยอดใหทําเปนประกาศคณะเภสัชศาสตร
ขอ ๑๐ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา และการอนุมัตใิ หปริญญา ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอ ๑๑ นิสิตจะพนสภาพจากการเปนนิสติ ก็ตอเมื่อ
๑๑.๑ มีเหตุจําตองพนสภาพการเปนนิสิตตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
๑๑.๒ คณะกรรมการจิตแพทยที่อธิการบดีแตงตั้งมีคาํ วินิจฉัยวา
นิสิตผูน ั้นเปนหรือเคยเปนโรคจิตประเภทใดประเภทหนึง่ และมติคณะกรรมการประจํา
คณะเภสัชศาสตรเห็นชอบเปนเอกฉันทวา โรคจิตประเภทนั้น ๆ หากยังมีอยูตอไปภายหลังสําเร็จ
การศึกษา แลวจะมีผลเสียตอการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมถึงขั้นเปนอันตรายรายแรงตอ
บุคคลอืน่
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการ
ใด ๆ ที่มิไดกาํ หนดไวในขอบังคับนี้หรือกําหนดไวไมชัดเจน หรือกรณีที่มีความจําเปนตอง
ผอนผันขอกําหนดในขอบังคับนี้เปนพิเศษ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัยสั่งการ
แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๓ ใหบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับนิสติ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งใชบังคับอยูกอนวันทีข่ อบังคับนีใ้ ชบังคับ ยังคงใช
บังคับกับนิสติ ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒ ปการศึกษา ๒๕๔๓ และปการศึกษา ๒๕๔๔
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๔๗
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารย เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ.๒๕๔๗
………………..
โดยที่เห็นเปนการสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสติ
เพื่อสงเสริมและธํารงไวซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง และมารยาทอันดีงาม ตลอดจนความประพฤติตน
รวมกันของนิสิตในสถาบันแหงนี้
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๖ (๖/๒๕๔๗)
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงใหออกขอบังคับ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสิต
พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ขอบังคับนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ.๒๕๓๖
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออก
ประกาศได
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีทนี่ ิสติ สังกัดอยูและให
หมายความรวมถึงผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน ผูอาํ นวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดดวย
“คณะ”
หมายความวา คณะวิชาที่นิสติ สังกัด และให
หมายความรวมถึงหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะดวย
“นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนเรศวร

หมวด ๒
วินัยนิสิต
ขอ ๖ นิสิตตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย หรือของคณะอยางเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวากระทํา
ผิดวินัย จะตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๗ นิสิตจะตองแตงกายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘ นิสิตตองปฏิบัตติ นเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
ในทุกโอกาส และเคารพในสิทธิและหนาที่ของบุคคลอืน่ มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม
ไมปฏิบตั ิในทางที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย บิดามารดา หรือ
ผูปกครอง
ขอ ๙ นิสิตตองรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย ไมกอใหเกิดความแตกแยก
ความสามัคคีหรือทะเลาะวิวาทกันในระหวางบรรดานิสิตของสถาบันแหงนี้ รวมทั้งสถาบันอื่นและ
บุคคลภายนอก
ขอ ๑๐ นิสิตตองปฏิบัติตนตอคณาจารยดวยความสุภาพคารวะ และ ไมแสดง
อาการกระดางกระเดื่อง ลบหลูดูหมิ่น ตอเจาหนาที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่
โดยชอบ ดวยอํานาจและระเบียบแบบแผน
ขอ ๑๑ นิสิตตองแสดงบัตรประจําตัวนิสิตไดทันทีเมื่ออาจารยหรือเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
ขอ ๑๒ นิสิตจะอยูในบริเวณมหาวิทยาลัยไดไมเกินเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย เปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๑๓ นิสิตตองรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตน โดยไมกระทําการใด ๆ
อันไดชื่อวาเปนผูไมสุจริตหรือประพฤติชั่ว ดังกรณีตอไปนี้
๑๓.๑ ทุจริตในการศึกษาและการสอบ
๑๓.๒ ประพฤติผิดและเสื่อมเสียในทางชูสาว
๑๓.๓ ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือมีหนี้สินรุงรัง
๑๓.๔ ประพฤติตนหมกมุนในการพนัน
๑๓.๕ เสพสุราเมรัย หรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล หรือ
ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใด ๆ จนไมสามารถครองสติได หรือเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกตนเอง
และสวนรวมของมหาวิทยาลัย
๑๓.๖ กระทําการใด ๆ โดยจงใจหรือฝาฝนเปนเหตุใหทรัพยสิน
ผลประโยชนและปกติสุขสวนรวมของมหาวิทยาลัยถูกทําลายหรือเสียหาย

๑๓.๗ กระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษซึ่งลักษณะความผิดไมเปนที่เสื่อมเสียแกเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
โทษฐานความผิดวินัย
ขอ ๑๔ โทษฐานความผิดวินัยมี ๕ สถาน และแบงเปน ๒ ประเภท คือ
๑๔.๑ ความผิดวินัยอยางไมรายแรง ไดแก
๑๔.๑.๑ วากลาวตักเตือน
๑๔.๑.๒ ตัดคะแนนความประพฤติ
๑๔.๑.๓ ภาคทัณฑ
๑๔.๒ ความผิดวินัยอยางรายแรง ไดแก
๑๔.๒.๑ ใหพักการศึกษา หรือพักการใหปริญญาไมเกินสองป
การศึกษา
๑๔.๒.๒ ไลออก โดยระบุไวในใบแสดงผลการศึกษาวา
“ไลออก” หรือ “dishonorably expelled”
กรณีใดที่จักตัดสินวาเปนความผิดวินัยรายแรงหรือไมรายแรงใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การดําเนินการทางวินัย
ขอ ๑๕ ใหคณาจารยหรือผูที่ไดพบเห็นนิสิตกระทําผิด หรือบุคคลผูไดรับความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทําของนิสิต รายงานเปนหนังสือแจงคณบดีซึ่งนิสิตสังกัด เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป
ขอ ๑๖ การดําเนินการทางวินัยแกนิสิตซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยใหดําเนินการตามสมควรเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา และการดําเนินการ
เชนวานั้น ตองเปดโอกาสใหนิสิตผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาดวย
กรณีกลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวน และในการสอบสวนนี้ตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐาน ที่สนับสนุน

ขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได เพื่อใหผูถูกกลาวหา
ชี้แจงและนําสืบแก ขอกลาวหาเมื่อดําเนินการแลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ให
ดําเนินการตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐ แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผูถกู กลาวหากระทําผิดวินัยจึง
จะยุติเรื่อง
ขอ ๑๗ ในกรณีขอเท็จจริงปรากฏโดยแจงชัดวานิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตรายแรง
ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายลงโทษไดเลยโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ก็ได
กรณีใดเปนความผิดโดยแจงชัดใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๕
การสอบสวนวินัยนิสิต
ขอ ๑๘ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๕ วรรคสอง ใหแตงตั้ง
จากอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย เปนประธาน กรรมการอีกอยางนอยสามคนและใหมีนิติกร
จากหนวยกฎหมายหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการสอบสวน ดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ประธานรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีการสอบสวนไมแลวเสร็จตามวรรคกอน ใหคณะกรรมการสอบสวน
ขอขยายเวลาการสอบสวนตอผูสั่งแตงตัง้ หนึ่งครั้งไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารที่อยูในการครอบครองใหคณะกรรมการสอบสวนได
ขอ ๒๑ นิสิตที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย มีสิทธิที่จะไดรับแจงขอกลาวหา
ชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนนําพยานหลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหาไดดวย
หมวด ๖
อํานาจการลงโทษนิสิต
ขอ ๒๒ ผูมีอาํ นาจสั่งลงโทษวินัยนิสติ ไดแก
๒๒.๑ อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
๒๒.๒ คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายในคณะที่นิสิตผูกระทําผิดสังกัด

ขอ ๒๓ นิสิตผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหคณบดีหรือผูที่คณบดี
มอบหมายสั่ง ลงโทษตามสมควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํา
มาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษวากลาวตักเตือนหรือภาคทัณฑใหใช
เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษ
พักการศึกษา นิสิตผูใ ดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
สั่งลงโทษตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได
ในกรณีที่มีความผิดวินัยแตยังไมถึงกับลงโทษ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหนิสิต
รายงานตัวอบรม บําเพ็ญประโยชน หรือทํางานใหกับมหาวิทยาลัยแทนการลงโทษก็ได
การดําเนินการเชนวานี้ ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๔ การลงโทษใหทําเปนคําสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับ
ความผิด มิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษ โดยไมมีความผิด
ในคําสั่งลงโทษใหแสดงดวยวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยกรณีใด ตามขอใด
หมวด ๗
การอุทธรณ
ขอ ๒๕ นิสิตผูใดถูกลงโทษตามขอบังคับนี้ ใหนิสิตผูนั้นมีสิทธิ์อุทธรณได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในหมวดนี้
ขอ ๒๖ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ
และใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่นหรือมอบหมายใหคนอื่นอุทธรณ
แทนไมได
ขอ ๒๗ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูท ี่จะอุทธรณอาจขอตรวจ หรือคัด
รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได สวนบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสาร
อื่น ใหอยูในดุลยพินิจของผูสั่งลงโทษจะอนุญาตหรือไม โดยใหพิจารณาจากเหตุผลและ
ความจําเปน เปนเรื่อง ๆ ไป
ขอ ๒๘ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ จะตองยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งนั้น
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับหนังสืออุทธรณ ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ ขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคําอุทธรณแลว เห็นวา สมควรแกความผิดให
ยกอุทธรณ และใหคณะกรรมการอุทธรณเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนสิ้นสุด
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณประกอบดวย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
หนึ่งคนเปนประธาน กรรมการจากตัวแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสองคน

จากตัวแทนองคการนิสติ หนึง่ คน และนิติกรเปนกรรมการและเลขานุการ ใหคณะกรรมการตาม
วรรคกอนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรบั แตงตั้งใหมได
ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจเรียกบุคคลใดมาใหปากคําใหมได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๑ นิสิตผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นตามระเบียบหรือขอบังคับที่ใชอยูในขณะนั้น
ขอ ๓๒ กรณีที่ผูมีอํานาจสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามระเบียบ หรือขอบังคับที่
ใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
ระเบียบหรือขอบังคับนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

