ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การใหใชหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กําหนด
พ.ศ. ๒๕๕๐
……………………………....
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใหใช
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ทีค่ ณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย (ก.ม.) กําหนด เนื่องจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ไดมีมติกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และมีผลบังคับใชแลว แตอยูในระยะ
เปลี่ยนผานจากการดําเนินการ ตามมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับบันทึกขอความ
ที่ ศธ ๐๕๐๙.๔/ว ๒๙๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๙ (๒/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใหออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การใหใช
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย (ก.ม.) กําหนด พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหใชหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กําหนดไวโดยอนุโลมไปพลางกอน
เทาที่ไมขัด หรือแยงกับมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ที่ไดกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลขึ้นใหมและมีผลบังคับใชแลว
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร รักษาการ
ใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือที่มิไดระบุไว
ในขอบังคับนี้ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณา
เปนกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

(ราง)

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช
ประเมินผลการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอน
และเอกสารที่ใชประเมินผลการสอนเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน เพือ่ ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙
เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร

“คณะตนสังกัด”
หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก
และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ
“เอกสารที่ใชประเมินผลการสอน” หมายความวา เอกสารประกอบการ
สอน หรือเอกสารคําสอน หรือเอกสารหรือสื่อการสอน
-๒ขอ ๔ ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรูความสามารถ มีผลการสอนและเอกสารที่ใช
ประเมินผลการสอนตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๔๙
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙
ขอ ๕ มีภาระงานสอนและการประเมินผลการสอนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ ๖ คณะกรรมการมอบใหคณะตนสังกัดเปนผูประเมินผลการสอนและ
เอกสารที่ใชประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ในกรณีที่คณบดี หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
เปนผูเ สนอขอกําหนดตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนผูป ระเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการ
สอน แทน
ในกรณีที่มีความจําเปนคณะกรรมการอาจเขารวมพิจารณาประเมินผลการสอน
และเอกสารที่ใชประเมินผลการสอนดวย
ขอ ๗ ใหคณะตนสังกัดหรือบุคคลที่อธิการบดีแตงตั้งตามขอ ๖ วรรค ๒
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๗.๑ ประเมินผลการสอนของผูเ สนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย วาจะอยูในระดับใด ดังนี้
๗.๑.๑ ผูชว ยศาสตราจารย ตองอยูในระดับมีความชํานาญใน
การสอน

๗.๑.๒ รองศาสตราจารย ต อ งอยู ใ นระดั บ มีค วามชํ า นาญการ
พิเศษในการสอน
๗.๑.๓ ศาสตราจารย ตองอยูในระดับเชี่ยวชาญในการสอน
ทั้งนี้ ใหคณะตนสังกัดหรือบุคคลที่อธิการบดีแตงตั้งตามขอ ๖
วรรค ๒ เปนผูระบุผลการประเมินผลการสอนดังกลาว ในแบบ ก.พ.อ. ๐๓ สวนที่ ๒
๗.๒ ประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามแนวทาง ดังนี้
๗.๒.๑ มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอน
เปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว

-๓๗.๒.๒ มีความสามารถในการสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห
วิจารณในวิชาที่สอน
๗.๒.๓ มีความสามารถในการใชเ ทคนิควิธีสอนตา ง ๆ เพื่อให
ผู เ รียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยาง
สอดแทรกประสบการณ ใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน
๗.๒.๔ มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชา
ที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
๗.๒.๕ มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่
คนควาศึกษาเพิ่มเติม
๗.๒.๖ มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนประสบการณตามความเหมาะสม
๗.๒.๗ มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอน
ที่เหมาะสมเปนอยางดี
๗.๒.๘ มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของ
ผูเรียนในวิชาที่สอน
๗.๒.๙ มีความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน
๗.๓ ประเมินเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน โดยระบุวามีคุณภาพอยู
ในระดับใด ดังนี้
๗.๓.๑ วิธีปกติ
(๑) ผูชวยศาสตราจารย ตองมีคุณภาพดี
(๒) รองศาสตราจารย ตองมีคุณภาพดี
(๓) ศาสตราจารย

ก. วิธีที่ ๑ ตองมีคุณภาพดีมาก
ข. วิธีที่ ๒ ตองมีคุณภาพดีเดน
๗.๓.๒ วิธีพเิ ศษ
(๑) ผูชวยศาสตราจารย ตองมีคุณภาพดีมาก
(๒) รองศาสตราจารย ตองมีคุณภาพดีมาก
(๓) ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑ เทานัน้ ) ตองมีคณ
ุ ภาพ
ดีเดน
๗.๔ เมื่อคณะตนสังกัดหรือบุคคลที่อธิการบดีแตงตั้งตามขอ ๖
วรรค ๒ ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอนตามขอ ๗ เสร็จแลว
ใหรายงานผลการประเมินตอเลขานุการคณะกรรมการทราบเพื่อดําเนินการตอไป
-๔ขอ ๘ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย รักษาการให
เปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามขอบังคับนี้ หรือที่มิไดระบุไวใน
ขอบังคับนี้ใหนํา เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุค คลประจํา มหาวิทยาลัย พิจ ารณาเปน
กรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๔๙
………………………….
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับ วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่
๑๒๖ (๕/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๓
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลงอื่นใด
ซึ่งขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนิสติ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
๔.๑ เปนผูมีคณ
ุ สมบัติตามขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๒ เปนผูมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

๔.๓ เปนผูสามารถทําสัญญาการเขาเปนนิสติ หลักสูตรแพทยศาสตรไว
กับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ/หรือ หนวยงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบได และมีสัญญา
ค้ําประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ ในกรณีที่เปน
ผูเยาวจะตองมีหนังสือยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมอนุญาตใหเปนนิสิตหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
ขอ ๕ การสอบคัดเลือกเขาเปนนิสติ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนัน้
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๖ การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ใหนําความใน
ขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค
๗.๑ การจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในสามปแรก นิสิตจะศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ/หรือหมวดวิชา
เฉพาะที่เปนกลุมวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทยที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และศึกษาหมวดวิชา
เฉพาะที่เปนกลุมวิชาชีพในสามปหลังของหลักสูตรที่โรงพยาบาลซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยยกเวนการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับ
นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
๗.๒ การกําหนดปริมาณการศึกษา และการแบงภาคการศึกษา
ระบบการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนนการเรียนที่มีการบูรณาการตลอดหลักสูตร
การศึกษาแบงออกเปน ๓ ระยะ คือ
๗.๒.๑ ระยะที่หนึ่ง จํานวน ๑ ปการศึกษา ไดแกปการศึกษา
ที่ ๑ ของหลักสูตร กําหนดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเรียนตามระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา
๗.๒.๒ ระยะที่สอง จํานวน ๒ ปการศึกษา หรือ ปการศึกษา
ที่ ๒-๓ ของหลักสูตร เรียนตามระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาตอปการศึกษาและเรียน
ตอเนื่องกัน

๗.๒.๓ ในระยะที่สาม จํานวน ๓ ปการศึกษา หรือ ปการศึกษา
ที่ ๔-๖ ของหลักสูตร ใหกําหนดการศึกษาและการฝกปฏิบัติงานในแตละรายวิชา โดยแบงนิสิต
ออกเปนกลุมหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในรายวิชาหนึ่งๆ
ขอ ๘ การลงทะเบียน
ใหเปนไปตามความในขอ ๑๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
๘.๑ การลงทะเบียนในสามปแรกของหลักสูตร ใหลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามภาคการศึกษา นิสิตลงทะเบียนรายวิชาที่มิไดกําหนดไวในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตได แตจะตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน จะไมนับหนวยกิตของ
รายวิชานัน้ เปนหนวยกิตรวม ใหวัดและประเมินผลรายวิชานั้นเปนสัญลักษณ S หรือ U และให
ลงทะเบียนเรียน โดยระบุประเภทการลงทะเบียนเรียนเปนแบบ Audit

๘.๒ การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปหลังของหลักสูตรให
ลงทะเบียนเรียนเปนรายป
ขอ ๙ การวัดและประเมินผล
ใหเปนไปตามความในขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
๙.๑ ระยะที่สองหรือปการศึกษาที่ ๒ - ๓ ของหลักสูตร กําหนดดังนี้
๙.๑.๑ นิสิตที่ไดคาระดับขัน้ เฉลี่ยประจําปการศึกษาของ
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไมถึง ๒.๐๐ นิสิตดังกลาวจะตองเรียนซ้ําชัน้
๙.๑.๒ นิสิตที่เรียนซ้ําชัน้ จะตองลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา
ของปที่ตกซ้ําชั้น
๙.๒ นิสิตตองสอบผานทุกรายวิชาของหลักสูตรในสามปแรก และได
คาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ ตามรายวิชาที่กําหนดในโครงสรางของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต กอนเปดภาคการศึกษาชั้นปที่ ๔ จึงจะไดรับพิจารณาใหศึกษาในชัน้ ปที่ ๔
ของหลักสูตรได
๙.๓ ระยะที่สาม หรือปการศึกษาที่ ๔–๖ ของหลักสูตร กําหนดดังนี้
๙.๓.๑ ใหมีการวัดและประเมินผลของแตละรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแตละรายวิชาที่นิสิตหมุนเวียนไปศึกษาในคราวหนึง่ ๆ และใหมีการวัด
ประเมินผลรวม เพื่อหาคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยเมื่อสิน้ ปการศึกษา และใหรายงานทุกสิ้นป
การศึกษา

๙.๓.๒ นิสิตที่ไดคา ระดับขัน้ เฉลี่ยประจําปการศึกษาของ
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไมถึง ๒.๐๐ นิสิตดังกลาวจะตองเรียนซ้ําชัน้
๙.๓.๓ นิสิตที่เรียนซ้ําชัน้ จะตองลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา
ของปที่ตกซ้ําชั้น
ขอ ๑๐ การสอบเบ็ดเสร็จ
ใหนิสิตแพทยที่จบการศึกษาในชั้นปที่ ๓ ชั้นปที่ ๕ และชั้นปที่ ๖
ตองสอบเบ็ดเสร็จตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตที่สอบเบ็ดเสร็จไมผานรอบแรก
จะตองสอบเบ็ดเสร็จจนกวาจะผาน
ขอ ๑๑ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติใหปริญญา ใหนําความใน
ขอ ๒๐ และ ขอ ๒๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา จะตองเปนผูส อบผาน
การสอบเบ็ดเสร็จทั้ง ๓ สวน

ขอ ๑๒ การพนสภาพการเปนนิสิต
นอกจากนิสิตตองพนสภาพการเปนนิสิตตามความในขอ ๑๙
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว ใหนิสิต
พนสภาพการเปนนิสติ ในกรณีดังตอไปนี้
๑๒.๑ เมื่อนิสิตเรียนในระยะที่ ๒ ของหลักสูตรมา ๘ ภาคการศึกษา
แลว ยังสอบไมผา นรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร หรือไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยต่ํากวา
๒.๐๐
๑๒.๒ นิสิตระยะที่ ๓ ของหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ
ตามแผนการศึกษาสําหรับชั้นปใด เปนเวลา ๒ ปการศึกษาแลวยังสอบไมผาน ใหพนสภาพ
การเปนนิสิต
๑๒.๓ คณะกรรมการจิตแพทยที่ไดรับการแตงตัง้ จากอธิการบดีให
คําวินิจฉัยวา นิสิตเปนหรือเคยเปนโรคจิตประเภทใดประเภทหนึ่ง และคณะกรรมการรวมระหวาง
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรและคณะกรรมการจิตแพทยมีความเห็นเปนเอกฉันทวา
โรคจิตประเภทนั้น ๆ ทําใหไมสามารถศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ หากโรคเกิด
กําเริบขึ้นหลังจากจบการศึกษาแลว จะมีผลเสียตอการประกอบวิชาชีพเวชกรรมถึงขั้นเปน
อันตรายรายแรงตอผูปวย
ขอ ๑๓ ความใดที่ไมไดระบุไวในขอบังคับนี้ ใหนําความในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มปี ญหาการปฏิบัตติ าม
ขอบังคับนี้ หรือมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูว นิ ิจฉัยตีความและใหถือเปนที่สุด
และในการนี้ใหมีอํานาจออกประกาศ
ขอ ๑๕ นิสิตที่เขาศึกษากอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๓ ตอไปจนสําเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๘
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๙
……………………
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การสอบของนิสิต พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อใหครอบคลุมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๕
(๔/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑ ในการสอบทุกครั้ง นิสิตจะตองใชกระดาษคําตอบ หรือ
กระดาษสอบที่อาจารยประจําวิชา หรือภาควิชาจัดให และจะนําออกนอกหองสอบมิได

การนําออกนอกหองสอบ ใหหมายความรวมถึง การนําเอาเนื้อหาของขอสอบหรือคําตอบดวย
เมื่อตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหวางการสอบ ใหแจงความประสงค
ใหผูควบคุมการสอบทราบ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๙
.........................................
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๒๕ (๔/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๔๙ เปนตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๙.๘.๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
“๑๙.๘.๓ เมื่อเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึกษาปกติขนึ้ ไป/หรือครบ
หกภาคการศึกษาปกติขนึ้ ไป สําหรับการจัดการในระบบทวิภาค แบบ ๓ ภาคการศึกษา
ตอปการศึกษา ยังมีคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง ๑.๗๕”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๒๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๑ การอนุมัตปิ ริญญา มหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติ
ปริญญา เมื่อสิ้นสุดทุกภาคการศึกษา ยกเวนกรณีทนี่ ิสิตไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่
หลักสูตรกําหนด ใหอนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ ในภาคการศึกษานั้น ๆ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
...........................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา ๑๔ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๒๕ (๔/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงใหออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การลาออก
จากราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

“หนังสือขอลาออก” หมายความวา หนังสือขอลาออกจากราชการ
“ลาออก”
หมายความวา ลาออกจากราชการ
ขอ ๔ กรณีขาราชการผูใดประสงคจะลาออกจากกราชการ ใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึ่งตามแบบหนังสือขอลาออกทายขอบังคับนี้ เพื่อให
อธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ
การยื่นหนังสือขอลาออก ใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา ๓๐ วัน
โดยในกรณีที่ผขู อลาออกมีเหตุผลความจําเปน ผูข อลาออกจากราชการจะขออนุญาตลาออกกอน
ลวงหนานอยกวา ๓๐ วันก็ได
หนังสือขอลาออกที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา ๓๐ วัน โดยไมได
รับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากอธิการบดี หรือมิไดมีการยับยั้งการลาออก หรือที่มิไดระบุ
วันขอลาออก ใหการขอลาออกมีผลในทางกฎหมายโดยใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด ๓๐ วัน
นับแตวันยื่นหนังสือขอลาออก
ในกรณีขอลาออกเพื่อไปดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นใหมีผล
ตั้งแตวันขอลาออกเปนตนไป

ขอ ๕ เมื่อผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไปชั้นหนึง่ ของผูขอลาออกจากราชการไดรับ
หนังสือขอลาออกแลว ใหบันทึกวันยืน่ หนังสือขอลาออกนั้นไวเปนหลักฐานและใหตรวจสอบวา
หนังสือขอลาออกดังกลาวไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา ๓๐ วันหรือไม พรอมทั้ง
พิจารณาเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไปภายใน ๗ วัน นับแตวนั ที่ไดรับหนังสือ
ขอลาออก และใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงอธิการบดี ภายใน ๗ วันนับแตวนั ไดรับ
รายงาน
ขอ ๖ เมื่ออธิการบดีไดรับหนังสือขอลาออก ถาเปนหนังสือขอลาออก
ที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา ๓๐ วัน หรือที่มิไดระบุวนั ลาออก ใหอธิการบดี
พิจารณาวาจะสั่งอนุญาตใหผูนนั้ ลาออกจากราชการหรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออก
โดยใหดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่อธิการบดีพิจารณาเห็นวา ควรอนุญาตใหลาออก
จากราชการได ใหอธิการบดีมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษร ใหเสร็จสิ้นกอน
วันขอลาออก และแจงคําสั่งใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย

(๒) ในกรณีที่อธิการบดี พิจารณาเห็นวาควรยับยั้งการอนุญาตให
ลาออก เนื่องจากจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการใหอธิการบดีมีคําสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออก
เปนลายลักษณอักษร ใหเสร็จสิน้ กอนวันขอลาออกแลวแจงคําสั่งดังกลาวพรอมทั้งเหตุผลให
ผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย ทั้งนี้การยับยั้งการอนุญาตใหลาออก มีผลยับยั้ง
ไดไมเกิน ๙๐ วัน โดยสั่งยับยั้งไดเพียงครั้งเดียวและจะขยายอีกไมได
ในกรณีเปนหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออก
นอยกวา ๓๐ วัน เมื่ออธิการบดีไดรับหนังสือขอลาออกดังกลาวแลว ใหมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษร กอนวันขอลาออกวาจะอนุญาตใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา ๓๐ วัน ตามที่
ผูขอลาออก ไดยนื่ ไวหรือไม ทั้งนี้เพื่อจะทราบวาวันขอลาออกในกรณีดังกลาวคือ วันที่ระบุไวใน
หนังสือขอลาออกหรือวันถัดจากวันครบกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ยนื่ หนังสือขอลาออก และให
พิจารณาดําเนินการตามขอ ๖(๑) หรือ ขอ ๖(๒) แลวแตกรณี
ขอ ๗ ในกรณีที่ผูขอลาออกไดออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจาก
อธิการบดีมิไดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกและมิไดมีคําสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออกกอนวัน
ขอลาออก หรือเนื่องจากครบกําหนดเวลายับยัง้ การอนุญาตใหลาออก ใหอธิการบดี มีหนังสือ
แจงวันออกจากราชการใหผูขอลาออกทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ผนู นั้ ออกจากราชการ
และแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบดวย
ขอ ๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหยื่นตอผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไปชั้นหนึ่งอยางชาภายในวันที่ขอลาออก
และใหผูบังคับบัญชาเสนอหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไปตามลําดับจนถึง
อธิการบดี โดยเมื่ออธิการบดีไดรับหนังสือขอลาออกแลว ใหมีคําสั่งอนุญาตใหลาออก

ขอ ๙ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ กรณีที่มีปญหาในการวินจิ ฉัยหรือ
ตีความการปฏิบตั ิตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินจิ ฉัยชีข้ าด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
พ.ศ. ๒๕๔๙
……………………………………

โดยที่เห็นเปนการสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย เพื่อสงเสริม และดํารงไวซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ชื่อเสียง มารยาท
อันดีงาม ตลอดจนความประพฤติอนั เปนแบบอยางที่ดตี อ ศิษยและบุคคลทั่ว ๆ ไป
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ ( ๒ ) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๔ ( ๓ / ๒๕๔๙)
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกขอบังคับไวดงั นี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย จรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ “
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อาจารย”
หมายถึง
คณาจารยของมหาวิทยาลัย และให
หมายความรวมถึงพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยดวย
ขอ ๔ จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มีดังนี้
(๑) อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางทีด่ ีแกศิษยและบุคคลทั่วไป
ทั้งดานสวนตัว และการงาน
(๒) อาจารยพึงสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ และปฏิบัตติ อศิษยอยางมีเมตตา และเปนธรรม
(๓) อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
และซื่อสัตยสุจริต
(๔) อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวย
อิทธิพล หรือผลประโยชนใด
(๕) อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา และติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง

(๖) อาจารยพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๗) อาจารยพึงปฏิบตั ิตอเพื่อนรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริม
และเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
(๘) อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ

(๙) อาจารยพึงปฏิบัตติ นดวยความรับผิดชอบตอผูอ ื่น สังคม และ
ประเทศชาติ
ขอ ๕ ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รักษาการตามขอบังคับนี้ เพื่อการนี้
ใหมีอํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยได ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามขอบังคับนี้
ใหอธิการบดีเปนผูว ินจิ ฉัยชีข้ าดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ )
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙

(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
พ.ศ. ๒๕๔๙

