คํานํา
นับแตมหาวิทยาลัยนเรศวรไดสถาปนาขึน้ ณ พุทธศักราช ๒๕๓๓ เปนตนมา ไดเจริญ
เติบโตขยายหนวยงานขึ้นอยางรวดเร็ว ควบคูกันไปนัน้ ก็มีขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตาง ๆ
จํานวนมากที่ไดตราขึน้ เพื่อใชเปนเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
เหลานี้ ไดรวบรวมพิมพ จํานวน ๖ ฉบับแลว และเพื่อใหเกิดความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ ทันตอ
เหตุการณ เลม ๗ (๒๕๔๘ – ๒๕๔๙) จึงไดเกิดขึน้ โดยพิจารณาใหผูใชไดรับความสะดวกในการคนหา
และอางอิงเปนสําคัญ
ขอขอบคุณคณะผูจ ัดทํา ตลอดจนผูมีสวนในการใหขอมูล และคําแนะนําอันเปนประโยชน
ซึ่งชวยใหหนังสือประมวลฯ เลมนี้มีความสมบูรณขึ้น และหวังเปนอยางยิง่ วาบุคคลของมหาวิทยาลัยนเรศวร
จะไดใชหนังสือนีเ้ ปนคูมือการปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพอันจะนํามาซึ่งความเจริญ
กาวหนาของมหาวิทยาลัยนเรศวรตอไป

งานประชุมและพิธีการ กองกลาง
พฤษภาคม ๒๕๔๙

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่องการกําหนดอัตราคาตอบแทน
อัตราเบี้ยประชุม คาบํารุง คาบริการ
และคาธรรมเนียมการศึกษา

สารบัญ
หนา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องการบริหารงานหนวยงาน
- คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘................................................................................................................
 การบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.๒๕๔๙............................................................
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องหลักเกณฑการกําหนดและแนวปฏิบัติตา ง ๆ
- เครื่องแตงกายนิสิตขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘....................................................
 การสอบของนิสิต พ.ศ.๒๕๔๘.......................................................................................
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร พ.ศ.๒๕๔๙................
 หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙..........
- หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๙...............................................................................................................
- หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๙.................................
- หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙.....................................
- การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ.๒๕๔๙..................................................
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
- การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙..........................................................................
- การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙.......................................................................

๑
๓
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๑๒
๑๔
๑๖
๑๙
๒๒
๒๕
๒๘
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ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องการบริหารงานหนวยงาน
- การบริหารงานสถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘.....................................
- การบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๘.......................................
- การบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๘..............................................
- การบริหารศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนลาง
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙..........................................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องการกําหนดอัตราคาตอบแทน
- คาตอบแทนพิเศษผูบริหารที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๘.....................................
- รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายได พ.ศ.๒๕๔๘.........................................................
- การจายเงินเพิ่มพิเศษอาจารยคณะแพทยศาสตร พ.ศ.๒๕๔๘.............................................

๘๙
๙๓
๑๐๐
๑๐๕
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๑๑๑
๑๑๓

หนา
- การจายเงินคาตอบแทนอาจารยแหลงฝก บุคคลแหลงฝกทําหนาที่ผูประสานงาน และแหลงฝก
ภาคปฏิบตั ิ ของนิสิตฝกภาคปฏิบตั ิมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๙..................................
- การจายเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวนสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๙..............................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เรื่องหลักเกณฑการกําหนด กองทุนและแนวปฏิบัติตาง ๆ
- การดําเนินงานดานการเงินของโครงการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน
พ.ศ.๒๕๔๘..............................................................................................................
- การบริหารโครงการจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษา
ทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๘................................................................
- กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
- กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘.........................................................
- กองทุน AGENCE UNIVERSITE DELA FRANCOPHONIE (AUF) พ.ศ.๒๕๔๘................
- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘...............................................
- ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ พ.ศ.๒๕๔๘.......................................................................
- คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย พ.ศ.๒๕๔๙...........................................................

๑๑๕
๑๑๗

๑๒๑
๑๒๔
๑๒๗
๑๒๘
๑๓๑
๑๓๓
๑๓๔
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ
- แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใชรถบัสของมหาวิทยาลัย.............................................................
- แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใชสนามฟุตบอลสวนกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนสนามบิน)..........
- การพักอาศัยในหอพักสําหรับนิสิตชัน้ ปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๙........................................
- นโยบาย และแนวการปฏิบตั ิ การเขาพักในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตชั้นปที่ ๑
- ระบบการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.....
- เครื่องแตงกายนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๙.....................
- เครื่องแตงกายนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๙
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)..........................................................................................
- กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธจี ายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิตภายใน
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร..................................................................
- กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการจายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายไดของ
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา.........................................................................................
- การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิต
คณะสหเวชศาสตร....................................................................................................
- การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ........
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หนา
- การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและวิธีจายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะนิติศาสตร............
- กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและวิธีจา ยเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร......
- กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธจี ายเงินกองทุนสวัสดิการสําหรับนิสิต
คณะวิทยาศาสตร......................................................................................................
- การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธจี ายเงินกองทุนสวัสดิการนิสติ
คณะเภสัชศาสตร......................................................................................................
- การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธจี ายเงินกองทุนสวัสดิการนิสติ
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม..................................................
- การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธจี ายเงินกองทุนสวัสดิการนิสติ คณะศึกษาศาสตร.......
- การกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธจี ายเงินกองทุนสวัสดิการนิสติ คณะพยาบาลศาสตร…
- กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธจี ายเงินกองทุนสวัสดิการนิสิตคณะวิทยาศาสตรการแพทย
- การกําหนดเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรูสําหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข
สาขาวิชาพลังงานทดแทน...........................................................................................
- แนวปฏิบตั ิและขั้นตอนการทําสัญญาการวิจัยกับแหลงทุนภายนอก.....................................
- แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจยั ของคณะ..............................................................
- หลักเกณฑและวิธีการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานของผูสมควรไดรับการ
เสนอชื่อผูด ํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ....................................................................
- หลักเกณฑ ขัน้ ตอนและแนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
(แกไขเพิ่มเติม).......................................................................................................
- สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา.............................................................................................
- หลักเกณฑการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔..................................
- หลักเกณฑการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินิสิต...................................................
- กําหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ.............................................................
- หามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวของกับยาเสพติด........................................................
- การใหทุนอุดหนุนเพื่อจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ................................................................
- หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนการไดรับตีพิมพบทความวิจัยสถาบันและการไปเสนอผลงานวิจัย
สถาบันในการประชุมทางวิชาการ.................................................................................
- แนวทางบริหารในการจัดที่พักสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย........................................
- แนวปฏิบตั ิสําหรับการจัดกิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียร.....................................
- หามนิสิตจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตใหม...........................................................................
- หามนิสิตจัดกิจกรรมกับนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- แนวปฏิบตั ิสําหรับการจัดกิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียร....................................
- แนวปฏิบตั ิการจัดซื้อครุภัณฑการวิจยั ...........................................................................
- หลักเกณฑการบริหารเงินรายไดจากคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ...........................
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หนา
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการกําหนดอัตราคาตอบแทน อัตราเบี้ยประชุม คาบํารุง
คาบริการ และคาธรรมเนียมการศึกษา
- กําหนดหลักเกณฑและอัตราคาบํารุงการใชพื้นทีภ่ ายในอาคารและภายนอกอาคาร....................
- การจายคาตอบแทนพิเศษอาจารยคณะแพทยศาสตร (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)......................
- กําหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบตั ิงาน
ดานการสาธารณสุข......................................................................................................
- รางวัลการเผยแพรผลงานวิจยั ........................................................................................
- อัตราคาบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร..........................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารยแหลงฝกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา.........................................................................................................
- อัตราคาตอบแทนแหลงฝกภาคปฏิบัตขิ องนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา.......................................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคณะทันตแพทยศาสตร...........
- อัตราคาตอบแทนผูดําเนินงานและปฏิบัตงิ านสนับสนุนการสอนในโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยนเรศวรและศูนยพัฒนาการบริหารและทรัพยากรมนุษย จังหวัดพิจิตร.................
- อัตราคาธรรมเนียมการใชหองของคณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม......
- อัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย..............................
- อัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย..............................
- อัตราคาตอบแทนผูผลิตรายวิชา โครงการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบสารสนเทศไทย..............................
- กําหนดอัตราเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวนสอบสวน.........................................................
- กําหนดคาตอบแทนแพทยผเู ชี่ยวชาญพิเศษที่ไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)............................................................................................
- กําหนดอัตราคาบริการแปลเอกสาร.................................................................................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนผูเ รียบเรียงงานวิจยั คณะ.............................................................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานทันตกรรมคลินิกนอกเวลา คณะทันตแพทยศาสตร
- กําหนดอัตราคาบํารุงการใชบริการของศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร............
- อัตราคาตอบแทนผูกํากับการสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป.....................................................
- อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการทางวิชาการของหองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม...............................................................................
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- กําหนดอัตราคาตอบแทนผูป ฏิบัตงิ านการสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร....................................................................................................
- กําหนดอัตราคาบริการการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร....................................................................................................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการหนวยวินจิ ฉัยทางพยาธิวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิตเิ วชศาสตร คณะแพทยศาสตร....................................................
- กําหนดอัตราคาบริการของหนวยวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร.......................................................................................................
- อัตราคาบริการทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด Amorphous Silicon
ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน.........................................................................................
- รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)................
- อัตราคาตอบแทนผูดําเนินงานและปฏิบัตงิ านโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ..........................
- อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะสาธารณสุขศาสตร...........................................................................................
- อัตราคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร................................................................
- กําหนดคาตอบแทนการใหบริการตรวจและวิเคราะหขอสอบของคณะเภสัชศาสตร...................
- รายการและอัตราการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย....................................................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนผูสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาพลังงานทดแทน ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน.....................................................
- กําหนดอัตราคาตอบแทนการใหบริการทางวิชาการ การบริการออกแบบเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน.......................................................................
- อัตราคาบริการออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน........
- กําหนดอัตราคาตอบแทนแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษที่ไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร...............
- กําหนดอัตราคาบํารุงการใชบริการหองเรียน หองประชุม หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
คณะศึกษาศาสตร......................................................................................................
- กําหนดราคาจําหนายอาหารและเครื่องดื่มสําหรับรานคาภายในมหาวิทยาลัย.........................
- อัตราคาตอบแทนพิเศษ สําหรับชาวตางประเทศที่ปฏิบตั ิหนาที่การสอน ณ วิทยาลัยนานาชาติ..
- อัตราคาเชาและคาใชจายรานคา ชัน้ อาหาร อาคารเรียนรวม...............................................
- การจายคาตอบแทนพิเศษอาจารยคณะแพทยศาสตร........................................................
- กําหนดอัตราคาบริการเครื่องแตงกายนาฎศิลป และการจัดชุดแสดงนาฎศิลป........................
- กําหนดอัตราคาบริการการแสดงเครื่องดนตรีสากล...........................................................
- กําหนดอัตราคาบริการการแสดงเครื่องดนตรีไทย.............................................................
- กําหนดอัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร................
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ภาคผนวก
- คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๓๓๕/๒๕๔๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและรวบรวม
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร........................................................

๓๕๑

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ ๓๓๕ /๒๕๔๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ
และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
--------------เพื่อใหการดําเนินการจัดทําและรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการกองกลาง
เปนประธานกรรมการ
๒. หัวหนางานการเจาหนาที่
เปนกรรมการ
๓. หัวหนางานประชาสัมพันธ
เปนกรรมการ
๔. หัวหนางานประชุมและพิธีการ
เปนกรรมการ
๕. หัวหนางานประสานงาน
เปนกรรมการ
๖. หัวหนางานสารบรรณ
เปนกรรมการ
๗. หัวหนางานสภาอาจารย
เปนกรรมการ
๘. หัวหนางานอาคารสถานที่
เปนกรรมการ
๙. หัวหนางานรับเขาศึกษา
เปนกรรมการ
๑๐. หัวหนาหนวยกฎหมาย
เปนกรรมการ
๑๑. นางนิพัทธ
เกษาพร
เปนกรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาววาสนา
นุชทาโพ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นีเ้ ปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙
กมล การกุศล
(รองศาสตราจารยกมล การกุศล)
รองอธิการบดีฝายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ. ๒๕๔๙
…………………………….
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ และ มาตรา ๑๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๑
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๓(๒/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๕
มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และ
การรองทุกข พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานสายบริการหรือพนักงานสายวิชาการใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับถัดจากวันแรกแหง
ระยะเวลานัน้ เปนวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลา
เดิมเปนวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสุดสิน้ ถาวันสุดทายตรงกับวันหยุดทําการ ใหนับวันเริ่มเปด
ทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร เรียกโดยยอวา
“ก.อ.ม.” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
วิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ จํานวนสามคน
(๓) กรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําและขาราชการประจํา จํานวนสามคน
(๔)กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) เลือกจากบุคคลภายนอก
จํานวนสามคน
ให ก.อ.ม นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
ประธานและกรรมการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการแตงตัง้
ประธาน หรือเลือกกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ตาํ แหนงดังกลาววางลง ผูซึ่งไดรับ
แตงตั้งเปนประธานหรือผูซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการแทนนัน้ ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของ
ผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานและกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งประธาน
และเลือกกรรมการใหม ใหประธานและกรรมการปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งประธานและเลือก
กรรมการใหม
ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) พนจากตําแหนงผูบริหารที่กําหนดไวใน(๒) หรือ
กรรมการตาม (๓) ไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอาํ นวยการวิทยาลัย
ผูอํานวยการสถาบันผูอํานวยการสํานักและหัวหนาหนวยงานซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหพน
จากตําแหนงกรรมการ
ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานและกรรมการ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๗ ก.อ.ม. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอุทธรณของขาราชการกรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลด
ขั้นเงินเดือน

(๒) พิจารณาคํารองทุกขของขาราชการกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความ
คับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา

ขอ ๘ การประชุมของ ก.อ.ม. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะหามกรรมการผูนั้น
เขาประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการหนึ่งคนใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เรื่องใดถาไมมีผู
คัดคานใหประธานกรรมการถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอืน่ ใหถือวาที่
ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น
ขอ ๙ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ
ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุมและถา
กรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย
ขอ ๑๐ในการประชุม กรรมการดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาไมได
(๑) เปนคูกรณีเอง ไดแก ผูกลาวหา ผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ หรือผูบังคับบัญชา
ผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชัน้ ใดๆ หรือเปน
พี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น
(๔) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ผูถูกกลาวหา
(๕) เหตุอื่นใดที่มีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาไมเปนกลาง
หมวด ๒
การสอบสวนพิจารณา
ขอ ๑๑ ขาราชการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั หรือความปรากฏตอ
ผูบังคับบัญชาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และตองสอบสวน
ใหแลวเสร็จโดยไมชักชา
การสอบสวนตามวรรคกอน จะตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานแกขอกลาวหานั้น
ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไดแก
(๑) คณบดี หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สําหรับ
ขาราชการที่สังกัดในคณะ หรือหนวยงานนัน้

(๒) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
สําหรับขาราชการที่สังกัดกอง หรือหนวยงานนัน้

(๓) อธิการบดี สําหรับขาราชการที่ไมไดสังกัดหนวยงานตาม (๑) และ (๒)
ขอ ๑๓ กรรมการสอบสวนใหแตงตั้งจากขาราชการ หรือพนักงานจํานวนอยางนอยสามคน
คณะกรรมการ ประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวา
ผูถูกกลาวหาและกรรมการอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการและอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการก็ได
คณะกรรมการสอบสวนตองมีผดู ํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายหรือ
ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยหรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย
อยางนอยหนึ่งคน
เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารงตําแหนง
ระดับต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหาก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตัง้ เปนประธานกรรมการ
ขอ ๑๔ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหาเรื่องที่
กลาวหา ชื่อและตําแหนงของผูไ ดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ (ถามี) ทั้งนี้
ใหมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๑ ทายขอบังคับนี้
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตัง้ ตามวรรคหนึง่
ขอ ๑๕ เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลวใหผูสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยให
ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่ง
ฉบับดวย
ในกรณีผูถูกกลาวหา ไมยอมรับทราบคําสั่งหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได ใหสง
สําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนีเ้ มื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวนั ที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหถือวาผูถูก
กลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว
ในการแจงคําสั่งตาม (๑) ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ
ดวยวามีสิทธิยื่นคัดคานประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนกรรมการและเลขานุการสอบสวนดวย
(๒) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนและสง
หลักฐานการรับทราบหรือถือวารับทราบตาม (๑) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาให
ประธานกรรมการ และใหประธานกรรมการลงลายชื่อและวัน เดือน ป ที่รับทราบไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๖ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน กรรมการ
และเลขานุการสอบสวน ถาผูนนั้ มีเหตุอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา
(๒) มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา

(๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูหมั้นหรือคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวม
บิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาของผูกลาวหา
(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ผูถูกกลาวหา
(๖) มีเหตุอนื่ ใดซึ่งอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม
การคัดคานประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน กรรมการและเลขานุการสอบสวน ใหทําเปน
หนังสือยื่นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแตวันรับทราบคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคานโดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคาน
ดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร ในการนี้ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการทราบและรวม
ไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผูซึ่งถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงไดหากผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหสั่งใหผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปน
กรรมการสอบสวน หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได ใหสั่งยกคําคัดคานนั้นโดยให
สั่งการภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือคัดคาน ทั้งนี้ ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกลาว
ดวย พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบแลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการสอบสวน
โดยเร็ว การสั่งยกคําคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหา
วันตามวรรคสาม ใหถือวาผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปนประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน
กรรมการและเลขานุการสอบสวนโดยใหเลขานุการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อ
ดําเนินการตามขอบังคับนีต้ อไป
การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไป
แลว
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ผไู ดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน
กรรมการและเลขานุการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอนั อาจถูกคัดคานตามขอ ๑๖วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานตอ
ผูสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนและใหนําขอ ๑๖วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๘ ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนทีจ่ ะตองเปลี่ยน เพิ่ม
หรือลดจํานวนผูไ ดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย
และใหนําขอ ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผูไ ดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการ
สอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ ๑๙ กรณีที่ไมมีเหตุคดั คานตามขอ ๑๖วรรคหนึ่ง หรือมีเหตุคัดคาน แตผูสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวาเหตุการณคดั คานไมมีเหตุผลเพียงพอทีจ่ ะรับฟงไดตามขอ ๑๖วรรค
สาม หรือขอ ๑๗ แลวแตกรณีใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามขอบังคับนี้ โดยผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแจงใหคณะกรรมการสอบสวนทราบและสงหลักฐานการรับทราบหรือถือวารับทราบ

คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน พรอมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาใหประธานกรรมการ และ
ใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน
ขอ ๒๐ เมื่อไดรับเรื่องตามขอ ๑๙ แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป
ขอ ๒๑ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม เวนแตการประชุมตามขอ ๒๗ และ
ขอ ๔๑ ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย ในกรณีจําเปน
ที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนที่ควรให
ผูถูกกลาวหาพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นไปยัง
อธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการ
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในหมวด ๗ การสั่งพักและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ขอ ๒๓ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑวิธีการและระยะเวลาที่
กําหนดในขอบังคับนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา และดูแลใหเกิดความยุติธรรมตลอด
กระบวนการสอบสวน ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหา
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาทีจ่ ําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทําบันทึกไวทุกครั้งที่มีการสอบสวน
ดวย
ในการพิจารณาทางปกครอง ผูถูกกลาวหามีสิทธินําที่ปรึกษาหรือทนายความ หรือแตงตั้งผูทํา
การแทนเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่ในการกระบวนพิจารณาทางปกครอง
ขอ ๒๔ เพื่อใหการสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา ให
คณะกรรมการคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้
(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ ๒๐และแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ ๒๖ใหผู
ถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่มีภายในหกสิบวันนับ
แตวนั ที่ไดดําเนินการตาม (๑) แลวเสร็จ
(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๒๗

ใหผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดดําเนินการตาม (๓)

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลว
เสร็จตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินหกสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยเจ็ดสิบ
วันใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให ก.บ.ม. ทราบเพื่อ
ติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป
ขอ ๒๕ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน
ใหกรรมการสอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใดเอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานใน
สํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมาได จะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่
รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได
ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือบุบสลาย ถูกทําลายหรือโดยเหตุประการอื่น
จะใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
ขอ ๒๖ เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว
ใหคณะกรรมการสอบสวน เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงดวยวาผูถูก
กลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจง
แกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๒๗
การแจงตามวรรคหนึง่ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทายขอบังคับนี้ โดยทําเปน
สองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหา
ลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อไดดาํ เนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูก
กลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาให
คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินยั
กรณีใด หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับ
สารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดว ย ในกรณีเชนนีค้ ณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวน

ตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอนั เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดย
ละเอียดจะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๔๑ และขอ ๔๒ ตอไป
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตามขอ ๒๗ ตอไป

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหาหรือไมมารับทราบ
ขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่
ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม
การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ เปนสามฉบับเพื่อเก็บไวในสํานวน
การสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึง่ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลง
ลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่รับทราบอีกหนึ่งฉบับและสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน เมื่อลวงพน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวแมจะไมไดรับแบบ สว.๒ คืนใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอ
กลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหาตอไป
ขอ ๒๗ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒๖ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และ
เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณขาราชการกรณีใด ขอใด
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตาม
พยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือผิดจรรยาบรรณขาราชการกรณีใด ขอใด และ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และการกระทําที่มี
ลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึก
มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทายขอบังคับนี้โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึง่ ฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงแก
ขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวน
ใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันทีไ่ ดทราบขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานของตน ใหถอยคําเพิ่มเติม รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไม
ประสงคจะยืน่ คําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบ
แกขอกลาวหาโดยเร็ว
การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอางพยานหลักฐาน
แลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนัน้ มาก็ได
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวใหดําเนินการ
ตามขอ ๔๑ และขอ ๔๒ ตอไป

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลว แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไมมารับทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหคณะกรรมการสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง

ราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงนัดมาให
ถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา การแจงในกรณีนี้ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ เปนสามฉบับ
เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ
และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึง่
ฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับแบบ สว.๓ คืน หรือ
ไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัดใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลวและไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา ในกรณี
เชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริง
เพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีได แลวดําเนินการตามขอ ๔๑ และขอ ๔๒ ตอไปแตถา ผูถูก
กลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการ
สอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๒ โดยมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการสอบสวนให
โอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ
ขอ ๒๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๒๗ เสร็จแลว
กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๔๒ ถาคณะกรรมการสอบสวน
เห็นวาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมานัน้
เปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูก
กลาวหาทราบและใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุน
ขอกลาวหานัน้ ทั้งนี้ ใหนําขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๙ ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยนื่ คําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอ กลาวหาไวแลวมีสิทธิยื่นคําชี้แจง
เพิ่มเติม หรือขอใหถอยคํา หรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวน
แลวเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ ๔๐ ผูถูกกลาวหาจะยืน่ คําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณี
เชนนี้ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๓๐ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได
ขอ ๓๑ กอนเริ่มสอบปากคําพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวา
กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอ
คณะกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขอ ๓๒ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใดกระทํา

การลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนัน้ ใหถอยคําอยางใด ๆ

ขอ ๓๓ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซึ่งจะถูก
สอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน เวนแตบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวน เพื่อประโยชนแหงการสอบสวน หรือกรณีที่มีการ
สอบปากคําผูถูกกลาวหา ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในที่สอบสวนได
การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.๔ หรือ
แบบ สว.๕ ทายขอบังคับนี้แลวแตกรณี เมื่อไดบนั ทึกถอยคําเสร็จแลว ใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะให
ผูใหถอยคําอานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว ใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐานและใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนที่รวมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานัน้
ดวย ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึง่ คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับ
ไวทุกหนา
ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความที่ได
บันทึกไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึง่ คนกับผูให
ถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ ใหบันทึกเหตุนนั้ ไวในบันทึกถอยคํานั้นไวในบันทึก
ถอยคํานัน้ ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหนํามาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนัน้ มาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ในกรณีที่พยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมาหรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมได
ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนัน้ ก็ได แตตองบันทึกเหตุนนั้ ไวในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๒๓ และรายงานการสอบสวนตามขอ ๔๒
ขอ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําใหการ
สอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐานนัน้ ก็
ได แตตองบันทึกเหตุนนั้ ไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๒๓ และรายงานการสอบสวนตาม
ขอ ๔๒
ขอ ๓๖ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูต างทองที่ประธาน
กรรมการจะรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได โดยกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญที่จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเชนนี้ ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานเลือกขาราชการฝาย
พลเรือนที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคนมารวมเปนคณะทําการสอบสวน

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวน
ตามขอบังคับนี้ และใหนําขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง ขอ ๒๓ วรรคสอง ขอ ๓๐ ขอ ๓๑ ขอ ๓๒ ขอ ๓๓ และ
ขอ ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๓๗ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยไม
รายแรง หรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรงหรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตาม
รายงานใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการ
สอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในขอบังคับนี้
ขอ ๓๘ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการพลเรือนผูอื่นใหคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวาขาราชการพลเรือนผูนนั้ มีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนัน้ ดวยหรือไม
ถาเห็นวาผูน ั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยไมรายแรงหรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามรายงานใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตัง้
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้ กรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวน
มาแลวประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหมให
นําสําเนาพยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม หรือบันทึกให
ปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวน
ใหมดวย
ขอ ๓๙ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความประจักษ
ชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวน
พยานหลักฐานอื่นที่เกีย่ วของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๒๗ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย
ขอ ๔๐ ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ
ผูสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํารายงาน
การสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ตามขอ ๔๕ ขอ ๔๖ ขอ ๔๗ และขอ ๔๘ และใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงเรื่องใหผูบังคับบัญชา

คนใหมของผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนินการตามขอ ๔๓ (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณีตอไป ทั้งนี้ ให
ผูบังคับบัญชาคนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๔๕ ขอ ๔๖ ขอ ๔๗ และขอ ๔๘ ดวย

ขอ ๔๑ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวใหประชุม
พิจารณาลงมติดงั ตอไปนี้
(๑) ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด
ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด
(๒) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการ ตามมาตรา ๕๗(๕) หรือไมอยางไร
(๓) ถากรณีมเี หตุอันควรสงสัยอยางยิง่ วาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินยั อยาง
รายแรงแตการสอบสวนไมไดความแนชดั พอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะ
เปนการเสียหายแกราชการตามมาตรา ๕๗ (๙) หรือไม อยางไร
ขอ ๔๒ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๔๑ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทํา
รายงานการสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ทายขอบังคับนี้เสนอตอผูสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน
โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย
รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมไดสอบสวน
พยานตามขอ ๓๔และขอ ๓๕ ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนัน้ ใหปรากฏไว ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาให
ถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดว ย
(๒) วินจิ ฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่
หักลางขอกลาวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินยั หรือไม
อยางไร ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งสารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ
ขอ ๔๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๕ ขอ ๔๖ ขอ ๔๗ และ
ขอ ๔๘ แลว ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถ ูกกลาวหาไมไดกระทําผิด สมควรยุติเรื่อง หรือ
กระทําผิดที่ยังไมถึงขัน้ เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
สั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
ขอ ๔๔ ในกรณีผูสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติม

ประการใด ใหกําหนดประเด็นพรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อ
ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูสั่งสอบสวน
เพิ่มเติมเห็นเปนการสมควร จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมขึ้นทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได ในกรณี
เชนนี้ ใหนําขอ ๑๓ และขอ ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวน
เสร็จแลว ใหสงพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิม่ เติมไปใหผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยไมตองทํา
ความเห็น
ขอ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ ๑๓ ใหการ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหมใหถูกตอง
ขอ ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบ
ตามที่กําหนดไวในขอ ๒๑วรรคหนึ่ง
(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ ๒๓วรรคสอง
ขอ ๓๐ ขอ ๓๒ ขอ ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือขอ ๓๖
ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
ขอ ๔๗ ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอ
กลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาหรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหา และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาว หรือไมมีหนังสือขอให
ผูถูกกลาวหาชี้แจง หรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ ๒๗ ใหผูมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูก
กลาวหาที่จะชี้แจงใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ ๒๗ ดวย
ขอ ๔๘ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามขอบังคับนี้ นอกจากที่
กําหนดไวในขอ ๔๕ ขอ ๔๖ และขอ ๔๗ ถาการสอบสวนตอนนัน้ เปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปน
ธรรมใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแกไขหรือดําเนินการตอนนัน้ ให
ถูกตองโดยเร็ว แตถาการสอบสวนตอนนัน้ มิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ผูมีอํานาจดังกลาว
จะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได
ขอ ๔๙ กรณีขาราชการผูใดเคยถูกกลาวหา หรือกระทําผิดวินยั กอนวันโอนมาบรรจุ
หากการกระทํานั้นเปนความผิดวินัยรายแรงที่อาจถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการผูนนั้ ดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามที่กําหนดในหมวดนี้ แตหากเปนเรื่องที่อยูในระหวางการ
สืบสวนหรือสอบสวนของผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหรอผลการสืบสวนหรือสอบสวนจนเสร็จ

เมื่อไดรับรายงานผลการสอบสวนแลว หากจะตองสั่งลงโทษทางวินัยใหผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนนั้
พิจารณาดําเนินการลงโทษตอไป
ขอ ๕๐ ขาราชการผูใดพนจากราชการอันมิใชเพราะเหตุตาย และมีกรณีกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงกอนพนจากราชการใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนของขาราชการผูน ั้น
ดําเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปนับแตวนั ที่ขาราชการผูนนั้ พนจากราชการ

การดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหมวดนี้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาสอบสวนเปนประการใดแลวใหเสนอสํานวนการ
สอบสวนตอผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาหากเห็นวาผูนนั้ กระทําผิดวินยั อยางรายแรงให
พิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี แตหากปรากฏวาผูน ั้นกระทํา
ผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนก็ใหโทษเปนพับไป
ในระหวางที่ไดดําเนินการสอบสวนพิจารณาหากปรากฏวาผูนนั้ ถึงแกความตายใหยุตเิ รื่อง
ขอ ๕๑ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายที่ใชอยูกอนขอบังคับนี้ใชบังคับ สวนการพิจารณาสั่งการ
ของผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหดําเนินการตามขอบังคับนี้
หมวด ๓
สถานโทษ ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ และวิธีการสั่งลงโทษ
ขอ ๕๒ ขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษดวยก็ได
ขอ ๕๓ ขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบงั คับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือ
ไลออกจากราชการแลวแตกรณีความรายแรงของความผิด เวนแตกรณีดังตอไปนี้ใหสั่งลงโทษไลออกจาก
ราชการ
(๑) กรณีกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือไดละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและไมกลับมาปฏิบตั ิราชการ
อีกเลย
(๒) กรณีที่ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ก) กระทําผิดเรื่องชูสาว
การแกไขผลการสอบของนักศึกษา การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
ขอ ๕๔ ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษวินยั อยางไมรายแรง ไดแก
(๑) คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทากอง ซึ่งเปนผูบงั คับบัญชาของขาราชการผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง มีอํานาจสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินรอยละ ๕ และเปนเวลาไมเกินสองเดือน

(๒) อธิการบดี มีอํานาจลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินรอยละ ๕
และเปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึง่ ขัน้ ได
ขอ ๕๕ ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงใหอธิการบดี หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก

ขอ ๕๖ ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัยตามควรแกกรณีใหเหมาะสม
กับความผิด การสั่งลงโทษใหทําเปนคําสั่ง โดยในคําสั่งใหระบุวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินยั กรณีใด มาตราใด
พรอมทั้งแจงสิทธิ หลักเกณฑ และวิธีการในการอุทธรณโตแยงคําสั่งลงโทษและการฟองคดีตอศาลปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองดวย
ขอ ๕๗การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามขอ๕๔ หามมิให
สั่งลงโทษยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตการสั่งลงโทษผูถูกสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการไว
กอน ใหทําคําสั่งดังกลาวตามตัวอยางที่ ๑ ตัวอยางที่ ๒ หรือ ตัวอยางที่ ๓ ทายขอบังคับนี้
ขอ ๕๘ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตามขอ ๕๕ หามมิใหสั่งยอนหลัง
ไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต
(๑) ในกรณีที่ไดมีคําสั่งใหพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน เมื่อจะสั่งลงโทษ
ปลดออก หรือไลออกจากราชการ ใหสั่งปลดออก หรือไลออก ตั้งแตวนั พักราชการ หรือ วันใหออกจาก
ราชการไวกอน แลวแตกรณี
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีกระทําผิดวินยั โดยละทิ้ง
หนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาติดตอเกินกวาสิบหาวัน และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีก ใหสั่ง
ปลดออกหรือไลออกตั้งแตวนั ละทิ้งหนาที่ราชการนัน้
(๓) การลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในการกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษ
จําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยปกติใหสั่งปลดออกหรือไลออกตั้งแตวนั ตองรับโทษจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดหรือวันตองคําพิพากษาถึงที่สุด หรือวันถูกคุมขังติดตอกันจนถึงวันตองคําพิพากษาถึงที่สุด
แลวแตกรณี
(๔) ในกรณีที่ไดมีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการไปแลวถาจะตองสั่ง
ใหม หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่ง การลงโทษปลดออก หรือไลออก กรณีเชนนี้ใหสั่งยอนหลังไปถึงวันออกจาก
ราชการตามคําสั่งเดิม แตถาวันออกจากราชการเดิมไมถูกตอง ก็ใหสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกยอนหลังไป
ถึงวันที่ควรตองออกจากราชการตามกรณีนนั้ ในขณะที่ออกคําสั่งเดิม
(๕) ในกรณีที่มีคําสั่งใหออกจากราชการ ตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๗ และ
มาตรา ๕๘ ไปแลว ถาจะตองสั่งใหมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนลงโทษปลดออก หรือไลออก ใหสั่งปลดออก
หรือไลออกยอนหลังไปถึงวันที่ควรตองสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก ตามกรณีนนั้ ในขณะออกคําสั่งเดิม
(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซึ่งจะตองถูกสั่งลงโทษ

นั้นไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการไปกอนแลว ใหสั่งปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันออกจาก
ราชการนั้น
(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซึ่งจะตองถูกสั่งนัน้ ได
พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญราชการไปกอนแลว ใหสั่งปลดออกหรือไลออกยอนหลัง
ไปถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนนั้ มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ

(๘)กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไลออกจากราชการยอนหลัง ก็ใหสั่งปลดออก
หรือไลออกยอนหลังไปถึงวันที่ควรจะออกจากราชการตามกรณีนั้นได แตทั้งนีต้ องไมเปนการทําใหเสีย
ประโยชนตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกสั่งลงโทษนั้น
ขอ ๕๙ การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษ เปนไลออกหรือปลดออกจากราชการ ตามขอ๕๕ จะสั่ง
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใดใหนํา ขอ ๕๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๖๐ การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เปนลดขัน้ เงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ ใหสั่ง
ยอนหลังไปถึงวันที่ลงโทษเดิมใชบังคับ ทั้งนี้การสั่งยอนหลังดังกลาวไมมีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน
ที่ผูถูกสั่งลงโทษไดรับไปแลว
ขอ ๖๑ การเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตามขอ ๕๕ เปนลด
ขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนั ใดหามมิใหสั่งลงโทษยอนหลัง
ขอ ๖๒ การแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ใหทําเปนคําสั่ง
มีสาระสําคัญ แสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ออกคําสั่ง ขอความเดิมตามที่แกไขเปลี่ยนแปลง และขอความที่
แกไขเปลี่ยนแปลงแลว
หมวด ๔
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษวินัยไมรา ยแรง
ขอ ๖๓ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษวินัยไมรายแรงใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๖๔ การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ใหอุทธรณตอ
ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่ง
ขอ ๖๕ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานัน้ จะอุทธรณแทนผูอนื่
หรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได เปนกรณีเฉพาะตัว
การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูก
ลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือชื่อ และที่อยูของผูอุทธรณ
ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดว ยวาจาในชัน้ พิจารณาของ ก.อ.ม. ให
แสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอ
แถลงการณดวยวาจานัน้ ตอประธาน ก.อ.ม. โดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวนั ยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ

ขอ ๖๖ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได รวมทั้งใหมีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล
พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผจู ะอุทธรณถูกลงโทษดวย ทั้งนี้ หากพยานหลักฐาน
ดังกลาวมีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ ใหลบหรือตัดทอน
หรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ

ขอ ๖๗ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการใน ก.อ.ม. ถากรรมการผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยทีผ่ ูอุทธรณถูกลงโทษ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) มีเหตุอนื่ ซึ่งอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณเสียความเปนธรรม
การคัดคานกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสืออุทธรณ หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณา
อุทธรณนั้นก็ได ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว ใหประธาน ก.อ.ม. พิจารณาขอเท็จจริงที่คดั คาน หาก
เห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาอุทธรณนั้น เวนแตประธาน
ก.อ.ม. พิจารณาเห็นวา การใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวา เพราะจะ
ทําใหไดความจริงและเปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนนั้ รวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได
ขอ ๖๘ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อ
รับทราบคําสั่งลงโทษเปนวันรับทราบคําสั่ง หรือวันที่ถือวารับทราบคําสั่ง
ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษ และมีการแจงคําสั่งลงโทษใหผูถูก
ลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง
และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนัน้ เปนวันทราบคําสั่ง
ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรงและไดแจงเปน
หนังสือสงสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ ซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่ง
ฉบับ และใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
หนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวนั ที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวา
ผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษ
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกลงโทษไดทราบคําสั่งแลว
ขอ ๖๙ การอุทธรณตอ ก.อ.ม. ใหทําหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม.พรอมกับสําเนารับรอง
ถูกตองหนึ่งฉบับ

การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงผานผูบังคับบัญชาก็ได และให
ผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษภายในสามวันทําการนับแตวนั ไดรับ
หนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษจัดสงหนังสืออุทธรณดังกลาว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการ
รับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการ
ทางวินัย พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบงั คับบัญชาผูสั่งลงโทษ (ถามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวันทําการ
นับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ

ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรา และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตน ทางออกใบรับฝาก
เปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสืออุทธรณ
เมื่อไดยนื่ หรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณก็ได โดยยืน่ หรือสงตรงตอ ก.อ.ม.
ขอ ๗๐ อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณทถี่ ูกตองตามขอ ๖๕ และขอ ๖๙
และยื่นหรือสงภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพจิ ารณาไดหรือไม ให ก.อ.ม. เปน
ผูพิจารณาวินจิ ฉัย หาก ก.อ.ม. มีมติไมรับอุทธรณไวพิจารณา ใหแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาล
ปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และใหแจงผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษทราบดวย
ขอ ๗๑ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่ ก.อ.ม. พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได
โดยทําเปนหนังสือยื่นโดยตรงตอ ก.อ.ม. เมื่อไดถอนอุทธรณแลวการพิจารณาอุทธรณใหเปนอันยุติ
ขอ ๗๒ การพิจารณาอุทธรณให ก.อ.ม. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณา
ในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอืน่ ของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือ
บุคคลใดๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอืน่ ของรัฐ หางหุนสวน บริษัท ขาราชการ
หรือบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้การพิจารณาอุทธรณ
ดังกลาวตองใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวนั ถัดจากวันที่ผูอุทธรณไดยนื่ หนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา เมื่อ ก.อ.ม.อนุญาต ใหผูอุทธรณเขาแถลงการณ
ดวยวาจาตอที่ประชุม ก.อ.ม. ผูอุทธรณมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาของ
ก.อ.ม. ได หาก ก.อ.ม. พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ
จะใหงดการแถลงการณดว ยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูสั่ง
ลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกกใ็ หมาแถลงแกหรือมอบหมายเปนหนังสือใหบุคคลที่

เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดว ยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี และ
เพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาผูส ั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือผูแทนเขาฟง
คําแถลงการณดว ยวาจาของผูอุทธรณได
ในการพิจารณาอุทธรณ ถา ก.อ.ม. เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติมในเรื่องนัน้ ไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวน

ใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิม
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
ขอ ๗๓ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ แลว
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลวใหมีมติยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวา
ผูอุทธรณไดกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง แตควรไดรับโทษหนักขึ้น ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษ
หรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวา
ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินยั อยางไมรายแรง ควรไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตรา
โทษที่เบาลง
(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวา
ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินยั อยางไมรายแรง ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ ใหมีมติ
ใหงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
(๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม และเห็นวาการกระทํา
ของผูอุทธรณไมเปนความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินยั ใหมีมติใหยกโทษ
(๖)ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมใหมีมติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม
(๗)ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวา
กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๔๙
(๘)ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและ
ถูกตองตามกฎหมาย ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณแตจะมีมติ
ตาม (๒) มิไดและถาเปนการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิไดดว ย

ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดใน
เรื่องเดียวกัน โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึง่ ใชสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณแมผูถูกอุทธรณคนอืน่ จะไมไดใชสิทธิอุทธรณ
หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอนั เปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว
ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณ
ดวย
ขอ ๗๔ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๗๓(๗) ไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว ใหสง
เรื่องให ก.อ.ม. เพื่อพิจารณามีมติตอไป เมื่อ ก.อ.ม. มีมติเปนประการใด ใหประธาน ก.อ.ม. สั่งหรือ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามมตินั้น

ในกรณีที่ประธาน ก.อ.ม. ไดสั่งการตามวรรคหนึ่ง โดยสั่งใหยกอุทธรณ สั่งลดโทษ หรือสั่ง
งดโทษผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปมิได แตถาสั่งเพิ่มโทษหรือสั่งใหออกจากราชการ ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณได
อีกชั้นหนึ่ง
ในกรณีที่ไดสั่งใหยกอุทธรณ สั่งลดโทษ หรือสั่งงดโทษ ใหแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว แตหากเปนกรณีที่สั่งเพิ่มโทษหรือสั่งใหออกจาก
ราชการ ใหแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
ขอ ๗๕ เมื่อ ก.อ.ม. มีมติตามขอ ๗๓ แลว ใหประธาน ก.อ.ม. สั่งการใหเปนไปตามมตินั้น
และแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และตองรายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบ
หมวด ๕
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
ขอ ๗๖ การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๗๗ ขาราชการอาจรองทุกขไดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งโดยสั่งเพิ่มโทษ
ลดโทษ งดโทษ ยกโทษตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ ไดในกรณีดงั ตอนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชา เปนตนวา ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบตั ิตอตนให
ถูกตองตามกฎหมาย
(๒) ในกรณีที่มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัตขิ องผูบังคับบัญชาตอตน ดังนี้
(ก) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เพราะเหตุแหง

ความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอกฎหมาย
(ข) ไมมอบหมายงานใหปฏิบตั ิ หรือ
(ค) ประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องเปนเหตุใหเสีย
สิทธิ หรือไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร
ขอ ๗๘ เมื่อมีกรณีที่อาจรองทุกขไดตามขอ ๗๗ และขาราชการผูนั้นแสดงความประสงคที่
จะปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา ใหผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟงหรือสอบถามเกี่ยวกับปญหา
ดังกลาวเพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญ
 หาที่เกิดขึน้ ในชัน้ ตน

ถาขาราชการไมประสงคที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือได
รับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขไดตามขอ ๗๙
ขอ ๗๙การรองทุกขใหทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. โดยตองลงลายมือชื่อและตําแหนง
ของผูรองทุกข และตองประกอบดวยสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาไมไดรับความ
เปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา เปนตนวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติ
ตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายอยางใด หรือผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนทํา
ใหเกิดความคับของใจอยางไร และความประสงคของการรองทุกข
ผูรองทุกขจะยืน่ หรือสงหนังสือรองทุกขพรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุดผาน
ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือผูเปนเหตุแหงความคับของใจก็ได
ขอ ๘๐ วิธีการรองทุกข การคัดคานกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกข การนับระยะเวลาและ
การพิจารณารองทุกขที่มิไดกําหนดไวในสวนนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
โทษวินัยไมรายแรงมาใชบังคับโดย อนุโลม
ขอ ๘๑ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข
(๑) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรอง
ทุกข ใหถือวันที่ผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบ
สําเนาคําสั่งใหผูถูกสั่ง แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้ง
พยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสง
สําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง ณ ที่อยูของผูถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกสั่งเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน
เดือนป ที่รับทราบคําสั่งสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึง่ ฉบับ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสามสิบวัน
นับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกสั่งไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว

แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ใหถือวาผูถูก
สั่งไดรับทราบคําสั่งแลว
(๒) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง ใหถือวันที่มี
หลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนัน้ เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
(๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติหรือใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติโดยไมถูกตองหรือไม
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ตอผูรองทุกขโดยไมไดมีคาํ สั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึง
การปฏิบัติหรือการใชอํานาจหนาที่ของผูบงั คับบัญชาดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ขอ ๘๒ เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ ๗๙ ใหประธาน ก.อ.ม. มีหนังสือแจงพรอมทั้ง
สงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเ ปนเหตุแหงการรองทุกขหรือเหตุแหงความคับของใจทราบ
โดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาผูเ ปนเหตุแหงการรองทุกขหรือเหตุแหงความคับของใจนั้นสงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของและคําชี้แจงของตน (ถามี) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแตวนั ไดรับหนังสือ

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยนื่ หรือสงตามขอ ๗๙ วรรคสอง
ใหผูบังคับบัญชานัน้ สงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาตอไปยังผูบงั คับบัญชาผูเ ปนเหตุแหงการรองทุกขหรือ
เหตุแหงความคับของใจภายในสามวันทําการนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือรองทุกข
เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยื่นหรือสงตาม
วรรคสอง หรือขอ ๗๙ วรรคสอง ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นจัดสงหนังสือรองทุกข
พรอมทั้งสําเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจงของตน (ถามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายใน
เจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข
ขอ ๘๓ ให ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวนั ไดรับ
หนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐาน แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว
ใหรายงานปญหาและอุปสรรคตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขออนุมัตขิ ยายเวลาพิจารณาออกไปไดอีก
แตทั้งนี้ ไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๘๔ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๗๗(๑) แลว
(๑) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัตหิ รือไมปฏิบัติตอผูรองทุกข
นั้นถูกตองตามกฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบตั หิ รือไมปฏิบัติตอผูรองทุกข
นั้น ไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายนั้น
หรือใหปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย
(๓) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัตหิ รือไมปฏิบัติตอผูรองทุกข
นั้นถูกตองตามกฎหมายแตบางสวน และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไข หรือใหปฏิบัติให
ถูกตองตามกฎหมาย
(๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตาม
กฎหมายและมีความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี

ขอ ๘๕ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพิจารณาวินจิ ฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๗๗(๒) แลว
(๑) ถาเห็นวาการปฏิบัตขิ องผูบงั คับบัญชาตอผูรองทุกขมิไดมีลักษณะตามที่
กําหนดในขอ ๗๗ (๒) ใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) ถาเห็นวาการปฏิบัตขิ องผูบงั คับบัญชาตอผูรองทุกขมีลักษณะที่กําหนดใน
ขอ ๗๗ (๒) ใหมีมติใหแกไข หรือถาแกไขไมได ใหสั่งดําเนินการประการอื่นหรือใหขอแนะนําตามที่
เห็นสมควรเพื่อใหผูบงั คับบัญชาผูเ ปนเหตุใหเกิดความคับของใจปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรม
เนียมของทางราชการและจรรยาบรรณของขาราชการ
ขอ ๘๖ การพิจารณามีมติตามขอ ๘๔ และขอ ๘๕ ใหบันทึกเหตุผลทั้งขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงานการประชุมดวย

ขอ ๘๗ เมื่อ ก.อ.ม. ไดมีมติตามขอ ๘๔ หรือขอ ๘๕ ใหแจงอธิการบดีทราบ เพื่อสั่งหรือ
ปฎิบัติใหเปนไปตามมตินนั้ และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลวใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปน
หนังสือโดยเร็ว
หมวด ๖
การแกไขคําสั่งลงโทษ
ขอ ๘๘ ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษเปนผูด ําเนินการแกไขคําสั่งลงโทษนั้น เวนแตโทษที่จะลงแก
ผูกระทําผิดวินัยตามคําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. หรือ ก.พ.อ. นัน้ เกินกวาอํานาจของผูมีอํานาจสั่งลงโทษนัน้
ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษเดิมรายงานตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจสั่งลงโทษสําหรับความผิดนัน้ ๆ เพื่อดําเนินการ
ขอ ๘๙ การแกไขคําสั่งลงโทษใหทําเปนคําสั่งมีสาระสําคัญแสดงเลขที่ และวัน เดือน ป
ที่ออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมตอนที่แกไขเปลี่ยนแปลง และขอความที่แกไขเปลี่ยนแปลง
ขอ ๙๐ การดําเนินการแกไขคําสั่งลงโทษใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจาก ก.อ.ม. หรือ ก.พ.อ. แลวแตกรณี
ขอ ๙๑ เมื่อผูมีอํานาจสั่งลงโทษดําเนินการแกไขคําสั่งแลว ใหรายงานการแกไขคําสั่งตอสภา
มหาวิทยาลัยโดยเร็ว และแจงใหขาราชการผูถูกลงโทษทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งแกไขคําสั่ง
ลงโทษโดยใหดําเนินการตามวิธีการที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด
หมวด ๗
การสั่งพักและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ขอ ๙๒ ในระหวางการสอบสวนทางวินัย จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการ
ดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตอธิการบดีจะสั่งพักราชการ หรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผล
แหงการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
ขอ ๙๓ เมื่อขาราชการผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูก
ฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษอธิการบดีจะสั่งใหผูนั้นพักราชการไดกต็ อเมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ผูนนั้ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอนั ไม
นาไววางใจและผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และอธิการบดีพิจารณาแลวเห็นวา
ถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ

(๒) ผูนนั้ มีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนพิจารณาหรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น
(๓) ผูนนั้ อยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตอง
จําคุกโดย คําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุกเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว
(๔) ผูนนั้ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทํา
ผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนัน้ หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปน
ผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนัน้ และอธิการบดีพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตาม
คําพิพากษาถึงที่สุดนัน้ ไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนนั้ เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
ขอ ๙๔ การสั่งพักราชการใหสั่งพักไดตลอดเวลาที่มีการสอบสวน เวนแตกรณีที่ผูถูกสั่งพักได
รองทุกขและผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวาคํารองทุกขฟง ขึน้ และไมสมควรที่จะสั่งพักราชการ ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับ
เขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิน้ ได
ในการพิจารณาเรื่องรองทุกขตามวรรคแรกใหผูมีอํานาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันไดรับเรื่องรองทุกข
ขอ ๙๕ ในกรณีที่ขาราชการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาหลายคดี เวนแต
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนาย
แกตางให ถาจะสั่งพักราชการใหสั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี
ในกรณีที่ไดสั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีใดไวแลว ภายหลังปรากฏวาผูถูกสั่งพัก
ราชการนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่น หรือถูก
ฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในคดีอนื่ เพิ่มขึน้ อีก เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางใหก็ใหสั่งพักราชการใน
สํานวนหรือคดีอื่นทีเ่ พิ่มขึ้นนัน้ ดวย
ขอ ๙๖ การสั่งพักราชการ หามมิใหสั่งพักยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต
(๑) ผูซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับใน
คดีอาญา หรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนัน้ ใหสั่งพักยอนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม
ขังหรือตองจําคุก
(๒) ในกรณีที่ไดมีการสั่งพักราชการไวแลวถาจะตองสั่งใหมเพราะคําสั่งเดิมไมชอบ
หรือไมถูกตอง ใหสั่งพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการในขณะที่ออก
คําสั่งเดิม
ขอ ๙๗ คําสั่งพักราชการตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถ ูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่
สั่งใหพักราชการ

เมื่อไดมีคําสั่งใหขาราชการผูใดพักราชการแลว ใหแจงคําสั่งใหผูนั้นทราบพรอมทั้งสงสําเนา
คําสั่งใหดวยโดยพลัน ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผนู ั้นทราบได หรือผูนั้นไมยอมรับทราบคําสั่ง ใหปดสําเนาคําสั่ง
ไว ณ ที่ทําการที่ผูนั้นรับราชการอยูและมีหนังสือแจงพรอมกับสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนไปให
ผูนนั้ ณ ที่อยูของผูนนั้ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนีเ้ มื่อลวงพนสิบวันนับแตวนั ที่ได
ดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูนนั้ ไดทราบคําสั่งพักราชการแลว
ขอ ๙๘ เมื่อขาราชการผูใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามขอ ๙๓ และอธิการบดีพิจารณา
เห็นวาการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว
อธิการบดีจะสั่งใหผูนนั้ ออกจากราชการไวกอนก็ได
ใหนําขอ ๙๔ ขอ ๙๕ และขอ ๙๖ มาใชบังคับแกการสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดย
อนุโลม
ขอ ๙๙ เมื่อไดสั่งใหขาราชการผูใดพักราชการไวแลว อธิการบดีจะพิจารณาตามขอ ๙๘
และสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนอีกชั้นหนึ่งก็ได
ขอ ๑๐๐ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน จะสั่งใหออกตั้งแตวันใด ใหนําขอ ๙๖ มาใช
บังคับโดยอนุโลม แตสําหรับการสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีตามขอ ๙๙ ใหสั่งใหออกตั้งแตวันพัก
ราชการเปนตนไป
ขอ ๑๐๑ การสั่งใหขาราชการตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ขึน้ ไป หรือศาสตราจารย ออกจาก
ราชการไวกอน ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแต
วันออกจากราชการไวกอน
ขอ๑๐๒ เมื่อไดสั่งใหขาราชการผูใดพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผล
การสอบสวนพิจารณา ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเปนประการใดแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีที่ปรากฏวาผูน ั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดีสั่งลงโทษปลด
ออก หรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง
และไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหผูนนั้ กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ผนู ั้นมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ทั้งนี้สําหรับ
การสั่งใหผูถูกสั่งพักราชการกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ผนู นั้ มีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณ-สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ซึ่งเปนตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไปหรือศาสตราจารยให
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ แลวใหอธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
(๓) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยอยางไม
รายแรง และไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ผนู ั้นมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ทั้งนี้ สําหรับ
การสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอืน่ ในระดับ

เดียวกันที่ผนู ั้นมีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ซึ่งเปนตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐
ขึ้นไป หรือศาสตราจารย ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แลวให
อธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
(๔) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนัน้ กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไม
มีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอนื่ แตไมอาจสั่งใหผูนนั้ กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและไดพน จากราชการตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว การลงโทษใหเปนพับไป
(๕) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยอยางไม
รายแรง และไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอนื่ แตไมอาจสั่งใหกลับเขารับราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหก
สิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีนั้นแลว การลงโทษใหเปนพับไป
(๖) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนนั้ กระทําผิดวินยั อยางไมรายแรง แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่ง
ใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไมตองสั่งใหกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ
(๗) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนนั้ มิไดกระทําผิดวินัย และไมมีกรณีที่จะตองออกจาก
ราชการ ก็ใหสั่งยุติเรื่อง และใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาทีร่ าชการหรือกลับเขารับราชการตาม (๒) หรือ (๓)
แลวแตกรณี
(๘) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนัน้ มิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่
จะตองถูกสั่งในออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการไดเนื่องจากมี

อายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการแลว ก็ใหสั่งยุติเรื่อง
(๙) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและ
ไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผนู ั้นกลับเขารับราชการได เนื่องจากมี
อายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
หรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีนั้นแลว ก็ใหสั่งยุติเรื่อง และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน
เพื่อใหผูนนั้ เปนผูพน จากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๑๐)ในกรณีที่ปรากฏวาผูน ั้นมิไดกระทําผิดวินัย แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจาก
ราชการดวยเหตุอนื่ ก็ใหสั่งใหออกจากราชการตามเหตุนนั้ โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
กลับเขารับราชการ
ขอ ๑๐๓ การออกคําสั่งพักราชการ คําสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือคําสั่งใหกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการใหมีสาระสําคัญตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๑๐๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
............................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ.๒๕๔๖ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๓ (๒/๒๕๔๙)
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การบริหารงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งกําหนดไวแลวในขอบังคับ
นี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร

“อธิการบดี”
“สถานีวิทยุ”

หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายความวา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย

“ผูดําเนินรายการ”

หมายความวา ผูดําเนินรายการตามคําสั่งของ

นเรศวร
มหาวิทยาลัย
“ผูเขารวมดําเนินการ” หมายความวา ผูที่เขามารวมดําเนินการผลิตรายการ
วิทยุและ/รายการโฆษณาเพื่อออกอากาศในสถานีวิทยุกระจายเสียง
ขอ ๕ ใหสถานีวิทยุเปนหนวยงานอิสระในกํากับของสํานักงานอธิการบดีสามารถพึ่งตนเองได
ขอ ๖ สถานีวิทยุมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
๖.๑ เพื่อผลิตรายการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๖.๒ เพื่อใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัย แกประชาชน

๖.๓ เพื่อเปนศูนยกลางและเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงาน
ของรัฐ เอกชนและภาคประชาชน
๖.๔ เพื่อเปนเวทีฝกประสบการณใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๗ ใหสถานีวิทยุผลิตรายการที่ใหขอมูลขาวสาร ความรูและความบันเทิงแกประชาชนโดย
ใหผูเขารวมดําเนินการ ไดผลิตรายการไมซ้ําซอนกับชวงเวลาภาคบังคับของทางราชการและชวงเวลาการผลิต
รายการของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานกรรมการ
รองอธิการบดีเปนกรรมการคณบดีทุกคณะเปนกรรมการ ประธานสภาอาจารยเปนกรรมการ กรรมการที่
อธิการบดีแตงตัง้ จํานวนไมเกินสาม และหัวหนาสถานีวิทยุเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งตามวรรคกอน มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับ
การแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๙ คณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๙.๑ กําหนดทิศทาง นโยบาย ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินงานสถานีวิทยุ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการสถานีวิทยุ และควบคุมดูแลสถานีวิทยุใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค ขอ ๖
๙.๒ กํากับดูแล การดําเนินงานของสถานีวิทยุ
๙.๓ เห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถานีวิทยุ
๙.๔ ประชุมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๙.๕ รายงานผลการดําเนินงานแกสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๐ ใหมีคณะกรรมการดําเนินงานสถานีวิทยุ ประกอบดวย รองอธิการบดี ที่อธิการบดี

มอบหมายเปนประธานกรรมการ กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งจํานวนไมเกินสามคน หัวหนาสถานีวิทยุ เปน
กรรมการและเลขานุการ และรองหัวหนาสถานีวิทยุคนหนึ่ง เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง ตามวรรคกอนมีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับ
การแตงตั้งใหมไดอีก
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการดําเนินงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๑๑.๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา การดําเนินงานสถานีวิทยุ ใหเปนไปตามทิศทางและ
นโยบายที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
๑๑.๒ กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินงานสถานีวิทยุ
๑๑.๓ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานของสถานีวิทยุ
๑๑.๔ ประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
๑๑.๕ รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุ อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
๑๑.๖ หนาที่อนื่ ๆ ที่คณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุมอบหมาย

ขอ ๑๒ การแบงสวนงานและการจัดระเบียบบริหารงานบุคคล บริหารการเงินและพัสดุ และ
การบริหารทั่วไป ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ
สถานีวิทยุ และใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ สถานีวิทยุอาจมีรายไดดังนี้
๑๓.๑ เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนรายป
๑๓.๒ รายไดจากการรวมดําเนินการผลิตรายการวิทยุและรายการโฆษณา
๑๓.๓ รายไดจากการบริหารงานสถานีวิทยุ
๑๓.๔ เงินหรือทรัพยสินอื่น ซึ่งมีผูบริจาคใหสถานีวิทยุ
๑๓.๕ รายไดหรือผลประโยชนอื่น
ขอ ๑๔ ใหมีหัวหนาสถานีวิทยุหนึ่งคน ซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง ทําหนาที่รับผิดชอบการ
บริหารงานสถานีวิทยุ ดูแลการผลิตรายการวิทยุ รายการโฆษณา ดูแลการตลาด ใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ และอธิการบดีอาจแตงตั้งรองหัวหนาสถานีวิทยุ เพื่อทําหนาที่บริหารงานตามที่หัวหนา
สถานีวิทยุมอบหมายก็ได
ขอ ๑๕ ใหหัวหนาสถานีวิทยุมีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับการแตงตัง้ ใหม
อีกได ในกรณีที่หัวหนาสถานีวิทยุพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาสถานีวิทยุพนจากตําแหนงดวย
ขอ ๑๖ ใหสถานีวิทยุ จัดทํารายงานประจําป เพื่อรายงานคณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุ
และสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ ใหสถานีวิ ทยุ ค วบคุ มดู แ ลการผลิ ต รายการของผู ดํ า เนิน รายการและผู เ ข า รว ม
ดําเนินการ ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่ผูดําเนินรายการหรือผูเขารวมดําเนินการ เสนอขอมูลที่เปนเท็จ หรือเกินความจริง
หรือ แสดงความคิดเห็นที่สงผลกระทบตอบุคคล องคกร หรือสถาบัน จะตองรับผิดชอบทางกฎหมายเอง
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และกรณีมีขอสงสัยหรือมิไดระบุไว
ในขอบังคับนี้ใหอธิการบดี เปนผูวนิ จิ ฉัยสั่งการและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
……………………..
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๐ (๔/๒๕๔๘)
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร

“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภาอาจารย”
หมายความวา สภาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
“กรรมการสรรหา”
หมายความวา กรรมการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
“อาจารย”
หมายความวา คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการของบัณฑิตวิทยาลัยและ
ใหหมายความรวมถึงพนักงานสายบริการของบัณฑิตวิทยาลัยดวย”

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
๖.๑ กําหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อและอาจกําหนดใหมี
การรับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดวยก็ได
๖.๒ แจงใหผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรวิธีการเสนอชื่อ แจงใหผูมี
สิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทราบ วันเวลาและสถานที่ในการเสนอชื่อลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วันและกําหนดใหผูมีสิทธิเสนอชื่อปฏิบตั ิดงั นี้
๖.๒.๑ เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ดวยตนเอง
๖.๒.๒ กรณีไปปฏิบตั ิราชการประจําภายนอกมหาวิทยาลัย
หรือไปปฏิบัติราชการตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ตอประธานคณะกรรมการ เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน กอนวันกําหนดเสนอชื่อ
๖.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อและผูสมัคร ตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ และจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไดรับการเสนอชื่อและผูสมัคร ที่มีคุณสมบัติครบถวน
ทุกคน ตามลําดับตัวอักษร
๖.๔ ทาบทามผูที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ตามขอ ๖.๓ โดยใหผูที่ไดรับการ
ทาบทามมีหนังสือแจงการปฏิเสธหรือตอบรับการทาบทาม กรณีที่ตอบรับการทาบทาม ใหผูตอบรับ

การทาบทาม จัดทําประวัติ ผลงานและนโยบาย ในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยแนบไปดวย
๖.๕ กลั่นกรองผูตอบรับการทาบทาม โดยพิจารณาคุณสมบัติและ
ความเหมาะสม ในการดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยไมนับความถี่ของการไดรับการเสนอชื่อ
จํานวนไมเกินสามคนและใหทําบันทึกความเห็นประกอบการกลั่นกรองผูตอบรับการทาบทามทุกคนเปน
ลายลักษณอักษร และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
จะตองเปนอาจารย ขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหา
กรณีผูมีสิทธิเสนอชื่อเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสรรหา อาจารย หรือ
ขาราชการในขณะเดียวกัน ใหมีสิทธิเสนอชื่อไดเพียงครั้งเดียว”

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ ผูผานการกลั่นกรองตามขอ ๖.๕ จะตองแถลงนโยบายการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๐ (๔/๒๕๔๘)
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหออกขอบังคับไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาคณบดี พ.ศ ๒๕๔๖ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร
“สภาอาจารย”
หมายความวา สภาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราช
กฤษฎีกาหรือคณะที่ตั้งโดยอํานาจสภามหาวิทยาลัยที่มีการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดี
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงคณบดี
“กรรมการสรรหา”
หมายความวา กรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนง
คณบดี
“อาจารย”
หมายความวา คณาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ของคณะและใหหมายความรวมถึงพนักงานสายวิชาการของคณะนั้นดวย”

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๖.๑ กําหนดวิธีการ วัน เวลาและสถานที่ในการเสนอชื่อและอาจกําหนดใหมี
การรับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ดวยก็ได
๖.๒ แจงใหผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ทราบวันเวลาและ
สถานที่ในการเสนอชื่อลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันและกําหนดใหผูมีสิทธิเสนอชื่อปฏิบตั ิดังนี้
๖.๒.๑ เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีดวยตนเอง
๖.๒.๒ กรณีไปปฏิบัติราชการประจําภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไป
ปฏิบัติราชการตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีตอประธานคณะกรรมการ
เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา ๓ วันกอนวันกําหนดเสนอชื่อ
๖.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อและผูสมัคร
ตามหลักเกณฑที่บญ
ั ญัติไวในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ และจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไดรับการเสนอชื่อและผูสมัครที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนทุกคน ตามลําดับตัวอักษร
๖.๔ ทาบทามผูที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ตามขอ ๖.๓ โดยใหผูที่ไดรับการ
ทาบทามมีหนังสือแจงการปฏิเสธหรือตอบรับการทาบทาม กรณีที่ตอบรับการทาบทาม ใหผูตอบรับการ
ทาบทาม จัดทําประวัติ ผลงานและแนวนโยบายในการบริหารคณะแนบไปดวย

๖.๕ กลั่นกรองผูตอบรับการทาบทาม โดยพิจารณาคุณสมบัติและความ
เหมาะสม ในการดํารงตําแหนงคณบดี โดยไมนับความถีข่ องการไดรับการเสนอชื่อ จํานวนไมเกินสามคนและ
ใหทําบันทึกความเห็นประกอบการกลั่นกรองผูตอบรับการทาบทามทุกคนเปนลายลักษณอักษรและเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี จะตองเปนอาจารย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหา
กรณีผูมีสิทธิเสนอชื่อที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสรรหา
และเปนอาจารยสังกัดคณะ ในขณะเดียวกันใหมีสิทธิเสนอชื่อไดเพียงครั้งเดียว”

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ ผูผานการกลั่นกรองตามขอ ๖.๕ จะตองแถลงนโยบายการบริหารคณะตอ
สภามหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัย

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร
พ.ศ. ๒๕๔๙
……………………………….
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร พ.ศ.๒๕๔๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๔๘) เมื่อวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวนั ที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีผลใชบังคับเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือ
หนวยงานอืน่ ที่เทียบเทาคณะ จัดตั้งโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานระดับ
คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานอืน่ ที่จดั ตั้ง โดยอาศัยอํานาจสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ผูมีคณ
ุ สมบัติเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร คือ ผูด ํารงตําแหนง
หัวหนาหนวยงานในระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานอืน่ ที่เทียบเทาคณะที่จัดตั้งโดยตราเปน
พระราชกฤษฎีกา หรือจัดตั้งโดยอาศัยอํานาจสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จํานวน ๓ คน ตามมาตรา ๑๑(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ โดยใหอธิการบดี เปนประธานของที่ประชุม

ขอ ๗ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๙
--------------------โดยที่เห็นเปนการสมควร ปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ.๒๕๔๖
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๒ (๑/๒๕๔๙)
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศหรือขอตกลงอื่นใด ที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภาอาจารย” หมายความวา สภาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร
“หนวยงาน” หมายความวา วิทยาลัย สถาบัน หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ที่มีการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการ
หนวยงาน
“กรรมการสรรหา” หมายความวา กรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
หนวยงาน

“บุคลากร” หมายความวา คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยของหนวยงาน ขาราชการของ
หนวยงาน และใหหมายความรวมถึงพนักงานสายวิชาการของหนวยงานและพนักงานสายบริการของหนวยงาน
ดวย
ขอ ๕ เมื่อตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานวางลงหรือวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวเหลือ
เวลาไมนอยกวา ๖๐ วันใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
หนวยงานดังกลาว ประกอบดวย
๕.๑ ประธานกรรมการ ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕.๒ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ไดแก อธิการบดี
๕.๓ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจาก กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทอาจารย หรือประธานสภาอาจารย
๕.๔ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจาก
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่มิไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานนั้น
๕.๕ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งบุคลากรเลือกกันเอง โดยใหผูอํานวยการ
หนวยงานหรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ เปนประธานที่ประชุม
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตามวรรคกอนจํานวนหนึง่ คน
เปนเลขานุการ
ประธานคณะกรรมการจะแตงตั้งอนุกรรมการดวยหรือไมก็ได

ในกรณีที่กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานพน
จากตําแหนงไประหวางการสรรหาผูอํานวยการหนวยงาน ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดังกลาว
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาการดําเนินการสรรหาจะแลวเสร็จ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
๖.๑ กําหนดวิธีการ วัน เวลาและสถานที่ในการเสนอชื่อ และอาจกําหนดใหมี
การรับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน ดวยก็ได
๖.๒ แจงใหผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานทราบ
วัน เวลาและสถานที่ในการเสนอชื่อลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และกําหนดใหผูมีสิทธิเสนอชื่อปฏิบัตดิ ังนี้
๖.๒.๑ เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานดวยตนเอง
๖.๒.๒ กรณีไปปฏิบตั ิราชการประจําภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติ
ราชการตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการหนวยงาน ตอประธาน
คณะกรรมการ เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา ๓ วันกอนวันกําหนดเสนอชื่อ
๖.๓ ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูไ ดรับการเสนอชื่อและ ผูสมัคร ตามหลักเกณฑที่
บัญญัติไวในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๔๑ และจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไ ดรับการเสนอชือ่ และผูสมัคร ที่มีคุณสมบัติครบถวนทุกคน
ตามลําดับตัวอักษร
๖.๔ ทาบทามผูที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ตามขอ ๖.๓ โดยใหผูที่ไดรับการทาบทามมี
หนังสือแจงการปฏิเสธ หรือตอบรับการทาบทาม กรณีที่ตอบรับการทาบทาม ใหผูตอบรับการทาบทาม จัดทํา
ประวัติ ผลงาน และแนวนโยบาย ในการบริหารหนวยงานแลวแตกรณี แนบไปดวย
๖.๕ กลั่นกรองผูตอบรับการทาบทาม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเหมาะสม
ในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน โดยไมนับความถี่ของการไดรับการเสนอชื่อ จํานวนไมเกินสาม
คน และใหทําบันทึกความเห็นประกอบการกลั่นกรองผูตอบรับการทาบทามทุกคนเปนลายลักษณอักษร และ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขอ ๗ ผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน จะตองมี
คุณสมบัติ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑
ขอ ๘ ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน จะตองเปนบุคลากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหา
กรณีผูมีสิทธิเสนอชื่อเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสรรหา หรือบุคลากรใน
ขณะเดียวกัน ใหมีสิทธิเสนอชื่อไดเพียงครั้งเดียว
ขอ ๙ ผูผานการกลั่นกรองตามขอ ๖.๕ จะตองแถลงนโยบายการบริหารหนวยงานตอ
สภามหาวิทยาลัย

ขอ ๑๐ ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาการปฏิบัตติ าม
ขอบังคับนี้ หรือมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูว นิ ิจฉัยตีความและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙
………………………
เพื่อใหการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด เปนไปดวยความเรียบรอย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๒ (๑/๒๕๔๙)
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศหรือขอตกลงอื่นใด ที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภาอาจารย” หมายความวา สภาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร

“สํานักหอสมุด” หมายความวา สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการ
สํานักหอสมุด
“กรรมการสรรหา” หมายความวา กรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักหอสมุด
“อาจารย” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ใหหมายความรวมถึง
พนักงานสายวิชาการดวย
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการของสํานักหอสมุดและใหหมายความรวมถึง
พนักงานสายบริการของสํานักหอสมุดดวย

ขอ ๕ เมื่อตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดวางลง หรือวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว
เหลือเวลาไมนอยกวา ๖๐ วันใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักหอสมุด ประกอบดวย
๕.๑ ประธานกรรมการไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕.๒ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ไดแก อธิการบดี
๕.๓ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย หรือประธานสภาอาจารย
๕.๔ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจาก
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่มิไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานสํานักหอสมุด
๕.๕ กรรมการจํานวนหนึ่งคน ซึ่งบุคลากรเลือกกันเอง โดยใหผูอํานวยการสํานัก
หอสมุดหรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด เปนประธานที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการจะแตงตั้งอนุกรรมการดวยหรือไมก็ได
ในกรณีที่กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดพนจาก
ตําแหนงไประหวางการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดังกลาว
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาการดําเนินการสรรหาจะแลวเสร็จ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๖.๑ กําหนดวิธีการ วัน เวลาและสถานที่ในการเสนอชื่อ และอาจกําหนดใหมีการ
รับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด ดวยก็ได

๖.๒ แจงใหผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานทราบ
วัน เวลาและสถานที่ในการเสนอชื่อลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และกําหนดใหผูมีสิทธิเสนอชื่อปฏิบตั ิดังนี้
๖.๒.๑ เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการสํานักหอสมุดดวยตนเอง
๖.๒.๒ กรณีไปปฏิบัติราชการประจําภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติ
ราชการตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการสํานักหอสมุด ตอประธาน
คณะกรรมการ เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา ๓ วันกอนวันกําหนดเสนอชื่อ
๖.๓ ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูไ ดรับการเสนอชื่อและ ผูสมัคร ตามหลักเกณฑที่
บัญญัติไวในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๑ และจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไ ดรับการเสนอชื่อและผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนทุกคน
ตามลําดับตัวอักษร
๖.๔ ทาบทามผูที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ตามขอ ๖.๓ โดยใหผูที่ไดรับการทาบทามมี
หนังสือแจงการปฏิเสธ หรือตอบรับการทาบทาม กรณีที่ตอบรับการทาบทาม ใหผูตอบรับการทาบทาม
จัดทําประวัติ ผลงาน และแนวนโยบาย ในการบริหารสํานักหอสมุดแนบไปดวย

๖.๕ กลั่นกรองผูตอบรับการทาบทาม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และความ
เหมาะสมในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด โดยไมนับความถี่ของการไดรับการเสนอชื่อ
จํานวนไมเกินสามคน และใหทําบันทึกความเห็นประกอบการกลั่นกรองผูตอบรับการทาบทามทุกคนเปน
ลายลักษณอักษร และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขอ ๗ ผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการสํานักหอสมุด จะตองมี
คุณสมบัติ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑
ขอ ๘ ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการสํานักหอสมุด จะตองเปน
อาจารย ขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหา
กรณีผูมีสิทธิเสนอชื่อเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสรรหา อาจารยหรือ
ขาราชการ ในขณะเดียวกัน ใหมีสิทธิเสนอชื่อไดเพียงครัง้ เดียว
ขอ ๙ ผูผานการกลั่นกรองตามขอ ๖.๕ จะตองแถลงนโยบายการบริหารสํานักหอสมุด
ตอสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาการปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ หรือมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยตีความและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
...............................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๒๒ (๑/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๙ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนิสิตที่เขาศึกษาตัง้ แตปการศึกษา ๒๕๔๙
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัด หรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๕ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๕.๑ สําเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๕.๒ สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
๕.๓ เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และไมเปนโรคติดตอรายแรงอันเปน
อุปสรรคตอการศึกษา
๕.๔ ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๕.๕ ไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ
ความผิดทางความประพฤติ
ขอ ๖ การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต
๖.๑ มหาวิทยาลัยจะทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเขาเปนนิสติ เปนคราว ๆ ไป ตามประกาศและรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยหรือที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๖.๒ มหาวิทยาลัยอาจทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูที่ไดรับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาเปนนิสติ เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรี
สาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
นั้น ๆ
ขอ ๗ การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่
๗.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับรอง
๗.๒ คุณสมบัตขิ องผูข อโอนมาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
๗.๒.๑ มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๕
๗.๒.๒ ไดศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแลว
ไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา
๗.๓ ผูประสงคที่จะขอโอนมาเปนนิสิตมหาวิทยาลัย ตองปฏิบตั ิดังนี้
๗.๓.๑ ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนด
โดยสงถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา หรือ

๗.๓.๒ ใหสถานศึกษาเดิมจัดสงระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ไดเรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
๗.๔ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหความเห็นชอบรับโอน โดยผานการพิจารณาจาก
คณะหรือหนวยงานทีเ่ ทียบเทา
๗.๕ การเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน
๗.๕.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาโดย
ความเห็นชอบของคณะ หรือหนวยงานที่เทียบเทา และตองมีจํานวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอนไมเกิน ๓ ใน ๔
ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามที่กาํ หนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
๗.๕.๒ รายวิชาที่จะเทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมจะตองมีเนื้อหาวิชาอยูใน
ระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเทียบไดไมตา่ํ กวาระดับขั้น C
ขอ ๘ การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
๘.๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ อาจขอเขาศึกษาตอเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอืน่ เปนการเพิ่มเติมได แตตองเปนผูมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๕

๘.๒ การแสดงความจํานงขอเขาศึกษา ตองปฏิบัตดิ ังนี้
๘.๒.๑ ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนด
โดยสงถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา
๘.๒.๒ การรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเขาโดยผานความ
เห็นชอบของคณะ หรือหนวยงานที่เทียบเทา
๘.๓ การเทียบโอนหนวยกิต
๘.๓.๑ การเทียบโอนหนวยกิตใหนําขอ ๗.๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙ การเขาศึกษาระดับปริญญาตรีตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยอาจทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ หรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ การรายงานตัวเปนนิสิต
๑๐.๑ ผูที่สอบคัดเลือกได ผูที่ไดรับการคัดเลือก ผูทไี่ ดรบั อนุมัติใหโอน
มาจากสถานศึกษาอืน่ หรือผูที่ไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาตอหรือผูที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สองจะตองไป
รายงานตัว และเตรียมหลักฐานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใน
วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐.๒ กรณีนิสิตไมไปรายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวา
สละสิทธิ์การเขาเปนนิสติ เวนแตไดรับอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัยเปนราย ๆ ไป

๑๐.๓ เมื่อขึน้ ทะเบียนเปนนิสิตแลว มหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสประจําตัวนิสิต
โดยทางคณะจะจัดอาจารยที่ปรึกษาให และใหอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแนะ
แนวการศึกษาใหสอดคลองกับแผนกําหนดการศึกษา
ขอ ๑๑ ระบบการจัดการศึกษา
๑๑.๑ มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยใหคณะ หรือภาควิชาที่มีหนาที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาใด ๆ ใหการศึกษาในสาขาวิชานัน้ แกนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
๑๑.๒ สาขาวิชาหนึง่ ๆ ทีจ่ ัดสอนในมหาวิทยาลัย ประกอบดวยหลายรายวิชา
๑๑.๓ มหาวิทยาลัยใชระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบง
การจัดการศึกษาออกเปน ๒ แบบ คือ
๑๑.๓.๑ แบบ ๒ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา เปนการจัดการศึกษา
ปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดภาค
ฤดูรอน ซึ่งเปนภาคการศึกษาไมบังคับและใชระยะเวลาเรียนประมาณ ๘ สัปดาห โดยจัดชั่วโมงเรียนของ
แตละรายวิชา ใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิตตามที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
๑๑.๓.๒ แบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ใชระยะเวลาเรียน
ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหตอภาคการศึกษา ทั้งนีต้ องจัดการเรียนใหมีจํานวนชัว่ โมงตอหนวยกิตตามที่
กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค

๑๑.๔ กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบดวยรายวิชาที่จําเปนตอง
เปดสอนในภาคฤดูรอน เพื่อการฝกงานหรือฝกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาใหถือเสมือนวาภาคฤดูรอนเปน
สวนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับดวย
๑๑.๕ มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวน
หนวยกิตใชแสดงถึงปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชา
๑๑.๖ การคิดหนวยกิต
๑๑.๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอย
กวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค
๑๑.๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา
๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค
๑๑.๖.๓ การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไม
นอยกวา ๔๕ ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค
๑๑.๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ไดรับ
มอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค
๑๑.๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขที่ตองผานกอน (Prerequisite)

สําหรับการลงทะเบียนบางรายวิชา โดยนิสิตตองมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพื่อใหนิสิตสามารถเรียน
รายวิชานัน้ อยางมีประสิทธิภาพ
๑๑.๘ รายวิชาหนึ่ง ๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาที่กํากับไว
๑๑.๙ รหัสรายวิชาประกอบดวย
๑๑.๙.๑ เลข ๓ ตัวแรก แสดงถึง
สาขาวิชา
๑๑.๙.๒ เลขที่ ๔
แสดงถึง
ระดับชั้นปของการศึกษา
๑๑.๙.๓ เลขที่ ๕
แสดงถึง
หมวดหมูในสาขาวิชา
๑๑.๙.๔ เลขที่ ๖
แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
๑๑.๑๐ สภาพนิสติ แบงออกไดดังนี้
๑๑.๑๐.๑ นิสิตปกติ ไดแก นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบไดคาระดับ
เฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
๑๑.๑๐.๒ นิสิตรอพินจิ ไดแก นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบ
ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๑.๑๑ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ของ
การศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๓
ภาคการศึกษาตอปการศึกษาสําหรับผลการศึกษาภาคฤดูรอนใหนําไปรวมกับผลการศึกษาถัดไปที่นิสติ ผูนนั้
ลงทะเบียนเรียน ยกเวน ผูที่จบการศึกษาภาคฤดูรอน

ขอ ๑๒ หลักสูตรสาขาวิชา
๑๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแตละสาขาวิชา ประกอบดวย
๑๒.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เปนกลุมรายวิชาที่มุงพัฒนาผูเ รียนใหมี
ความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอนื่ และสังคม เปนผู
ใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณ
ทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูใ นสังคมไดเปนอยางดี โดยใหมีจํานวนหนวยกิต
รวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๑๒.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะสาขา เปนกลุมรายวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและปฏิบตั ิงานได โดยใหมี
หนวยกิตรวมดังนี้
๑๒.๑.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๑๒.๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต

๑๒.๑.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมี
จํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต
๑๒.๑.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวน
หนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต
๑๒.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสให
นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อใหผูเรียนไดขยายความรูทางวิชาการใหกวางขวาง
ออกไป ตลอดจนเปนการสงเสริมความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหไดมากยิง่ ขึน้
โดยใหมีจํานวน
หนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐
หนวยกิต ใหใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมาก
ไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐
หนวยกิต ใหใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมาก
ไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๘๐
หนวยกิต ใหใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมาก
ไมเกิน ๑๘ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา

๑๒.๕ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
๗๒ หนวยกิต ใหใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน ๔ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และ
อยางมากไมเกิน ๖ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
๑๒.๖ เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคลองกับหลักสูตรสาขาวิชา
ใหอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตทําความเขาใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานัน้ และใหอาจารยที่ปรึกษา
เปนผูค วบคุมนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตร สาขาวิชา
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
๑๓.๑ การลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
หากนิสิตมาลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัย
๑๓.๒ การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียน
เพิ่ม - ถอนรายวิชา ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดวยตนเองตามวันเวลาที่กําหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัย
๑๓.๓ การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ใหกระทําไดภายในระยะเวลาของ

การขอเพิ่มรายวิชา หากพนกําหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้
๑๓.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่
กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
๑๓.๕ วิชาใดที่ไดรับอักษร I หรือ P นิสิตไมตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชานัน้ ซ้ําอีก
๑๓.๖ การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาตอป
การศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาปกติไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
แตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสําหรับภาคฤดูรอนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา นิสิต
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาไดไมนอยกวา ๖ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต
กรณีนิสิตตองการลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๙ หนวยกิต หรือเกินกวา ๒๒ หนวยกิต
สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ตามวรรคหนึง่ หรือ
ตองการลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือ มากกวา ๑๕ หนวยกิต สําหรับการจัดการศึกษาในระบบ
ทวิภาค แบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ตามวรรคสอง ใหยื่นคํารองขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย
๑๓.๗ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข
ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปน
โมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนัน้ ใหไดรับอักษร W
๑๓.๘ นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อเปน
การเพิ่มพูนความรูไดโดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอน และคณะ หรือหนวยงานที่เทียบเทาที่รายวิชานั้น
สังกัดอยูยินยอม และไดยนื่ หลักฐานนัน้ ตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นิสิตจะตองชําระคาหนวยกิตรายวิชานั้น
ตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย และนิสิตจะไดรับผลการเรียนเปนอักษร S หรือ U

๑๓.๙ ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสติ ไมไดลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใด ๆ
ก็ตาม จะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานัน้ โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาตอคณบดี
และจะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสติ /เพือ่ รักษาสภาพนิสิตภายในสิบหาวัน นับจากวันเปด
ภาคการศึกษา หากไมปฏิบัตติ ามดังกลาว ตองพนสภาพการเปนนิสิต
๑๓.๑๐ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตที่พน สภาพนิสิต กลับเขาเปนนิสิตใหม
ถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่พนสภาพนิสิตนัน้ เปนระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเชนนี้
นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึน้ ทะเบียนเปนนิสิต รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คางชําระเสมือนเปน
ผูลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยไมอนุมัติใหกลับเขาเปนนิสิตตามวรรคกอน หากพนกําหนดเวลาสองปนับจาก
วันที่นิสติ ผูน ั้นพนสภาพการเปนนิสิต
๑๓.๑๑ ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา
หรือมีขอตกลงเฉพาะราย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมตั ิใหนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีเ่ ปดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือบางสวนได หรืออาจ
พิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยชําระคาธรรมเนียมตามที่
กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย ก็ได

ขอ ๑๔ การเพิ่มและถอนรายวิชา
๑๔.๑ การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปด
ภาคการศึกษา หรือภายใน ๑ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน
๑๔.๒ การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลา
รอยละ ๗๕ ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตั้งแตวนั เปดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายใน
กําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไมปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แตถาถอนรายวิชาหลัง
กําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิตจะไดรับอักษร W
๑๔.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัย
๑๔.๔ การคํานวณคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ยายสาขาวิชา หรือยายคณะ ให
นําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขัน้ ของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเขา ไมวา
จะเปนรายวิชาทีเ่ ทียบใหหรือไมก็ตาม รายวิชาที่ไมปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเขา ไมวา นิสิตจะไดรับ
คาระดับขัน้ ใด จะไมนํามาคํานวณคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ย
๑๔.๕ การคํานวณคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนยายมาจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นใหคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม
ขอ ๑๕ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
๑๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไมนอย
กวาหนึ่งครั้ง

๑๕.๒ นิสิตตองมีเวลาเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลในรายวิชานัน้
ผูไมมีสิทธิ์ไดรับการวัดและ
ประเมินผลตามวรรคกอนจะไดรับระดับขั้น F หรืออักษร U
๑๕.๓ มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากรายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U
๑๕.๔ สัญลักษณและความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชา
ตาง ๆ ใหกําหนด ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕๐
B
ดี (Good)
๓.๐๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕๐
C
พอใช (Fair)
๒.๐๐

D+
ออน (Poor)
๑.๕๐
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐๐
F
ตก (Failed)
๐.๐๐
S
เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawn)
๑๕.๕ ระบบอักษร S และ U ใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และประเมินผลดวยอักษร S และ U
๑๕.๖ อักษร I เปนสัญลักษณที่แสดงวานิสิตไมสามารถเขารับการวัดผลใน
รายวิชานัน้ ใหเสร็จสมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและการอนุมัตจิ ากคณบดีที่รายวิชานัน้ สังกัดอยู นิสติ จะตองดําเนินการขอรับ
การวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณภายใน ๔ สัปดาหนับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไปของการ
ลงทะเบียนเรียน หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนระดับขั้น F หรืออักษร U
๑๕.๗ อักษร P เปนสัญลักษณที่แสดงวารายวิชานัน้ ยังมีการเรียนการสอนตอเนื่อง
อยูและไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาทีล่ งทะเบียนทั้งนี้ใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ตอเมื่อมีการวัดและประเมินผล ภายในระยะเวลาไมเกินวัน

สุดทายของการสอบไลประจําภาคในสองภาคการศึกษาถัดไปหากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวตามวรรคกอน
แลว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เปนระดับขัน้ F หรืออักษร U
๑๕.๘ อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา
๑๕.๘.๑ นิสิตไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการ
ลงทะเบียน
๑๕.๘.๒ การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ
๑๕.๘.๓ นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานัน้
๑๕.๘.๔ มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติใหนิสติ ถอนทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียน
๑๕.๙ อักษร S U I P และ W จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาระดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ย
๑๕.๑๐ การนับหนวยกิตสะสม และการคํานวณหาคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ย
๑๕.๑๐.๑ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบหลักสูตร

ใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานัน้ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
มากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตครั้งสุดทายที่ประเมินวาสอบไดนาํ ไปคิดเปนหนวยกิตสะสม
เพียงครั้งเดียว
๑๕.๑๐.๒ มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลีย่ จากหนวยกิต
และคาระดับขัน้ ของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา
๑๕.๑๐.๓ การคํานวณคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยใหนําเอาผลคูณ
ของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของทุก ๆ รายวิชาตามขอ ๑๕.๑๐.๑ มารวมกันแลวหารดวยจํานวน
หนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเวนขอ ๑๕.๙ และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
มากกวาหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิตและคาระดับขั้นทีน่ ิสิต
ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว
ขอ ๑๖ การเรียนซ้ํา
๑๖.๑ รายวิชาใดที่นิสิตสอบไดตา่ํ กวา C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได
๑๖.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตสอบได F นิสิตตอง
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา
๑๖.๓ รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตสอบได U นิสิตตอง
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา

ขอ ๑๗ การลา
๑๗.๑ การลาปวยและการลากิจ
นิสิตผูใดมีกจิ จําเปน หรือเจ็บปวย ไมสามารถเขาชัน้ เรียนในชั่วโมงเรียน
ไดใหยื่นใบลาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปขออนุญาตจากอาจารยผูสอน
๑๗.๒ การลาพักการศึกษา
๑๗.๒.๑ นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาไดในกรณีตอ ไปนี้
(๑) ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑเขารับ
ราชการทหาร
(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง
ประเทศ หรือ ทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ
(๔) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร
๑๗.๒.๒ นิสิตที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาค

การศึกษาปกติหรือมากกวา ใหยื่นใบลาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย พรอมกับหนังสือยินยอมจาก
ผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แลวแจงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
๑๗.๒.๓ นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติหรือมากกวา จะตองชําระคาธรรมเนียมเพือ่ ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา
๑๗.๓ การลาออก นิสิตที่ประสงคจะขอลาออก ตองยืน่ ใบลาพรอม
หนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดี แลวเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ขอ ๑๘ การยายสาขาวิชา
๑๘.๑ การยายสาขาวิชาภายในคณะ ใหปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของคณะและ
ภาควิชานัน้
๑๘.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอืน่ จะตองปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขตอไปนี้
๑๘.๒.๑ นิสิตที่ประสงคจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอื่น
จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ภาควิชา และคณบดีคณะเดิม และไดเรียนตามแผนการ
ศึกษาในคณะเดิมมาแลว ไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติ
๑๘.๒.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอืน่ จะตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย โดยผานการพิจารณาของคณะหรือหนวยงานที่เทียบเทาทีน่ ิสิตสังกัดและจะรับยายไปสังกัดนัน้
ทั้งนี้ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
๑๘.๒.๓ การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวัน
ลงทะเบียนเรียน
๑๘.๒.๔ เมื่อนิสิตไดยายสาขาวิชาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนํามา
คํานวณหาคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมได

ขอ ๑๙ การพนสภาพนิสิต
นิสิตจะพนสภาพนิสิตดวยเหตุดังตอไปนี้
๑๙.๑ ตาย
๑๙.๒ ลาออก
๑๙.๓ โอนไปเปนนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
๑๙.๔ ขาดคุณสมบัตขิ องการเขาเปนนิสติ ขอหนึง่ ขอใดตามที่กําหนดไวในขอ ๕
๑๙.๕ ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามขอ ๑๓.๙
๑๙.๖ มีความประพฤติไมสมควรเปนนิสิต หรือกระทําการอันกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต
๑๙.๗ เมื่อไดขนึ้ ทะเบียนเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนเวลา ๒ เทาของเวลา
ที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของสาขาวิชานัน้ แลวยังไมสําเร็จการศึกษา
๑๙.๘ มีผลการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑๙.๘.๑ เมื่อเรียนมาแลวครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีคาระดับขั้น

สะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง ๑.๕๐
๑๙.๘.๒ เมื่อเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีคาระดับขั้นสะสม
เฉลี่ยทั้งหมดไมถึง ๑.๗๕
๑๙.๘.๓ เมื่อเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึกษาขึ้นไป ยังมีคาระดับขั้นสะสม
เฉลี่ยทั้งหมดไมถึง ๑.๗๕
ขอ ๒๐ การเสนอใหไดรับปริญญาตรี
๒๐.๑ ในภาคการศึกษาสุดทายทีน่ ิสิตจะสําเร็จการศึกษา นิสิตจะตองยืน่ ใบรายงาน
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา โดยผานอาจารยที่ปรึกษาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับจากวันเปด
ภาคเรียน
๒๐.๒ นิสิตที่ไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาตรี ตองมีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
๒๐.๒.๑ เรียนรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้น และไมมีรายวิชาใดไดรับอักษร I หรืออักษร P
๒๐.๒.๒ ใชระยะเวลาเรียนดังนี้
๒๐.๒.๒.๑ การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง สําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน ๓ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๒๐.๒.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง ๒ ป)
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน ๘
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

๒๐.๒.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๒๐.๒.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๒๐.๒.๒.๕ หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน
๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๒๐.๒.๒.๖ นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ หรือ
ประสบการณวิชาชีพ ตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหลักสูตรอยางนอย ๑ ปการศึกษา
๒๐.๒.๓ มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๐๐

๒๐.๓ ในกรณีทนี่ ิสิตประสงคจะไมขอสําเร็จการศึกษาดวยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาอนุมัติราย ๆ ไป
๒๐.๔ นิสิตที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเปนผูมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐.๒ แลว ตองไมเปนนิสิต หรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอืน่ และตอง
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
๒๐.๔.๑ มีคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป จะไดรับ
เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง แตถามีคา ระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต ๓.๒๐ ถึง ๓.๔๙ จะไดรับ
เกียรตินยิ มอันดับสอง
๒๐.๔.๒ ไมเคยไดรับระดับขัน้ F หรืออักษร U และตองไมลงทะเบียนเรียนซ้ํา
ในรายวิชาใด
ขอ ๒๑ การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญา
เมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา
ขอ ๒๒ การใหเหรียญรางวัลแกผูเรียนดี ใหคณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีตอมหาวิทยาลัย
เพื่อขอรับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจําป ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
๒๒.๑ เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
๒๒.๑.๑ เหรียญทอง ใหกับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไมเคย
ไดรับระดับขัน้ F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเทาในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัย
นเรศวร และมีคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแตละแหงไมนอยกวา
๓.๗๕

๒๒.๑.๒ เหรียญเงิน ใหกับนิสิตทีเ่ รียนดีตลอดหลักสูตร และไมเคย
ไดรับระดับขัน้ F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเทาในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย
นเรศวร และมีคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแตละแหงไมนอยกวา
๓.๕๐
๒๒.๒ เหรียญรางวัลเรียนดีประจําป
เหรียญทองแดง ใหกับนิสิตที่เรียนดีประจําปการศึกษาหนึ่ง ๆ
โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปการศึกษานั้นไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และไมเคยไดรับ
ระดับขั้น F หรืออักษร U ในปการศึกษานั้น และตองมีคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยในปการศึกษานั้น ๆ
๓.๕๐ ขึ้นไป
ขอ ๒๓ การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ

๒๓.๑ การบริหารหลักสูตร
๒๓.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
๒๓.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
๒๓.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
ขอ ๒๔ การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการ
ปรับปรุงดัชนี ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๕ นิสิตที่เขาศึกษากอนขอบังคับนี้ ประกาศใชใหใชบังคับเดิมตอไปจนสําเร็จ
การศึกษา
ขอ ๒๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
ประกาศได การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๘

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙

ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
.....................................
เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอย
มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๒ (๑/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๔๙ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรหัสประจําตัวขึน้ ตนดวย ๔๙
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหบัณฑิตวิทยาลัย ควบคุมคุณภาพและอํานวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคับนี้
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดา ระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมีดังนี้
๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เปนหลักสูตรที่เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรู
ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้นและเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เปนหลักสูตรที่สงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการ และการวิจยั ในสาขาวิชาตาง ๆ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดยเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ขอ ๖ คุณสมบัตขิ องผูเ ขาศึกษา
๖.๑ วุฒิการศึกษา
๖.๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูเ ขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๖.๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๖.๑.๓ หลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๖.๑.๔ หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

๖.๒ ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณี
ความผิดอันไดกระทําโดยความประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
๖.๓ ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
๖.๔ มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๖.๕ มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ การรับเขาศึกษา
๗.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือก หรืออื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราว ๆ ไป
๗.๒ ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาแตกาํ ลังรอผลการศึกษาอยู มหาวิทยาลัย
จะรับรายงานตัวเปนนิสิต เมื่อมีคุณสมบัตคิ รบถวน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘ ประเภทของนิสิต
๘.๑ นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามขอ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัย
รับเขาศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
๘.๒ นิสิตวิสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ ๖ ที่
มหาวิทยาลัยรับเขาทดลองศึกษา นิสิตวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเปนนิสิตสามัญโดยความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และ
ไดคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๐๐
ในกรณีที่นิสิตวิสามัญไมอาจเปลี่ยนสภาพตามวรรคแรก มหาวิทยาลัยจะ
อนุญาตใหเรียนตอไปอีก ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
และไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพเปนนิสิตสามัญได

ขอ ๙ นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ โดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาทําการศึกษาคนควา
เฉพาะเรื่อง ไดตามความเหมาะสมเพื่อนําหนวยกิตและผลการศึกษาไปเปนสวนหนึง่ ในการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยูได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๑๐ ผูเขารวมศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนิสติ บัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนผูเขารวมศึกษาเปนบางรายวิชาได โดยคณะเจาของหลักสูตรนั้น ใหความเห็นชอบ
และผูเขารวมศึกษามีสิทธิ์ไดรับใบรับรองในการศึกษาในรายวิชานัน้ ๆ
ขอ ๑๑ การรายงานตัวเปนนิสิต

ผูที่ไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะตองไปรายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนัน้ จะถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๒ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยแบงออกเปน ๓ แบบ ดังนี้
๑๒.๑ แบบ ๑ ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปละ ๑ ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา
เรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาหตอภาคการศึกษา ทั้งนีต้ องจัดการเรียนใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิตตาม
จํานวนชัว่ โมงเรียนที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
๑๒.๒ แบบ ๒ ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปละ ๒ ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา
เรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหตอภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูรอน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๖
สัปดาห ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน ตองจัดการเรียนใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิตตามที่กําหนดไว
ในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
๑๒.๓ แบบ ๓ ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปละ ๓ ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา
เรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหตอภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองจัดการเรียนใหมีจํานวนชัว่ โมงตอหนวยกิตตามที่
กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา และใหนิสิต
ถือปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้
๑๓.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาตามเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัย
๑๓.๒ การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา
๑๓.๓ รายวิชาใดที่เคยไดระดับขัน้ B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนรายวิชานัน้ ซ้ําอีก
ไมได

๑๓.๔ การลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
นิสิตแบบ ๒ ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิตใน
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๖ หนวยกิต ในภาคฤดูรอน สําหรับนิสิตแบบ ๑ ภาคการศึกษาจะลงทะเบียน
รายวิชา ไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา และนิสิตแบบ ๓ ภาคการศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชา
ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา
๑๓.๕ การลงทะเบียนที่ผดิ เงื่อนไขใหถือวาการลงทะเบียนนัน้ เปนโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนัน้ ใหไดรับอักษร W
๑๓.๖ นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขาศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาหนวยกิต รายวิชานั้น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา และ นิสิตจะไดอักษร S
และ U
๑๓.๗ นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
จะตองลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา
๑๓.๘ ผูเขารวมศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๖ หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษา ทั้งนี้ ผูเขารวมศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียม และคาหนวยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา และผูเ ขารวมศึกษาจะไดอักษร S หรือ U
๑๓.๙ นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัย จะลงทะเบียนเรียนไดตามขอ ๑๓.๔ และ
จะตองชําระคาธรรมเนียมและคาหนวยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ ๑๔ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะตองไดรับอนุมัตจิ ากอาจารยที่ปรึกษา
๑๔.๑ การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรก สําหรับการจัดการเรียน
การสอนแบบ ๒ ภาคการศึกษา และ ๓ ภาคการศึกษา นับจากวันเปดภาคการศึกษา หรือภายใน ๑ สัปดาห
แรก สําหรับแบบ ๑ ภาคการศึกษา และภาคเรียนฤดูรอน นับจากวันเปดภาคฤดูรอน
๑๔.๒ การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลารอยละ
๗๕ ของเวลาเรียนของภาคการศึกษา นับตั้งแตเปดภาคการศึกษา
การถอนรายวิชาในกําหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชาจะไมปรากฏอักษร W ใน
ระเบียนผลการเรียน และการถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาดังกลาว นิสิตจะไดรับอักษร W ในระเบียน
ผลการเรียน
๑๔.๓ การเพิ่มและถอนรายวิชา ใหมีขนั้ ตอนในการปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๑๕ โครงสรางของหลักสูตร
๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ
๑๕.๒.๑ แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทํา
วิทยานิพนธ ดังนี้

๑๕.๒.๑.๑ แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคา เทียบไดไม
นอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยมหาวิทยาลัย อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๕.๒.๑.๒ แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไม
นอยกวา ๑๒ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอ ยกวา ๑๒ หนวยกิต
๑๕.๒.๒ แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตอง
ทําวิทยานิพนธ แตตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจยั เพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชัน้ สูง คือ
๑๕.๓.๑ แบบ ๑ เปนแผนการศึกษา ที่เนนการวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน
๑๕.๓.๒ แบบ ๒ เปนแผนการศึกษา ทีเ่ นนการวิจัย โดยมีการทํา
วิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต

ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมี
คุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน
ขอ ๑๖ ระยะเวลาการศึกษา
๑๖.๑ ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๓ ปการศึกษา
๑๖.๒ ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ป
การศึกษา
๑๖.๓ ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก สําหรับผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลว

เขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา
๑๖.๔ นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ในภาคการศึกษานัน้ ๆ จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ
กรณีที่มีการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหมีระยะเวลาการศึกษาใน
หลักสูตรที่เทียบโอนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
กรณีที่ใชระยะเวลาการศึกษาต่ํากวาที่กําหนดในหลักสูตรใหคณะเจาของหลักสูตร
เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ขอ ๑๗ การยายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การยายสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการยาย
สาขาวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๑๘ การรับโอนนิสิตและ/หรือการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
การรับโอนนิสติ และ/หรือการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๑๙ อาจารยที่ปรึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาที่เสนอโดยคณะเจาของหลักสูตร หรือคณะ
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เพื่อใหคําแนะนําและดูแลจัดแผนกําหนดการศึกษาของนิสิตใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและกฎขอบังคับ กอนที่จะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/อาจารยที่ปรึกษาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง
ขอ ๒๐ ชื่อและรหัสรายวิชา
๒๐.๑ รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากํากับไว
๒๐.๒ รหัสรายวิชาประกอบดวย
๒๐.๒.๑ เลข ๓ ตัวแรก
แสดงถึง สาขาวิชา
๒๐.๒.๒ เลขตัวที่ ๔
แสดงถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
๒๐.๒.๓ เลขตัวที่ ๕
แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา
๒๐.๒.๔ เลขตัวที่ ๖
แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา
ขอ ๒๑ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๑.๑ มหาวิทยาลัยใหมีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๒๑.๒ มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขัน้ ในการวัดและประเมินผล
นอกจากกรณีตอไปนี้ ใหกําหนดการวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U คือ
๒๑.๒.๑ รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
๒๑.๒.๒ การสอบประมวลความรู/การสอบวัดคุณสมบัติ
๒๑.๒.๓ สัมมนา
๒๑.๒.๔ วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเอง

๒๑.๓ อักษร และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ใหกําหนด
ดังนี้
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U

หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
หมายถึง ดี
(GOOD)
หมายถึง ดีพอใช
(FAIRY GOOD)
หมายถึง พอใช
(FAIR)
หมายถึง ออน
(POOR)
หมายถึง ออนมาก
(VERY POOR)
หมายถึง ตก
(FAILED)
หมายถึง เปนที่พอใจ
(SATISFACTORY)
หมายถึง ไมเปนที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ
(INCOMPLETE)
W หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
๒๑.๔ ระบบระดับขั้น กําหนดเปนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+ และ D ซึ่ง
แสดงผลการศึกษาของนิสิตที่ไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาระดับขัน้ ดังนี้
ระดับขั้น A
มีคาระดับขัน้ เปน
๔.๐๐
+
ระดับขั้น B
มีคาระดับขัน้ เปน
๓.๕๐
ระดับขั้น B
มีคาระดับขัน้ เปน
๓.๐๐
ระดับขั้น C+
มีคาระดับขัน้ เปน
๒.๕๐
ระดับขั้น C
มีคาระดับขัน้ เปน
๒.๐๐
ระดับขั้น D+
มีคาระดับขัน้ เปน
๑.๕๐
ระดับขั้น D
มีคาระดับขัน้ เปน
๑.๐๐
ระดับขั้น F
มีคาระดับขัน้ เปน
๐

๒๑.๕ อักษร I แสดงวานิสิตไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานัน้ ใหสําเร็จ
สมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณกอน
๒ สัปดาหสุดทายของภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนระดับ
ขั้น F หรืออักษร U
๒๑.๖ อักษร W แสดงวา

๒๑.๖.๑ การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ ตามขอ ๑๓.๕
๒๑.๖.๒ นิสิตไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตาม
ขอ ๑๔.๒
๒๑.๖.๓ นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานัน้
๒๑.๖.๔ กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุก
รายวิชา ที่ลงทะเบียน
๒๑.๗ รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแตละสาขาวิชา
๒๑.๗.๑ นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองไดระดับขั้นไมต่ํากวา C หากไดต่ํากวา
นี้จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ําอีก จนกระทั่งไดระดับขั้นไมต่ํากวา C
๒๑.๗.๒ รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเปนอักษร S หรือ U นิสิต
จะตองไดอักษร S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนในรายวิชานัน้ ซ้ําอีกจนกระทั่งไดอักษร S หรือผานการ
ประเมินผลตามเงื่อนไขในประกาศมหาวิทยาลัย
๒๑.๘ ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี
ใหใชระเบียบและขอบังคับ วาดวยการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีในสวนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
๒๑.๙ อักษร S, U, I, และ W จะไมถูกนํามาคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
๒๑.๑๐ มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต และคาระดับ
ขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสติ ไดลงทะเบียน
๒๑.๑๑ การคํานวณระดับขัน้ สะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับ
คาระดับขัน้ ของทุกๆ รายวิชา ตามขอ ๒๑.๔ มารวมกันแลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด
ยกเวนที่ระบุไวในขอ ๒๑.๙ ในการหารนี้ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษ
๒๑.๑๒ กรณีที่นิสิตไดเรียนรายวิชาใดที่จดั ไวในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอ
เทียบโอนรายวิชานัน้ เขาไวในหลักสูตร ทั้งนี้ จะไมนําผลมาคํานวณหาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ขอ ๒๒ การสอบผานความรูภาษาอังกฤษ
๒๒.๑ มหาวิทยาลัยพิจารณาใบรับรองความรูภาษาอังกฤษของนิสิต จากผล
การสอบของสถาบันตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือ
๒๒.๒ นิสิตสอบผานความรูภาษาอังกฤษที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย หรือ
๒๒.๓ นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จนผานการประเมินดวยอักษร S
เฉพาะนิสิตระดับปริญญาโท ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ
เงื่อนไขการสอบผานความรูภาษาอังกฤษขางตน ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๒๓ การสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบ
วัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
๒๓.๑ นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ตองสอบผานการสอบประมวลความรู
(COMPREHENSIVE EXAMINATION) ดวยขอเขียน หรือขอเขียนและปากเปลา ในหลักสูตรนัน้ ๆ
๒๓.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING
EXAMINATION) ดวยขอเขียน หรือขอเขียนและปากเปลา ในหลักสูตรนั้น ๆ
ใหมีการดําเนินการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติ ปการศึกษาละ ๓ ครั้ง
โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติใหทําเปนคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย และเมื่อดําเนินการแลวใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัย รายงานผลสอบใหมหาวิทยาลัย ทราบภายใน ๔
สัปดาหหลังวันสอบ
ขอ ๒๔ การทําวิทยานิพนธ
๒๔.๑ การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
๒๔.๑.๑ นิสิตระดับปริญญาโทตองลงทะเบียนทําวิทยานิพนธตามเงื่อนไข
ดังนี้
๒๔.๑.๑.๑ แผน ก แบบ ก ๑ จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบได
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
๒๔.๑.๑.๒ แผน ก แบบ ก ๒ จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบ
ไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๒๔.๑.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก ตองลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ ตามเงือ่ นไข
ดังนี้
๒๔.๑.๒.๑ แบบ ๑.๑ จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘
หนวยกิต และแบบ ๑.๒ จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
๒๔.๑.๒.๒ แบบ ๒.๑ จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต และแบบ ๒.๒ จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต

๒๔.๒ การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภาควิชาเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ลงทะเบียน
วิทยานิพนธเรียบรอยแลวผานคณะที่สังกัด เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ดังนี้
๒๔.๒.๑ วิทยานิพนธระดับปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
๑ คน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อีก ๑  ๒ คน

๒๔.๒.๒ วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ๑
คน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อีก ๒  ๓ คน
๒๔.๓ การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
นิสิตตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการพิจารณาโครงราง ที่
ภาควิชาเสนอคณะที่สังกัดแตงตัง้ คณะกรรมการฯ ประกอบดวย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกีย่ วของ จํานวนไม
นอยกวา ๕ คน ทําหนาทีเ่ ปนประธาน กรรมการ และเลขานุการ โครงรางวิทยานิพนธ ตองไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการฯ แจงผลการอนุมัติพรอมโครงรางฉบับสมบูรณใหบัณฑิต
วิทยาลัยไวเปนหลักฐาน
๒๔.๔ การขอสอบวิทยานิพนธ
๒๔.๔.๑ นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ
เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธครบถวนตามหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ตอบรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ หรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และนิสิตปริญญาโท
แผน ก แบบ ก ๒ มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธครบถวนตามหลักสูตร และ
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๒๔.๔.๒ นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ และแบบ ๒ มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ
เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธและรายวิชาครบถวนตามหลักสูตร และสอบผาน
การสอบวัดคุณสมบัตแิ ลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึง่ ของผลงาน
ไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ โดยความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
ใหภาควิชาเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เพื่อใหคณะและบัณฑิต
วิทยาลัยใหความเห็นชอบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ
๒๔.๕ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
๒๔.๕.๑ บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท ประกอบดวย

๒๔.๕.๑.๑ อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนประธานคณะกรรมการสอบ
๒๔.๕.๑.๒ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เปนกรรมการ
๒๔.๕.๑.๓ อาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
๑ คน เปนกรรมการ

๒๔.๕.๒ บัณฑิตวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก ประกอบดวย
๒๔.๕.๒.๑ อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนประธานคณะกรรมการสอบ
๒๔.๕.๒.๒ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เปนกรรมการ
๒๔.๕.๒.๓ อาจารยประจํา และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ๑  ๒ คน เปนกรรมการ
๒๔.๖ การสอบวิทยานิพนธและการรายงานผลการสอบ
เมื่อนิสิตผานการสอบวิทยานิพนธโดยการสอบปากเปลาแลว คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธจะตองรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห หลังวันสอบวิทยานิพนธ
ขอ ๒๕ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ในภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตจะจบหลักสูตรการศึกษา นิสิตตองยื่นใบรายงานที่
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาภายใน ๔ สัปดาห
นับจากวันเปดภาคการศึกษา
นิสิตที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา จะตองผานเงื่อนไขตางๆ
ดังตอไปนี้
๒๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๒๕.๑.๑ มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
๒๕.๑.๒ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๕.๑.๓ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
๒๕.๑.๔ มีผลการศึกษาไดคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐
๒๕.๒ ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
๒๕.๒.๑ มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
๒๕.๒.๒ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๕.๒.๓ สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๒๕.๒.๔ ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพใน
วารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) กอนการขอสอบวิทยานิพนธ
๒๕.๒.๕ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
๒๕.๓ ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
๒๕.๓.๑ มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด

๒๕.๓.๒ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๕.๓.๓ สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๕.๓.๔ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
๒๕.๓.๕ มีผลการศึกษาไดคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๒๕.๓.๖ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
๒๕.๓.๗ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๒๕.๔ ปริญญาโท แผน ข
๒๕.๔.๑ มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
๒๕.๔.๒ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๕.๔.๓ สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๕.๔.๔ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
๒๕.๔.๕ มีผลการศึกษาไดคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
๒๕.๔.๖ สอบผานการสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE
EXAMINATION)
๒๕.๕ ปริญญาเอก แบบ ๑
๒๕.๕.๑ มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
๒๕.๕.๒ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๕.๕.๓ สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๕.๕.๔ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
๒๕.๕.๕ ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพใน
วารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ กอนการขอสอบวิทยานิพนธ
๒๕.๕.๖ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย

๒๕.๖ ปริญญาเอก แบบ ๒
๒๕.๖.๑ มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
๒๕.๖.๒ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๕.๖.๓ สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๕.๖.๔ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ

๒๕.๖.๕ มีผลการศึกษาไดคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ย ไมตา่ํ กวา ๓.๐๐
๒๕.๖.๖ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
๒๕.๖.๗ ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพใน
วารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ กอนการขอสอบวิทยานิพนธ
๒๕.๖.๘ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนิสิต
นิสิตจะพนสภาพการเปนนิสิตในกรณี ดังตอไปนี้
๒๖.๑ ตาย
๒๖.๒ ลาออก
๒๖.๓ โอนไปเปนนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น
๒๖.๔ ขาดคุณสมบัติของการเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรขอหนึ่งขอใดตามขอ ๖
๒๖.๕ ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพัก
การศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา และภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาคฤดูรอน
๒๖.๖ เปนนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในขอ ๑๖.๑, ๑๖.๒ และ ๑๖.๓
๒๖.๗ เปนผูสําเร็จการศึกษา
๒๖.๘ เปนนิสิตทีไ่ ดคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยนอยกวา ๒.๕๐
๒๖.๙ เปนนิสิตวิสามัญที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเปนสามัญตามขอ ๘.๒
๒๖.๑๐ ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๖.๑๑ ลาพักการศึกษา และ/หรือลาปวยติดตอกัน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ในปการ
ศึกษาแรก โดยไมมีหนวยกิตสะสม สําหรับนิสิตในระบบการศึกษาแบบเอกภาค ใหถือ ๒ ภาคการศึกษาแรก
ของการเรียน โดยไมมีหนวยกิตสะสม
๒๖.๑๒ มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพ นอกเหนือจากขอดังกลาวขางตน
ขอ ๒๗ การลา
๒๗.๑ นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะตองชําระ
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาและ

ภายใน ๑ สัปดาห นับจากวันเปดภาคฤดูรอน ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียน
รายวิชาไปแลว
๒๗.๒ นิสิตที่กลับมาเรียนหลังจากลาพักไปแลว ใหมีสภาพการเปนนิสิตเหมือนกอน
ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
๒๗.๓ นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนิสติ ใหยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยและ
ระหวางที่ยังไมไดรับอนุมัติใหลาออกนี้ใหถือวานิสิตผูข อลาออกนั้นยังมีสภาพเปนนิสิตที่จะตองปฏิบัตติ าม
ระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ

ขอ ๒๘ การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๒๘.๑ การบริหารหลักสูตร
๒๘.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
๒๘.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
๒๘.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
ขอ ๒๙ การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป
ขอ ๓๐ การใหเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอาจใหเกียรติบตั รการเรียนยอดเยีย่ มแกนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผล
การศึกษาไดคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๔.๐๐ หรือผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึง่ ของผลงาน
ไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ หรือไดรับการจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๑ ใหบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ยังคงใชบงั คับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรหัสประจําตัวขึน้ ตน
ดวยตอ ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, และ ๔๘ ตอไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา

ขอ ๓๒ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่อยูนอกเหนือจาก
ขอบังคับใหอยูในดุลยพินจิ ของอธิการบดี
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
.......................................

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๔๘)
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหใช
ความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ใหประธานกรรมการ และกรรมการ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป
นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง แตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได และใหกรรมการมีวาระดํารงตําแหนงตาม
ประธานกรรมการ
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการ และกรรมการพน
จากตําแหนงเมื่อ
๘.๑ ตาย
๘.๒ ลาออก
๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอ ๖
๘.๔ สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง
๘.๕ กระทํา ความผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีประธานกรรมการพนจากตําแหนง ใหกรรมการพนจากตําแหนงดวยและ
ใหนําขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถากรรมการ พนจากการดํารงตําแหนงกอนครบวาระไมถงึ หนึ่งรอยแปดสิบวัน
สภามหาวิทยาลัยจะไมแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงก็ได”

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย เครื่องแตงกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
----------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เครื่องแตงกายนิสิต
ภาคปกติ ขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๔๘)
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เครื่องแตงกายนิสิต
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย เครื่องแตงกายนิสิตภาคปกติ
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๓
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลง อื่นใดทีข่ ัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา วิทยาเขต และคณะตางๆ
ที่จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และที่จัดตั้งโดยอํานาจสภามหาวิทยาลัย
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรภาคปกติ
และภาคพิเศษขั้นปริญญาตรี
“เครื่องแตงกาย”
หมายความวา เครื่องแตงกายของนิสิต ซึ่งประกอบ
ดวยเสื้อ กางเกงหรือกระโปรง ผาผูกคอ (เน็คไท) เข็มขัด รองเทา ถุงเทา และเครื่องหมาย
“เครื่องหมาย”
หมายความวา เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย เข็มมหาวิทยาลัย และหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย

ขอ ๕ ใหเครื่องแตงกายของนิสิตมหาวิทยาลัยมีสองประเภท สําหรับใชแตงในโอกาสตางๆ
ดังนี้
(๑) เครื่องแตงกายปกติ ใชสําหรับสวมใสในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ และไปติดตอ
กับหนวยงานอืน่ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒) เครื่องแตงกายชุดพิธีการ ใชสําหรับแตงในงานราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีอื่นๆ
ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ เครื่องแตงกายสําหรับนิสิตหญิง
เครื่องแตงกายปกติ

(๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนสัน้ เหนือขอศอก ไมรัดรูป ไมมกี ระเปาเสื้อ ไมมีลวดลาย
ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด เนื้อผาหนาพอควร เวลาสวม
สอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นสายเข็มขัด กลัดเข็มเครือ่ งหมายที่อกดานซาย
(๒) กระโปรงทรงสุภาพ สีเทาเขม สีดาํ หรือสีกรมทา เนือ้ ผาหนาพอควร ไมมี
ลวดลาย ชายกระโปรงผาพับซอน ความยาวเสมอเขา
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพสีดํา หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
(๔) รองเทาทรงสุภาพ หุมสนหรือรัดสน สีขาว หรือสีดํา
(๕) ทรงผม ทรงสุภาพ ไมยอมหรือโกรกผมสีฉูดฉาด ถาผมยาวใหรวบผมให
เรียบรอย
เครื่องแตงกายชุดพิธีการ
(๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนสัน้ ไมมีสาบหลังและสาบแขน ปลายแขนเดินตะเข็บคูไม
หอไหล คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะของมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด กลัดเข็มเครื่องหมายที่อกเบื้องซาย
เนื้อผาหนาพอควร เวลาสวมสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นสายเข็มขัด
(๒) กระโปรงทรงสุภาพ สีเทาเขม เนื้อผาหนาพอควร ไมมีลวดลาย
ชายกระโปรงผาพับซอน ความยาวเสมอเขา
(๓) เข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
(๔) รองเทาหนังทรงสุภาพหุมสนสีดํา สนรองเทาสูงไมเกิน ๓ นิ้ว ไมมีลวดลาย
สวมถุงนองสีเนื้อ
(๕) ทรงผม ทรงสุภาพ ไมยอมหรือโกรกผมสีฉูดฉาด ถาผมยาวใหรวบผมให
เรียบรอย
ขอ ๗ เครื่องแตงกายสําหรับนิสิตชาย
เครื่องแตงกายปกติ
(๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ต ที่คอและแนวสาบอก ติดกระดุมสีขาว ปกเสื้อปลายแหลม
ผาอกโดยตลอด ไมมีลวดลาย มีกระเปาดานซาย เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเห็นสายเข็มขัด
(๒) กางเกงขายาว (มีหูสอดเข็มขัด) สีเทาเขม สีดํา หรือสีกรมทา อยางใดอยางหนึ่ง
(๓) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
(๔) ถุงเทาสีเดียวกับรองเทา

(๕) รองเทาหนังทรงสุภาพหุมสนสีดํา หรือสีขาว ไมมีลวดลาย
(๖) ทรงผม ทรงสุภาพ เชน รองทรง ไมยอมหรือโกรกผมสีฉูดฉาดหรือไวผมยาว
เกินควร
เครื่องแตงกายชุดพิธีการ
(๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนยาว ทีค่ อและแนวสาบอก ติดกระดุมสีขาวไมมีลวดลาย
มีกระเปาดานซาย ไมพับแขน ผูกเน็คไทสีเทา มีสัญลักษณตรามหาวิทยาลัย เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวใน
กางเกงใหเห็นสายเข็มขัด

(๒) กางเกงขายาว สีเทาเขม
(๓) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
(๔) ถุงเทาสีดํา
(๕) รองเทาหนังทรงสุภาพหุมสนสีดํา
(๖) ทรงผมทรงสุภาพ เชน รองทรง ไมยอมหรือโกรกผมสีฉูดฉาดหรือไวผมยาว
เกินควร
ขอ ๘ เครื่องหมายใหเปนไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย เครื่องหมายราชการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๙ สําหรับนิสิตอื่นไมมีสิทธิแตงกายตามขอบังคับนี้ได
ขอ ๑๐ การแตงกายนอกเหนือไปจากขอบังคับนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การสอบของนิสิต พ.ศ.๒๕๔๘
-------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรออกขอบังคับวาดวย การสอบของนิสิตขึน้ เพื่อใหการดําเนินการ
สอบของนิสิตในทุกระดับการศึกษาและทุกประเภทของการสอบ เปนไปดวยความเรียบรอย

ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การสอบของนิสิต
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การสอบของนิสิต พ.ศ.๒๕๓๗
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลง อื่นใดทีข่ ัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีเจาสังกัดของรายวิชา
ขอ ๕ นิสิตที่เขาสอบจะตองแตงกายตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย
เครื่องแตงกายนิสิต ขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๖ ในการสอบทุกครั้งนิสิตจะตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยหรือ
คณะ หรือภาควิชา หรืออาจารยประจํารายวิชากําหนดไว
ขอ ๗ ในกรณีที่นิสิตไมเขาสอบตามขอ ๕ ใหถือเปนการขาดสอบ ยกเวนมีเหตุจาํ เปน
และไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี
ขอ ๘ หามนิสิตสงเสียงดัง หรือทําความรําคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทไมเหมาะสมใน
หองสอบและบริเวณใกลเคียง
ขอ ๙ หามนิสติ เขาหองสอบหลังจากเริ่มสอบไปแลว ๑๕ นาที หรือออกจากหองสอบ
ภายใน ๓๐ นาทีหลังจากเริ่มสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูค วบคุมการสอบหรือคณบดี

ขอ ๑๐ หามมิใหนิสิตนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาหองสอบ เวนแตไมบรรทัด ปากกา ดินสอ
หมึก ยางลบ วงเวียน และที่ประกาศใหทราบลวงหนา
ขอ ๑๑ ในการสอบทุกครั้ง นิสิตจะตองใชกระดาษคําตอบ หรือกระดาษสอบที่อาจารยประจํา
วิชา หรือภาควิชาจัดใหและจะนําออกจากหองสอบมิได
เมื่อตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหวางการสอบ ใหแจงความประสงคใหผูควบคุมการสอบทราบ
ขอ ๑๒ เมื่อผูค วมคุมการสอบแจงใหทราบวาหมดเวลาสอบแลว ใหสงกระดาษคําตอบ
และกระดาษสอบทันที พรอมกับออกจากหองสอบ

ขอ ๑๓ นิสิตผูใดไมปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมสอแสดงวาไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ใหผูควบคุมการสอบตักเตือน หากไมเชื่อฟง ใหผูควบคุมการสอบสั่งใหนิสิตผูนนั้ ออกจากหองสอบ
แลวรายงานคณบดี เพื่อพิจารณาดําเนินการลงโทษตอไป
ขอ ๑๔ เมื่อปรากฏวามีกรณีทุจริตในการสอบ ใหผูควบคุมการสอบรวบรวมพยานหลักฐาน
และบันทึกลักษณะความผิดไวในกระดาษคําตอบ พรอมกับลงลายมือชื่อรับรอง แลวใหรีบรายงานคณบดี
เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตอไป
เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับเรื่องจากคณบดีแลว ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อทําการสอบสวน
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๗
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๕ หากผลการสอบสวน ปรากฏวานิสิตไดทุจริต หรือสอทุจริต ใหถือวาสอบตกใน
รายวิชานัน้
ขอ ๑๖ ในการสอบครั้งใด ถามีหลักฐานแสดงวามีขอสอบรายวิชาใดลวงรูไปยังผูเ ขาสอบ
ไมวาจะดวยวิธีใด ๆ กอนเขาสอบ หรือหลังสอบรายวิชานั้น ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งยกเลิก และใหมี
การสอบใหม
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

