พระราชกฤษฎีกา
วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๔๔
วรรคสอง และมาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๔

(๒) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๓) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙

(๔) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๕) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ

(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บัญชีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใชอักษรยอ “กศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “การศึกษามหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “กศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “การศึกษาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “กศ.บ.”
(๓) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ท.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) ตรี เรียกวา “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ท.บ.”
(๔) สาขาวิชานิติศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ

(ก) เอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.บ.”

(๕) สาขาวิชานิเทศศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”

(ข) โท เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.บ.”
(๖) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๗) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.ด.” และ

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.บ.”
(๘) สาขาวิชาแพทยศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) ตรี เรียกวา “แพทยศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พ.บ.”
(๙) สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ภ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ภ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เภสัชศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ภ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”

(๑๑) สาขาวิชารัฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ร.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ร.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ร.บ.”

(๑๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ

(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๑๓) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.บ.”
(๑๔) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.บ.”
(๑๕) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๑๖) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”

(๑๗) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.บ.”
(๑๘) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีสามชั้น ดังตอไปนี้

(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนครุยพื้นผาโปรงสีขาว มีสํารดรอบขอบและที่ปลายแขนพื้นสํารด
ทําดวยสักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริม
ทั้งสองขาง ถัดมาเปนแถบสีประจํามหาวิทยาลัย กวาง ๒ เซนติเมตร ทับทั้งสองขางและถัดมาอีก
เปนแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดเปนพื้นสักหลาดสีดา กวาง ๒
เซนติเมตร และมีตรามหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะเปนพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในทาประทับ
นั่ง พระหัตถขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนลางพระแทนมีอักษรชื่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวรอยูภายในปายชายธงทําดวยโลหะสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดตามทางดิ่งกลางสํารด
บนแถบสักหลาดตอนหนาอกทั้งสองขาง ที่ตนแขนมีสํารดรอบตนแขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํา
กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองขาง ถัดมาเปนแถบสีเทา

กวาง ๑ เซนติเมตร ทับทั้งสองขาง ตอนกลางมีแถบทับสีแสด กวาง ๑ เซนติเมตร จํานวน ๓ แถบ
โดยหางจากแถบสีเทา ๑ เซนติเมตร และระหวางแถบสีแสดหางกัน ๐.๕ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตสํารดรอบตนแขนพื้นสํารดทําดวย
สักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองขาง ถัดมาเปน
แถบสีเทา กวาง ๑ เซนติเมตร ทับทั้งสองขาง ตอนกลางมีแถบทับสีแสด กวาง ๑.๕ เซนติเมตร
จํานวน ๒ แถบ โดยหางจากแถบสีเทา ๑ เซนติเมตร และระหวางแถบสีแสดหางกัน ๑ เซนติเมตร

(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แตสํารดรอบตนแขน พื้นสํารดทําดวย
สักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองขาง
ถัดมาเปนแถบสีเทา กวาง ๑ เซนติเมตร ทับทั้งสองขาง ตอนกลางมีแถบทับสีแสด กวาง ๒
เซนติเมตร จํานวน ๑ แถบ โดยหางจากแถบสีเทา ๒ เซนติเมตร

มาตรา ๖ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนตรามหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะเปน
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในทาประทับนั่ง พระหัตถขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก

ประกาศอิสรภาพ ตอนลางพระแทนมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรอยูภ ายในปายชายธง และมีอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ทําดวยโลหะสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
มาตรา ๗ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังตอไปนี้

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีเปนครุยพื้นผาโปรงสีขาว
มีสํารดรอบขอบและที่ตนแขนกับปลายแขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร
มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองขางถัดมาเปนแถบสีเทา กวาง ๒ เซนติเมตร ทับทั้ง

สองขาง และถัดมาอีกเปนแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีแถบทับ
สีแสด กวาง ๒ เซนติเมตร และมีตรามหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะเปนพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ในทาประทับนั่ง พระหัตถขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนลาง
พระแทนมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรอยูภายในปายชายธง ทําดวยโลหะสีทองสูง ๕ เซนติเมตร
ติดตามทางดิ่งกลางสํารดบนแถบสักหลาดตอนหนาอกทั้งสองขางมี สายสรอยทําดวยโลหะสี ทอง
พรอมดวยเครื่องหมายประจําคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยตามแบบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ประดับระหวางตรามหาวิทยาลัยทั้งสองขาง

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย และอธิการบดี แตตัวเสื้อไมมีสายสรอยประดับ
(๓) คณาจารยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนครุยพื้นผาโปรงสีขาว มีสํารดรอบขอบและที่

ตนแขนกับปลายแขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร
ทับบนริมทั้งสองขาง ถัดมาเปนแถบทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวน ๒ แถบ ทับทั้งสองขาง

ระหวางแถบทองหางกัน ๐.๕ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดเปนแถบสีประจํามหาวิทยาลัย ดานในเปน
แถบทับสีเทา กวาง ๑ เซนติเมตร ดานนอกเปนแถบทับสีแสด กวาง ๑ เซนติเมตร และมีตรา

มหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะเปนพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในทาประทับนั่ง พระหัตถขวา
ทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนลางพระแทนมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยูภายในปายชายธง ทําดวยโลหะสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดตามทางดิ่งกลางสํารดบนแถบสักหลาด
ตอนหนาอกทั้งสองขาง
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเปดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชา
รัฐศาสตร และสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรเพิ่มขึ้น และกําหนดใหมปริญญาในสาขาวิชา

อักษรยอสําหรับสาขาวิชาดังกลาว รวมทั้งไดกําหนดลักษณะครุยประจา ตําแหนงและครื่อง

หมายประกอบครุยประจําตําแหนงของอธิการบดีและคณาจารยของมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เสียใหม และโดยที่มาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติวา การกําหนดให
สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร การกําหนด
ลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

(ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑
...................................................
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๗ (๔/๒๕๕๑)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนิสิตที่สําเร็จศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒.๑.๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชขอความดังตอไปนีแ้ ทน
“๑๒.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี ยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหผูเรียนไดขยายความรู
ทางวิชาการใหกวางขวางออกไป ตลอดจนเปนการสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหไดมาก
ยิ่งขึ้น โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต”
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑวิธีการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข
พ.ศ. ๒๕๕๑
.....................
เพื่อใหการอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน มีมาตรฐานสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ เรื่อง มาตรฐานการ
อุทธรณโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนและการรองทุกข ของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบความในขอ ๔ แหง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณภาคทัณฑ การตัดเงินเดือน ลดขัน้ เงินเดือน ของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๖
(๓/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
หลักเกณฑวิธีการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑวิธีการพิจารณา
อุทธรณและรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหขอบังคับนี้ มีผลใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและ
การรองทุกข พ.ศ.๒๕๔๙
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
นเรศวร
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีปญ
 หาจากการปฏิบตั ิตาม
ขอบังคับ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ จิ ฉัยและคําวินจิ ฉัยนัน้ ใหถือเปนที่สุด

หมวด ๑
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
..............
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร เรียกโดยยอวา
“ก.อ.ม.” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
(๒)กรรมการซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
จํานวนสามคน ทั้งนี้หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการตามวรรคแรก ใหที่ประชุมกําหนด
(๓)กรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการและพนักงานจํานวนสามคน
(๔)กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) เลือกจากบุคคลภายนอก
จํานวนสามคน
ให ก.อ.ม. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
ประธานและกรรมการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการแตงตัง้ ประธาน
หรือเลือกกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง ผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
เปนประธานหรือผูซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการแทนนัน้ ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของ
ผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานและกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งประธานและ
เลือกกรรมการใหม ใหประธานและกรรมการปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งประธานกรรมการ
และเลือกกรรมการใหม ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) พนจากตําแหนงผูบริหารที่กําหนดไวใน (๒) หรือ
กรรมการตาม (๓)ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักและหัวหนาหนวยงานซึ่งเรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ใหพนจากตําแหนงกรรมการ
ขอ ๖ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการ ตาม ขอ ๕ (๓) มีดังนี้
(๑) ใหขาราชการ และพนักงาน ผูดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๘(ก)
(ข) และ (ค) ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานักและหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมกันเสนอรายชื่อขาราชการและพนักงาน ในหนวยงานที่ตนสังกัด
และไมดํารงตําแหนงผูบริหารตาม ตาม ๕ (๒) หนวยงานละไมเกินสามคน จากขาราชการหรือ พนักงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ (ก) หนึ่งคน (ข) หนึ่งคน และ (ค) หนึง่ คน ไปยังอธิการบดี
เพื่อเปนผูแทนหนวยงานทําหนาที่ในการเลือกกรรมการจากขาราชการและพนักงาน ตามขอ ๕ (๓)
ในกรณีที่หนวยงานใดไมมีขาราชการ พนักงาน หรือมีไมครบตามจํานวน ใหจํานวน
ผูแทนหนวยงานลดลงเทากับประเภทของขาราชการ หรือพนักงาน ที่หนวยงานนัน้ มีอยู
(๒) เมื่อไดจํานวนผูแทนหนวยงานครบถวนแลว ใหอธิการบดีดําเนินการเรียกประชุม
ผูแทนหนวยงานเพื่อทําการเลือกกรรมการ การประชุมตองมีผูแทนหนวยงานเขารวมประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนหนวยงานทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหที่ประชุมเลือกผูแทนหนวยงานที่เขารวมประชุมเพื่อทําหนาที่เปนประธานของที่
ประชุมคนหนึ่ง และเลขานุการของที่ประชุมคนหนึ่ง
เมื่อเลือกประธานและเลขานุการของที่ประชุมแลว ใหที่ประชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกกรรมการ โดยกรรมการที่ไดรับเลือกจะตองเปนขาราชการ หรือพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ (ก) หนึ่งคน (ข) หนึ่งคน และ (ค) หนึง่ คน
อนึ่ง กรรมการตามวรรคสอง จะตองไมสังกัดหนวยงานเดียวกัน
(๓) ใหที่ประชุมเลือกกรรมการใหเสร็จสิ้นภายในหาวันทําการ นับแตวนั ที่ไดมีการประชุม
ครั้งแรก
(๔) เมื่อเลือกกรรมการไดแลว ใหประธานที่ประชุมจัดทํารายงานเปน
ลายลักษณอักษรเสนอตออธิการบดีภายในสองวันทําการ นับแตวันที่ทราบผลการเลือกกรรมการ
ขอ ๗ การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิสามคน ตามขอ ๕ (๔) เมื่อสภามหาวิทยาลัยได
แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน ประธานกรรมการ และไดกรรมการตามขอ ๖ แลว
ใหประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ เพื่อเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิสามคน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานบริหารราชการ และดานบริหารงานบุคคล ดานละหนึง่ คน
จากบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนขาราชการและลูกจางของมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักเกณฑและวิธีการเลือก
เปนไปตามวิธีที่ที่ประชุมกําหนด และใหรายงานผลการเลือกนั้นตออธิการบดี
ขอ ๘ เมื่ออธิการบดีไดรับรายชื่อประธานและกรรมการทั้งหมดแลว ใหอธิการบดี
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการที่ไดรับเลือกและใหนับวันที่ออกประกาศเปนเวลาเริ่มตนวาระของ
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ หามมิใหเลือกบุคคลที่เคยดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร มาแลวสองวาระติดตอกัน

ขอ ๙ ถาประธานกรรมการ พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
หรือกรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พนจากตําแหนงผูบริหาร หรือกรรมการจากคณาจารยประจํา
และขาราชการประจํา ไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหาร ใหประธานและกรรมการดังกลาว พนจากตําแหนง
ดวย และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกประธาน หรือกรรมการแทน ภายใน ๓๐ วัน
ขอ ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานและกรรมการ พนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๑๑ ก.อ.ม. มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการกรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ ตัด
เงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนของขาราชการ
(๒) พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงานกรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ
งดบําเหน็จความชอบ ลดขั้นเงินเดือน และปลดออก และคําสั่งใหออกจากราชการ
(๓) พิจารณาคํารองทุกขของขาราชการหรือ พนักงาน กรณีที่ไมไดรับความ
เปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ขอ ๑๒ การประชุมของ ก.อ.ม. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมถา ประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ หนาที่ไ ดใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะหาม
กรรมการผูนั้นเขาประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการหนึ่งคนใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
เรื่องใดถาไมมีผูคัดคานใหประธานถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม
เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่นใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

ขอ ๑๓ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือถามีความเห็นแยง
ใหบัน ทึกความเห็น แย ง พรอมทั้ง เหตุ ผ ลไวในรายงานการประชุมและถา กรรมการฝา ยข า งนอยเสนอ
ความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย
ขอ ๑๔ ในการประชุม กรรมการดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาไมได
(๑)เปนคูกรณีเอง ไดแก ผูกลาวหา ผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ หรือ
ผูบังคับบัญชาผูเ ปนเหตุแหงการรองทุกข
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(๓)เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใดๆ หรือเปน
พี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น
(๔) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ผูถูกกลาวหา
(๕) เหตุอนื่ ใดที่มีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาไมเปนกลาง
หมวด ๒
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
………………….
ขอ ๑๕ ขาราชการที่ถูกลงโทษวินัยไมรายแรง ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน ใหอุทธรณไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี้
การอุทธรณคําสั่งใหออกจากราชการ หรือถูกสั่งลงโทษวินัยรายแรง ปลดออก หรือ
ไลออกมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.พ.อ. กําหนด
ขอ ๑๖ พนักงานที่ถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือถูกลงโทษทางวินัยรายแรง ไมรายแรง
ใหอุทธรณตอ ก.อ.ม. ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี้
ขอ ๑๗ การอุทธรณคําสั่ง ตามขอ ๑๕ และขอ ๑๖ ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น
จะอุทธรณแทนผูอนื่ หรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได เปนกรณีเฉพาะตัว
การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูก
ลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือชื่อ และที่อยูของผูอุทธรณ
ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดว ยวาจาในชัน้ พิจารณาของ ก.อ.ม.
ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยืน่ หรือสง

หนังสือขอแถลงการณดว ยวาจานัน้ ตอประธาน ก.อ.ม. โดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือสง
หนังสืออุทธรณ
ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได รวมทั้งใหมีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึก
ถอยคําบุคคลพยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูจะอุทธรณถูกลงโทษดวย ทั้งนี้
หากพยานหลักฐานดังกลาวมีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนัน้ ไดตามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ขอ ๑๙ 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
หากเห็นวาขอเท็จจริงนัน้ นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาอุทธรณนั้น เวนแต
ประธาน ก.อ.ม. พิจารณาเห็นวา การใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณดงั กลาวจะเปนประโยชนยงิ่
กวา เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได
ขอ ๒๐ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อ
รับทราบคําสั่งลงโทษเปนวันรับทราบคําสั่ง หรือวันที่ถือวารับทราบคําสั่ง
ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษ และมีการแจงคําสั่งลงโทษใหผูถูก
ลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง
และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนัน้ เปนวันทราบคําสั่ง
ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรงและไดแจงเปน
หนังสือสงสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไว
หนึ่งฉบับ และใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปน
หลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย
ลงทะเบียนวาผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับ

ที่ใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกลงโทษไดทราบ
คําสั่งแลว
ขอ ๒๑ การอุทธรณตอ ก.อ.ม. ใหทําหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม.พรอมกับสําเนารับรอง
ถูกตองหนึ่งฉบับ
การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงผานผูบังคับบัญชาก็ได และให
ผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษภายในสามวันทําการนับแตวนั ไดรับ
หนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษจัดสงหนังสืออุทธรณดังกลาว พรอมทั้งสําเนาหลักฐาน
การรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตน และสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัย พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบงั คับบัญชาผูส ั่งลงโทษ (ถามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม.
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวนั ไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรา
และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือ
วันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยืน่ หนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตน ทางออกใบรับ
ฝากเปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือ
อุทธรณ
เมื่อไดยนื่ หรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณก็ได โดยยืน่ หรือสงตรงตอ ก.อ.ม.
ขอ ๒๒ อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณทถี่ ูกตองตามขอ ๑๗ และขอ ๒๑
และยื่นหรือสงภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพจิ ารณาไดหรือไม ให ก.อ.ม.
เปนผูพจิ ารณาวินิจฉัย หาก ก.อ.ม. มีมติไมรับอุทธรณไวพิจารณา ใหแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และใหแจงผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษทราบดวย
ขอ ๒๓ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่ ก.อ.ม. พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได
โดยทําเปนหนังสือยื่นโดยตรงตอ ก.อ.ม. เมื่อไดถอนอุทธรณแลวการพิจารณาอุทธรณใหเปนอันยุติ
ขอ ๒๔ การพิจารณาอุทธรณให ก.อ.ม. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการ
พิจารณาในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอืน่ ของรัฐ
หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอืน่ ของรัฐ
หางหุนสวน บริษัท ขาราชการ หรือบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาได

ทั้งนี้การพิจารณาอุทธรณดังกลาวตองใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนีต้ องไมเกินเกาสิบวันนับ
แตวนั ถัดจากวันที่ผูอุทธรณไดยื่นหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา เมื่อ ก.อ.ม.อนุญาต ใหผูอุทธรณเขา
แถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ก.อ.ม. ผูอุทธรณมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการ
พิจารณาของ ก.อ.ม. ได หาก ก.อ.ม. พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณา
วินจิ ฉัยอุทธรณ จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชา
ผูสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงแกหรือมอบหมายเปนหนังสือให
บุคคลที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดว ยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควรแก
กรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือผูแทนเขา
ฟงคําแถลงการณดว ยวาจาของผูอุทธรณได
ในการพิจารณาอุทธรณ ถา ก.อ.ม. เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติม เพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนัน้ ไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนให
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให
ผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
ขอ ๒๕ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพจิ ารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ แลว
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลวใหมีมติยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผู
อุทธรณไดกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง แตควรไดรับโทษหนักขึ้น ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถาน
โทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวา
ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินยั อยางไมรายแรง ควรไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรือ
อัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวา
ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินยั อยางไมรายแรง ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ
ใหมีมติใหงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
(๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม และเห็นวาการกระทําของ
ผูอุทธรณไมเปนความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยใหมีมติใหยกโทษ
(๖) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมใหมีมติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม

(๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวากรณี
มีมูลที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๔๙
(๘) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตอง
ตามกฎหมาย ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณแตจะมี
มติตาม (๒) มิไดและถาเปนการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิไดดวย
ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณแมผูถูกอุทธรณคนอืน่ จะไมไดใชสิทธิอุทธรณ
หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอนั เปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว
ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับ
ผูอุทธรณดวย
ขอ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๒๕(๗) ไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว
ใหสงเรื่องให ก.อ.ม. เพื่อพิจารณามีมติตอไป เมื่อ ก.อ.ม. มีมติเปนประการใด ใหประธาน ก.อ.ม.
สั่งหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามมตินนั้
ในกรณีที่ประธาน ก.อ.ม. ไดสั่งการตามวรรคหนึ่ง โดยสั่งใหยกอุทธรณ สั่งลดโทษ หรือ
สั่งงดโทษ ผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปมิได แตถาสั่งเพิ่มโทษหรือสั่งใหออกจากราชการ ผูอุทธรณมีสิทธิ
อุทธรณไดอีกชั้นหนึ่ง
ในกรณีที่ไดสั่งใหยกอุทธรณ สั่งลดโทษ หรือสั่งงดโทษ ใหแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว แตหากเปนกรณีที่สั่งเพิ่มโทษหรือสั่งให
ออกจากราชการในกรณีผูอุทธรณเปนขาราชการ ใหแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ใหผู
อุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
ขอ ๒๗ เมื่อ ก.อ.ม. มีมติตามขอ ๒๕ แลว ใหประธาน ก.อ.ม. สั่งการใหเปนไปตามมติ
นั้น และแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และตอง
รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ

หมวด ๓
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
...............
ขอ ๒๘ การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๒๙ ขาราชการหรือพนักงาน อาจรองทุกขไดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไข
คําสั่งโดยสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ ยกโทษตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ ไดในกรณีดังตอนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําหรือ
คําสั่งของผูบ ังคับบัญชา เปนตนวา ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบตั ิตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบตั ิ
ตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย
(๒) ในกรณีที่มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัตขิ องผูบังคับบัญชาตอตน ดังนี้
(ก)บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เพราะเหตุแหง
ความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไมขัดตอกฎหมาย
(ข) ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ หรือ
(ค) ประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องเปนเหตุใหเสียสิทธิ
หรือไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร
ขอ ๓๐ เมื่อมีกรณีที่อาจรองทุกขไดตามขอ ๒๙ และขาราชการหรือพนักงาน
ผูนนั้ แสดงความประสงคที่จะปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา ใหผูบังคับบัญชานัน้ ใหโอกาสและรับฟงหรือ
สอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดขึน้ ในชัน้ ตน
ถาขาราชการหรือพนักงาน ไมประสงคที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคํา
ชี้แจงหรือไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขไดตามขอ ๓๑
ขอ ๓๑ การรองทุกขใหทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. โดยตองลงลายมือชื่อและ
ตําแหนงของผูรองทุกข และตองประกอบดวยสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวา
ไมไดรับความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา เปนตนวาผูบังคับบัญชาใช
อํานาจหนาที่ปฏิบัตติ อตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัตติ อตนใหถูกตองตามกฎหมายอยางใด หรือ
ผูบังคับบัญชาปฏิบตั ิตอตนทําใหเกิดความคับของใจอยางไร และความประสงคของการรองทุกข
ผูรองทุกขจะยืน่ หรือสงหนังสือรองทุกขพรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุด
ผานผูบ ังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือผูเปนเหตุแหงความคับของใจก็ได

ขอ ๓๒ วิธีการรองทุกข การคัดคานกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกข การนับระยะเวลา
และการพิจารณารองทุกขที่มิไดกําหนดไวในสวนนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณมาใชบังคับโดย อนุโลม
ขอ ๓๓ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข
(๑) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือตอ
ผูรองทุกข ใหถือวันที่ผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบ
สําเนาคําสั่งใหผูถูกสั่ง แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจงพรอม
ทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสง
สําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง ณ ที่อยูของผูถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถกู สั่งเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อ
และวันเดือนป ที่รับทราบคําสั่งสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพน
สามสิบวันนับแตวนั ที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกสั่งไดรับเอกสารดังกลาวหรือมี
ผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่ง
กลับคืนมา ใหถือวาผูถูกสั่งไดรับทราบคําสั่งแลว
(๒) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง ใหถือ
วันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนัน้ เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
(๓)ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติหรือใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติโดยไมถูกตอง
หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ตอผูรองทุกขโดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรได
ทราบถึงการปฏิบัติหรือการใชอํานาจหนาทีข่ องผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุให
รองทุกข
ขอ ๓๔ เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ ๓๑ ใหประธาน ก.อ.ม. มีหนังสือแจงพรอม
ทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบงั คับบัญชาผูเ ปนเหตุแหงการรองทุกขหรือเหตุแหงความคับของใจทราบ
โดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาผูเ ปนเหตุแหงการรองทุกขหรือเหตุแหงความคับของใจนั้นสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจงของตน (ถามี) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันไดรับหนังสือ
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยนื่ หรือสงตามขอ ๓๑ วรรคสอง
ใหผูบังคับบัญชานัน้ สงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาตอไปยังผูบงั คับบัญชาผูเ ปนเหตุแหงการรองทุกข
หรือเหตุแหงความคับของใจภายในสามวันทําการนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือรองทุกข
เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยื่นหรือสงตาม
วรรคสอง หรือขอ ๓๑ วรรคสอง ใหผูบังคับบัญชาผูเ ปนเหตุแหงการรองทุกขนนั้ จัดสงหนังสือรองทุกข

พรอมทั้งสําเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจงของตน (ถามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายใน
เจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข
ขอ ๓๕ ให ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวนั ไดรับ
หนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐาน แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว
ใหรายงานปญหาและอุปสรรคตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขออนุมัตขิ ยายเวลาพิจารณาออกไปไดอีก
แตทั้งนี้ไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๓๖ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๒๙(๑) แลว
(๑) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัตหิ รือไมปฏิบัติตอผูรอง
ทุกขนั้นถูกตองตามกฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบตั หิ รือไมปฏิบัติตอผูรอง
ทุกขนั้น ไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตาม
กฎหมายนั้น หรือใหปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย
(๓) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัตหิ รือไมปฏิบัติตอผูรอง
ทุกขนั้นถูกตองตามกฎหมายแตบางสวน และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไข หรือให
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
(๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตาม
กฎหมายและมีความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
ขอ ๓๗ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๒๙(๒) แลว
(๑) ถาเห็นวาการปฏิบัตขิ องผูบงั คับบัญชาตอผูรองทุกขมิไดมีลักษณะตามที่
กําหนดในขอ ๒๙ (๒) ใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) ถาเห็นวาการปฏิบัตขิ องผูบงั คับบัญชาตอผูรองทุกขมีลักษณะที่กําหนดใน
๒๙(๒) ใหมีมติใหแกไข หรือถาแกไขไมได ใหสั่งดําเนินการประการอื่นหรือใหขอแนะนําตามที่
เห็นสมควรเพื่อใหผูบงั คับบัญชาผูเ ปนเหตุใหเกิดความคับของใจปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการและจรรยาบรรณของขาราชการ
ขอ ๓๘ การพิจารณามีมติตามขอ ๓๖ และขอ ๓๗ ใหบันทึกเหตุผลทั้งขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงานการประชุมดวย
ขอ ๓๙ เมื่อ ก.อ.ม. ไดมีมติตามขอ ๓๖ หรือขอ ๓๗ ใหแจงอธิการบดีทราบ เพื่อสั่ง
หรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินนั้ และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัตติ ามมติดังกลาวแลวใหแจงใหผูรองทุกขทราบ
เปนหนังสือโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
.................
ขอ ๔๐ เมื่อขอบังคับนี้มีผลบังคับใช ให ก.อ.ม. ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการ
เลือก ก.อ.ม. ชุดใหม ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ขอ ๔๑ ใหหมวด ๒ การสอบสวนพิจารณา หมวด ๓ สถานโทษ ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ และ
วิธีการสั่งลงโทษ หมวด ๖ การแกไขคําสั่งลงโทษ และหมวด ๗ การสั่งพักและการสั่งใหออกจากราชการไว
กอน แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การออก
จากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.๒๕๔๙ ยังใช
บังคับตอไปเทาที่ไมขดั หรือแยงกับประกาศ ก.พ.อ. หรือ กฎ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวของ จนกวาจะไดมีการออก
ขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินการนัน้ ทั้งนีไ้ มเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวนั ที่พระราชบัญญัตนิ ี้มีผลใช
บังคับ

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง
และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
--------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๔ (๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง
การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๕ (๒/๒๕๕๑)
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการ
เปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.บ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตาม
สัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน
หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ตําแหนง” หมายความวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
โครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยอนุโลมใชกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
และตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
“หนวยงาน” หมายความวา กอง คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย หรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่
อยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทากองหรือคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย

หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๔ การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง
ขาราชการ ตามมาตรา ๑๘ (ก) (ข) (๗) และ (๘) หรือ (ค) และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ใหดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนไปตามกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือน และจํานวนขาราชการ
ที่พึงมีตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๒) ตองเปนไปตามกรอบของตําแหนง และจํานวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ที่พึงมีตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๓) ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๔) ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด
ขอ ๕ ให ก.บ.ม. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาการเปลีย่ นตําแหนง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงตามขอบังคับนี้
หมวด ๒
การเปลี่ยนตําแหนง

ขอ ๖ การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปลี่ยน
ตําแหนงไดทุกกรณี ทั้งตําแหนงที่มีคนครอง ตําแหนงวางมีเงินและไมมีเงิน
ขอ ๗ การพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงใหอยูภ ายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การเปลี่ยนตําแหนงตองสอดคลองกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและภาระงานหลัก
ของหนวยงานของตําแหนงนัน้ ดวย
(๒) การเปลี่ยนตําแหนงตองคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติ และความเหมาะสมของผูครองตําแหนงทีจ่ ะเปลี่ยนตําแหนงดวย
(๓) การเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครองตองมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยนดวย

(๔) การประเมินความเหมาะสมเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตาม (๒) ใหเปนไปตาม
แบบประเมิน ก.บ.ม.๕ ตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๕) การเปลี่ยนตําแหนงตองไมเปนเหตุผลที่จะขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม
เพื่อทดแทน และไมเปนเหตุผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
หมวด ๓
การเปลี่ยนระดับตําแหนง

ขอ ๘ การเปลี่ยนระดับตําแหนงขาราชการใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมต่ํากวาหรือ
สูงกวาระดับควบของแตละสายงาน
ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของหนวยงาน อาจเปลี่ยนระดับตําแหนง
ขาราชการที่วางเพื่อรับโอน หรือยาย หรือบรรจุและแตงตัง้ ขาราชการที่ออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปปฏิบตั ิงานใด ๆ
ซึ่งใหนับเวลาระหวางนัน้ สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมาย
วาดวย บําเหน็จบํานาญขาราชการ มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนระดับตําแหนงใหสูงกวาระดับควบของแตละ
สายงาน และเมื่อตําแหนงวางลงใหเปลี่ยนระดับตําแหนงเปนระดับควบตามเดิม ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงวิชาการ ใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุดของตําแหนง
ศาสตราจารย
(๒) ตําแหนงประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ ใหเปลีย่ นระดับตําแหนง
ไดไมเกินระดับสูงสุดของตําแหนงที่บังคับบัญชาหนวยงานนัน้
ขอ ๙ ในกรณีที่มเี หตุผลความจําเปนเพือ่ ประโยชนของหนวยงานอาจเปลี่ยนระดับ
ตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทีว่ างเพื่อยาย หรือบรรจุและแตงตัง้ บุคคลที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ โดยใหเปลีย่ นระดับตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุดของตําแหนงศาสตราจารย
ขอ ๑๐ การแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง ใหดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวย
การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแขงขันหรือ
การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก ทั้งนี้ ใหไดรับเงินเดือนในระดับและขั้นเงินเดือนที่ไมสูงกวาเดิม เวนแต
ในกรณีที่ไดรับเงินเดือนต่ํากวาคุณวุฒิก็ใหรับเงินเดือนตามคุณวุฒติ ามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

หมวด ๔
การตัดโอนตําแหนง

ขอ ๑๑ หนวยงานที่ใหตดั โอนตําแหนงตองไมมีผลกระทบตอภารกิจหลักที่สําคัญ และ
หนวยงานที่ไดรับตําแหนงเพิ่มจากการตัดโอนตองมีภาระงานที่จําเปนตองเพิ่มอัตรากําลัง
ขอ ๑๒ การตัดโอนตําแหนงขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ
หรือตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหทําไดทุกกรณี ทั้งตําแหนงที่มี
คนครอง ตําแหนงวางมีเงิน และตําแหนงวางไมมีเงิน เวนแตกรณี ดังตอไปนี้
(๑) กรณีตดั โอนตําแหนงหัวหนาหนวยงานจากหนวยงานหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หัวหนาหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งที่วา งอยูภายในมหาวิทยาลัย ตําแหนงหัวหนาหนวยงานทีว่ างอยูน ั้นตอง
มีระดับตําแหนงไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ตัดโอน
ในกรณีการตัดโอนตําแหนงตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองเปลี่ยน
ตําแหนงจากสายงานเดิมไปเปนตําแหนงที่รับแตงตั้งใหดาํ เนินการตามขอ ๔ ขอ ๖ และขอ ๗
(๒) กรณีตดั โอนตําแหนงและขาราชการระหวางมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยกับ
สวนราชการอืน่ ตองไดรับความยินยอมทั้งสองฝายและเจาตัวสมัครใจ ทั้งนี้ หากจะตองตัดโอนอัตราเงินเดือน
ของตําแหนงไปดวย ใหมหาวิทยาลัยตนสังกัดและมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการอืน่ ที่รับโอนดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอาํ นวยการสํานักงบประมาณกําหนด
ขอ ๑๓ การตัดโอนตําแหนงที่มีคนครองตองพิจารณาความรู ความสามารถ และ
ประสบการณใหตรงกับลักษณะงานของหนวยงานที่รับตัดโอน
ขอ ๑๔ ให ก.บ.ม. รักษาการใหเปนตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ หรือที่มิไดระบุไวในขอบังคับนี้ใหนาํ เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป

บทเฉพาะกาล

ขอ ๑๕ การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง
ขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่งานการเจาหนาที่/กองการเจาหนาที่ไดรับเรื่องไวแลว

และอยูระหวางการดําเนินการ ใหดําเนินการพิจารณาเปลีย่ นตําแหนง เปลี่ยนระดับตําแหนง และ
ตัดโอนตําแหนง ตามหลักเกณฑที่ ก.ม.กําหนดตอไปจนแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร ใหเหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ยิ่งขึน้
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๒ (๕/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๒๔.๔.๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๔.๔.๑ นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ
เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธครบถวนตามหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และนิสิต แผน ก แบบ ก ๒
มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธครบถวนตามหลักสูตร และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานัน้
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๒๔.๔.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความดังตอไปนีแ้ ทน
“ขอ ๒๔.๔.๒ นิสติ ระดับปริญญาเอก แบบ ๑ และแบบ ๒ มีสิทธิ์สอบ
วิทยานิพนธ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธและรายวิชาครบถวนตามหลักสูตร
และสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และ
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น”

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๒๕.๒.๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความดังตอไปนีแ้ ทน
“ขอ ๒๕.๒.๔ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๒๕.๓.๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๕.๓.๗ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๒๕.๕.๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความดังตอไปนีแ้ ทน
“ขอ ๒๕.๕.๕ ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึง่ ของผลงานจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๒๕.๖.๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความดังตอไปนีแ้ ทน
“ขอ ๒๕.๖.๗ ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น”
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
พ.ศ. ๒๕๕๐
------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
มาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้
ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๑
(๔/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงใหวางขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ก.บ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
นเรศวร
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
“ตําแหนง” หมายความวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
โครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด
“ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ขอ ๔ ให ก.บ.ม. มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงและ
การพิจารณาเพื่อแตงตัง้ ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ ตามขอบังคับนี้

หมวด ๑
การกําหนดระดับตําแหนง
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามกรอบของตําแหนง
และแผนพัฒนากําลังคนที่ ก.บ.ม. กําหนดคราวละสี่ป
กรอบของตําแหนงตามวรรคหนึง่ ใหพิจารณากําหนดตามโครงสรางตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. กําหนด และใหพิจารณาแนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
แตละตําแหนงเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงาน
ขอ ๖ การพิจารณากําหนดระดับตําแหนงใหอยูภายใตเงือ่ นไข ดังนี้
(๑) การพิจารณาปรับปรุง ระบบงานหรือวิธีการทํางานใหม
(๒) การพิจารณาระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัยในเรื่องการกระจาย
อํานาจบริหารจัดการ
(๓) การพัฒนาบทบาท หนาที่ คุณภาพงานของตําแหนงเพื่อปฏิบัติภารกิจตาม
นโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลใหความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น
(๔) การจัดลําดับความสําคัญของงานตามแผนงาน โครงการที่สอดคลองตาม
บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
(๕) การเปลี่ยนแปลงการจัดแบงหนวยงานภายในใหม เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.
(๖) การไมขดั ตอการแบงสวนราชการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตัง้
มหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหดําเนินการอยางโปรงใส ภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตามโครงสรางระดับตําแหนง และมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ.
กําหนด
(๒) เปนเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของหนวยงาน
(๓) ไมมีผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
(๔) ไมมีผลทําใหอัตรากําลังเพิ่มขึ้น
(๕) ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด

สวนที่ ๒
ตําแหนงปฏิบัติการระดับตน ตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง
ตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ และตําแหนงประเภทผูบริหาร

ขอ ๘ การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และตําแหนงปฏิบตั ิการ
ระดับกลางซึ่งเปนตําแหนงระดับควบใหเปนไปตามโครงสรางระดับตําแหนง และมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
ก.พ.อ. กําหนด
ขอ ๙ การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ
ใหยึดหลักการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนง ดังนี้
(๑) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง
(๒) ความยุงยากของงาน ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
(๓) การควบคุม กํากับ และตรวจสอบ
(๔) ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน
ขอ ๑๐ การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงประเภทผูบ ริหารใหยึดหลักการวิเคราะห
และประเมินคางานของตําแหนง ดังนี้
(๑) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง
(๒) ความยุงยากของงาน ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
(๓) การควบคุม กํากับ ตรวจสอบ หรือบังคับบัญชา
(๔) ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน
การกําหนดระดับตําแหนงประเภทผูบริหารภายในหนวยงาน ตองมีระดับตําแหนงไมสูง
เทาระดับตําแหนงประเภทผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนัน้
ขอ ๑๑ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อกําหนด
ระดับตําแหนงตามขอ ๙ และขอ ๑๐ ตองกําหนดใหเหมาะสมกับแตละตําแหนงและใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
สวนที่ ๓
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

พิเศษ

ขอ ๑๒ การกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญ
ใหพิจารณาความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานตามหลักเกณฑตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔

ขอ ๑๓ การวิเคราะหภารกิจของหนวยงานเพื่อกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหพิจารณาดังนี้
(๑) หนวยงานที่ปฏิบตั ิภารกิจหลัก หมายถึง หนวยงานทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ
ซึ่งมีหนาที่ในการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ ใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลัก หมายถึง หนวยงานซึ่ง
มีหนาที่ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก กรณีหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากองใหมีตําแหนง
ระดับชํานาญการ กรณีหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาสํานักงานอธิการบดี ใหมีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ
ขอ ๑๔ การพิจารณาความจําเปนของตําแหนงเพื่อกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหพิจารณาดังนี้
(๑) ภาระงานของหนวยงาน ใหพิจารณาจากลักษณะงาน คุณภาพและปริมาณงาน
ของหนวยงาน
(๒) ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนง ใหพิจารณาดังนี้
(ก) ตําแหนงระดับชํานาญการ ลักษณะงานตองปฏิบัติโดยผูมีความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหหรือวิจัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล
แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และ
งานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวาง
(ข) ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ลักษณะงาน
ตองปฏิบัติโดยผูมีความรูทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และเปน
งานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัย
เกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี
แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาทีเ่ กี่ยวของ
สวนที่ ๔
การดําเนินการ

ขอ ๑๕ การวิเคราะหตําแหนงที่มีลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในสาระสําคัญ ถึงระดับที่จะตองมีการปรับปรุงระดับ
ตําแหนง ใหจัดทําขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับตําแหนงที่จะเสนอขอปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนง

ไดแก ชือ่ ตําแหนง ระดับ เลขที่ สังกัด หนาทีค่ วามรับผิดชอบเดิมและใหมของตําแหนงดังกลาว ลักษณะ
งานที่ปฏิบัตเิ ดิมและใหมของตําแหนงดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ ๑๖ เมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาและมีมติกําหนดกรอบตําแหนงในหนวยงานใดแลว ใหมี
การประกาศใหขาราชการไดรับทราบรวมกัน เพื่อเปดโอกาสใหขาราชการไดเตรียมความพรอมใน
การประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว
ขอ ๑๗ ใหมีการจัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณากรอบตําแหนงเพื่อเปนแหลงอางอิง
ในการสืบคน และเพื่อแสดงความโปรงใส
หมวด ๒
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
สวนที่ ๑
ตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง

ขอ ๑๘ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปฏิบัติการระดับตนและ
ตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง
ขอ ๑๙ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการระดับตนและ
ระดับกลาง ตองประเมินจากการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขอ ๒๐ การประเมินการปฏิบัติงานใหประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ความรูความสามารถในการปฏิบตั ิงานและคุณภาพของงาน
(๒) ความรับผิดชอบตอหนาที่
(๓) ความประพฤติ
ขอ ๒๑ ความรูความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามขอ ๒๐ (๑) ของตําแหนงปฏิบตั ิการ
ระดับตนใหพิจารณา ดังนี้
(๑) ความรอบรู ความชํานาญ ความสามารถในการวิเคราะหงานที่ปฏิบัติและ
งานอืน่ ที่เกี่ยวของ
(๒) ความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน
(๓) ความรูความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบตั ิงานปจจุบัน และการพัฒนา
ปรับปรุงความรูความเขาใจ ความสนใจที่จะนําไปใชปฏิบตั ิงานใหดขี ึ้น และเพื่อที่จะรับงานที่สูงขึน้ ได

การพิจารณาความรูความสามารถในการปฏิบัตงิ านตามวรรคหนึ่ง ของตําแหนง
ปฏิบัติการระดับกลางซึ่งเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ ขึ้นไป นอกจากตองพิจารณาตามวรรคหนึ่งแลว
ใหพิจารณาเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน การพัฒนางาน และการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานประกอบดวย
ขอ ๒๒ คุณภาพของงานตามขอ ๒๐ (๑) ใหพิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความสําเร็จในเวลาที่กําหนด ความถูกตอง แมนยํา ความ
ครบถวนสมบูรณ และความเปนระเบียบเรียบรอยของงาน
ขอ ๒๓ ความรับผิดชอบตอหนาที่ตามขอ ๒๐ (๒) ใหพจิ ารณาจากความตั้งใจ ความ
เต็มใจ และความมุงมั่นที่จะทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ตลอดทั้งไมละเลยตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึน้
ขอ ๒๔ ความประพฤติตามขอ ๒๐ (๓) ใหพิจารณาจากอุปนิสัย บุคลิกลักษณะ ทวงที
วาจา การวางตัว รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมที่จําเปนสําหรับตําแหนง ตลอดจนการปฏิบัตติ ามระเบียบ
ของทางราชการและหนวยงาน
ขอ ๒๕ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน
และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง ใหประเมิน ดังนี้
(๑) ความอุตสาหะ ใหพิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสในหนาที่
การงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน การอุทิศเวลาใหกบั ทางราชการและความขยันหมั่นเพียร
(๒) ความมีมนุษยสัมพันธ ใหพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ การยอมรับในความสามารถของ
ผูรวมงาน ทุกระดับ ความสามารถในการแกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ
หรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ รวมทั้งความเต็มใจใน
การใหความชวยเหลือและใหบริการผูมาติดตอ
(๓) ความสามารถในการสื่อความหมาย ใหพิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงานทั้งดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร และความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการให
ขอมูลขาวสาร การบันทึก หรือการรายงาน
ขอ ๒๖ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนง ตองกําหนดใหเหมาะสมกับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และตําแหนง
ปฏิบัติการระดับกลาง
ขอ ๒๗ การประเมินใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
ที่ ก.บ.ม. แต ง ตั้ง ซึ่ง คณะกรรมการดั ง กลา วต องมีระดับตํ า แหนง ไมต่ํ า กวา ตํ า แหนง ที่เ สนอขอรับการ
ประเมินหรือเทียบเทา

สวนที่ ๒
ตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ

ขอ ๒๘ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ
ขอ ๒๙ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงระดับปฏิบัติการระดับตนที่มี
ประสบการณ ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขอ ๓๐ การประเมินผลงานใหประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ขอบเขตของผลงาน
(๒) คุณภาพของผลงาน
(๓) ความยุงยากซับซอนของผลงาน
(๔) ประโยชนของผลงาน
(๕) ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
ผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาหรือการฝกอบรม
(๒) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นมาแลว
(๓) กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคาํ รับรองจาก
ผูมีสวนรวม
การประเมินผลงานตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง หรือพิจารณา
จากแฟมงานทีไ่ ดบนั ทึกผลงานที่ปฏิบัติ ในชวงระยะเวลาไมนอยกวาสองป โดยผลงานนั้นแสดงใหเห็นถึง
ทักษะความรูความสามารถ ความชํานาญ และผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งเปนที่ประจักษ
ขอ ๓๑ การพิจารณาผลงานใหกําหนดเงื่อนไข ขอบเขตมาตรฐานของผลงาน ดังนี้
(๑) ปริมาณขั้นต่ําของผลงานแตละประเภท
(๒) คุณภาพผลงานซึ่งเหมาะสมกับระดับตําแหนง สายงาน และลักษณะงาน
ของหนวยงาน
(๓) การเผยแพรผลงานเพื่อการนําไปใชประโยชนและปองกันการลอกเลียน
ขอ ๓๒ ขอบเขตของผลงานตามขอ ๓๐ (๑) ใหพิจารณาจากผลการปฏิบัตงิ านหรือ
ผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานที่จะ
ดําเนินการในอนาคต ซึ่งเปนการพัฒนางานในตําแหนงทีจ่ ะไดรับการแตงตั้ง
ขอ ๓๓ คุณภาพของผลงานตามขอ ๓๐ (๒) ใหพิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่
เชื่อถือได

ขอ ๓๔ ความยุงยากซับซอนของผลงานตามขอ ๓๐ (๓) ใหพิจารณาจากการใช
หลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก และความจําเปนตองมีการตัดสินใจ
หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดว ยตนเองได
ขอ ๓๕ ประโยชนของผลงานตามขอ ๓๐ (๔) ใหพิจารณาจากประโยชนของผลงานที่มี
ตอหนวยงาน หรือผูรับบริการ หรือตอความกาวหนาทางวิชาการ หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี
ขอ ๓๖ ความรูความชํานาญงานและประสบการณตามขอ ๓๐ (๕) ใหพิจารณาจาก
ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณที่ทําใหสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวยตนเองได
และเปนที่ยอมรับในงานนั้น
ขอ ๓๗ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบตั ิการระดับตน
ที่มีประสบการณ ใหประเมิน ดังนี้
(๑) ความอุตสาหะ ใหพิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสในหนาที่
การงาน ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน การอุทิศเวลาใหกับทางราชการ และความขยันหมั่นเพียร
(๒) ความมีมนุษยสัมพันธ ใหพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ การยอมรับในความสามารถของ
ผูรวมงาน ทุกระดับ ความสามารถในการแกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ
หรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ รวมทั้งความเต็มใจใน
การใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ
(๓) ความสามารถในการสื่อความหมาย ใหพิจารณาจากความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบตั ิงาน การสือ่ สารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงานทั้งดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับ
การใหขอมูลขาวสาร การบันทึก หรือการรายงาน
(๔) ความประพฤติ ใหพิจารณาจากอุปนิสัย บุคลิกลักษณะ ทวงที วาจา
การวางตัว รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมดานตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง ตลอดจนการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบของทางราชการและหนวยงาน
ขอ ๓๘ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนง ตองกําหนดใหเหมาะสมกับระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตน
ที่มีประสบการณ
ขอ ๓๙ การประเมินใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
ที่ ก.บ.ม. แตงตั้งซึ่งคณะกรรมการดังกลาวตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอรับการ
ประเมินหรือเทียบเทา

สวนที่ ๓
ตําแหนงประเภทผูบริหาร

ขอ ๔๐ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนดกอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงประเภทผูบ ริหาร
กรณีที่มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
มากกวาจํานวนกรอบตําแหนงที่กําหนดใหคดั เลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินตามจํานวนกรอบ
ตําแหนง โดยดําเนินการอยางเปนระบบ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ดังนี้
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกบุคคล รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล และตรวจสอบกรณีมีการทักทวงผลการคัดเลือก
(๒) การคัดเลือกใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(ก) สํารวจขอมูลผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน
(ข) ใหผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน
(ค) ใหแจงขาราชการผูมีคุณสมบัติครบถวนสงเอกสารเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาคัดเลือก
(ง) รวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตาม (๑)
(จ) สรุปความเห็นและขอสังเกตของคณะกรรมการตาม (๑)
(ฉ) ใหแจงผูไ ดรับการคัดเลือกทราบ
(ช) ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผยและเปดโอกาสให
มีการทักทวงไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ ๔๑ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตองประเมิน
จากการปฏิบัตงิ าน คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคลทีจ่ ําเปนสําหรับตําแหนง
ขอ ๔๒ การประเมินการปฏิบตั ิงานใหประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ความรูความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
(๒) ความรับผิดชอบตอหนาที่
(๓) การวางแผน การควบคุม การติดตามผลการปฏิบตั ิงานและการพัฒนางาน
(๔) การแนะนํา การสอนงานและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหารตองผานการอบรมหลักสูตร
นักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง
ขอ ๔๓ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอ ๔๒ (๑) ใหพิจารณาจากการ
มีความรูและประสบการณในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ความสามารถในการบริหารงาน ความสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยประหยัดทรัพยากร ความสามารถในการตัดสินใจ และความคิดริเริ่ม

ขอ ๔๔ ความรับผิดชอบตอหนาที่ตามขอ ๔๒ (๒) ใหพจิ ารณาจากความสามารถใน
การบริหารงานที่อยูในความรับผิดชอบ การดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และ
ความสําเร็จของงานเปนหลัก และการยอมรับปญหาที่เกิดจากการทํางานและความสามารถในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม โดยใหพิจารณาจากผลของการปฏิบัติงานประกอบดวย
ขอ ๔๕ การวางแผน การควบคุม การติดตามผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางานตาม
ขอ ๔๒ (๓) ใหพิจารณาจากความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปของหนวยงาน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนดังกลาว และติดตามประเมินผลงานของหนวยงานและการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการปรับปรุงและการพัฒนางาน
ขอ ๔๖ การแนะนํา การสอนงาน และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตามขอ ๔๒ (๔)
ใหพิจารณาจากการใหคําปรึกษา แนะนํา สอนงานผูใตบังคับบัญชา และการปรับปรุงและพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ ๔๗ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร
ใหประเมิน ดังนี้
(๑) ความประพฤติ ใหพิจารณาจากอุปนิสัยความประพฤติทั้งในดานสวนตัวและ
การรักษาวินัยขาราชการ ทั้งนี้ ใหพจิ ารณาจากประวัติสว นตัว ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอื่น
(๒) ความมีมนุษยสัมพันธ ใหพิจารณาจากการใหความรวมมือในสวนทีเ่ กี่ยวกับ
ราชการ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกที่ตองปฏิบัตงิ านเกี่ยวของกัน อันจะกอใหเกิดประโยชนแก
มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการอื่น
ขอ ๔๘ การประเมินสมรรถนะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร
ใหประเมิน ดังนี้
(๑) ความเปนผูน ํา ใหพิจารณาจากความสามารถในการวางตน และเปน
ตัวอยางทีด่ ี การมีศิลปะในการโนมนาว จูงใจ กระตุนและใหกําลังใจแกผูรวมงานเพื่อใหเกิดความรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน ความตัง้ ใจและเต็มใจรวมกันทํางานใหสําเร็จ และความสนใจและความสามารถ
ในการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของทีมงานดวยวิธีการอยางเหมาะสม
(๒) การคิดเชิงกลยุทธ ใหพิจารณาจากความสามารถในการประเมินสถานการณ
การกําหนดกลยุทธ การลดจุดออนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤตเปนโอกาส และการคิดเพื่อใหไดรับ
ชัยชนะในทุกสถานการณ
(๓) การตัดสินใจในการแกไขปญหา ใหพิจารณาจากความสามารถในการ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา การวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาโดยมีหลายทางเลือก การเลือก
แนวทางในการแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม และการใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและ
แกไขปญหา

(๔) วิสัยทัศน ใหพิจารณาจากความสามารถในการคาดการณหรือพยากรณ
สถานการณขางหนาอยางมีหลักการและเหตุผล และการกําหนดกลยุทธและวางแผนการดําเนินการ
เพื่อรองรับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึน้ ทั้งดานที่เปนผลโดยตรงและผลกระทบ
ขอ ๔๙ การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ที่ ก.พ.อ. กําหนดใหเปน
ระดับ ๗ – ๘ ใหแตงตัง้ เมื่อบุคคลดังกลาวไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ ๘
ขอ ๕๐ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนง ตองกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน และระดับตําแหนง
ของตําแหนงประเภทผูบริหาร
ขอ ๕๑ การประเมินใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
ที่ ก.บ.ม. แตงตั้งซึ่งคณะกรรมการดังกลาวตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอรับการ
ประเมินหรือเทียบเทา
สวนที่ ๔
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ขอ ๕๒ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตามขอ ๕๓
ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษแลวแตกรณี
กรณีที่มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามวรรคหนึ่ง มากกวาจํานวนกรอบตําแหนงที่
กําหนดใหคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินตามจํานวนกรอบตําแหนง โดยดําเนินการอยางเปนระบบ
โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ดังนี้
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกบุคคล รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล และตรวจสอบกรณีมีการทักทวงผลการคัดเลือก
(๒) การคัดเลือกใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(ก) สํารวจขอมูลผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน
(ข) ใหผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน
(ค) ใหแจงขาราชการผูมีคุณสมบัติครบถวนสงเอกสารเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาคัดเลือก
(ง) รวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตาม (๑)
(จ) สรุปความเห็นและขอสังเกตของคณะกรรมการตาม (๑)
(ฉ) ใหแจงผูไ ดรับการคัดเลือกทราบและสงผลงานตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด

(ช) ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผยและเปดโอกาส
ใหมีการทักทวงไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ ๕๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับชํานาญการ ตองมีคุณวุฒิการศึกษาและ
มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ดังนี้
(๑) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงในระดับ
ปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาสิบหกป
(๒) วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว
ไมนอยกวาสิบสองป
(๓) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว
ไมนอยกวาเกาป
(๔) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๕) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว
ไมนอยกวาสองป
กรณีไดรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึน้ และไดรับการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงที่ใชวุฒิการศึกษา
ดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหนับระยะเวลาดํารงตําแหนงรวมกันตามอัตราสวนได
ขอ ๕๔ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ ตองมีวุฒิการศึกษาและ
มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ดังนี้
(๑) ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและตองดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ
หรือเทียบเทาของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ ขึ้นไปมาแลวไมนอยกวาสามป
(๒) กรณีที่มิไดดํารงตําแหนงระดับชํานาญการใหเทียบคุณสมบัติขาราชการ
เพื่อใชเปนคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ ดังนี้
(ก) ตองดํารงตําแหนงระดับ ๘ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
มีความรูความสามารถ และประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติมาแลวไมนอยกวา
สามป
(ข) ใหพิจารณาเทียบคุณสมบัติที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ระดับ ๘
ยอนหลังไดไมเกินสามป โดยพิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพ
ของงานในภาพรวม และผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ระดับ ๘ ซึ่งหมายถึง คูมือปฏิบตั ิงาน
ผลงานศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยที่เปนประโยชนตองานในหนาที่ในดานการ
แกไขปญหาหรือการพัฒนางาน หรือเปนผลงานริเริ่มสรางสรรค การใหความเห็น คําแนะนํา หรือ
เสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น
ซึ่งผลงานดังกลาวสามารถนําไปเสนอขอกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญได

ขอ ๕๕ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีวุฒิการศึกษาและ
มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ดังนี้
(๑) ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และตองดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาสองป
(๒) กรณีที่มิไดดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญใหเทียบคุณสมบัติขาราชการ
เพื่อใชเปนคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ ๑๐ ดังนี้
(ก) ตองดํารงตําแหนงระดับ ๙ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
มีความรูความสามารถ และประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติมาแลวไมนอยกวา
สองป
(ข) ใหพิจารณาเทียบคุณสมบัติที่แสดงความเปนผูเ ชี่ยวชาญ ระดับ ๙
ยอนหลังไดไมเกินสองป โดยพิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพ
ของงานในภาพรวม และผลงานที่แสดงความเปนผูเชีย่ วชาญ ระดับ ๙ ซึ่งหมายถึง คูมือปฏิบัติงาน ผลงาน
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ที่เปนประโยชนตองานในหนาที่ในดานการแกไข
ปญหาหรือการพัฒนางาน หรือเปนผลงานริเริ่มสรางสรรค การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ
การใหคําปรึกษาแนะนํา การอบรมและการเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ
เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้
ซึ่งผลงานดังกลาวสามารถนําไปเสนอขอกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษได
ขอ ๕๖ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษใหประเมินจากการปฏิบัติงาน ผลงาน และคุณลักษณะของบุคคลที่จาํ เปนสําหรับ
ตําแหนง
ขอ ๕๗ การประเมินในกรณีตําแหนงระดับชํานาญการ ใหพิจารณา ดังนี้
(๑) ปริมาณงานในหนาที่ หมายถึง ขนาดหรือความมากนอยของงาน
(๒) คุณภาพของงานในหนาที่ หมายถึง ความยากงาย การอาศัยเทคนิค วิธีการ
(๓) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ หมายถึง การใชประโยชนจากผลงาน
ผลงานเปนงานสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม
ผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาหรือการฝกอบรม
(๒) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นมาแลว
(๓) กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคาํ รับรองจาก
ผูมีสวนรวม
ขอ ๕๘ การพิจารณาผลงานใหกําหนดเงื่อนไข ขอบเขตมาตรฐานของผลงาน ดังนี้
(๑) ปริมาณขั้นต่ําของผลงานแตละประเภท
(๒) คุณภาพผลงานซึ่งเหมาะสมกับระดับตําแหนง สายงาน และลักษณะงาน
ของหนวยงาน

(๓) การเผยแพรผลงานเพื่อการนําไปใชประโยชนและปองกันการลอกเลียน
ขอ ๕๙ การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับ ๘ ใหแตงตั้งเมื่อ
บุคคลดังกลาวไดรับเงินเดือนไมตา่ํ กวาขั้นต่ําของระดับ ๘
ขอ ๖๐ การประเมินในกรณีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ ใหพิจารณา ดังนี้
(๑) ปริมาณงานในหนาที่ หมายถึง ขนาดหรือความมากนอยของงาน
(๒) คุณภาพของงานในหนาที่ หมายถึง ความยากงาย การอาศัยเทคนิค วิธีการ
(๓) ผลงานที่แสดงความเปนผูเ ชี่ยวชาญ หมายถึง ผลงานที่ใชประโยชนไดอยาง
กวางขวางคอนขางมาก ผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน และผลงานที่กอให
เกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานคอนขางมาก
ผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ ๕๗ วรรคสอง และ
การพิจารณาผลงานใหเปนไปตามเงื่อนไขขอบเขตมาตรฐานของผลงานตามขอ ๕๘
(๔) การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรือ
งานวิชาชีพเพื่อบริการตอสังคม หมายถึง การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษา
แนะนํา การอบรมและการเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
ในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น
ขอ ๖๑ การประเมินในกรณีตําแหนงระดับเชีย่ วชาญพิเศษ ใหพิจารณา ดังนี้
(๑) ปริมาณงานในหนาที่ หมายถึง ขนาดหรือความมากนอยของงาน
(๒) คุณภาพของงานในหนาที่ หมายถึง ความยากงาย การอาศัยเทคนิค วิธีการ
(๓) ผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง ผลงานที่ใชประโยชน
ไดอยา งกวางขวางมาก ผลงานที่กอใหเ กิด การพัฒ นาระบบหรือมาตรฐานของงาน ผลงานที่กอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานมาก
ผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ ๕๗ วรรคสอง และ
การพิจารณาผลงานใหเปนไปตามเงื่อนไขขอบเขตมาตรฐานของผลงานตามขอ ๕๘
(๔) การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพเพื่อบริการตอสังคม หมายถึง การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษาแนะนํา
การอบรมและการเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการ
แกไขปญหาหรือการพัฒนางาน สนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้
(๕) ความเปนที่ยอมรับนับถือในงานดานนัน้ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น
หมายถึง การไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลในระดับชาติสําหรับผลงานหรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้ หรือในงานที่เกีย่ วของ การมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้ หรือในงานที่เกีย่ วของเปนทีเ่ ชื่อถืออยางกวางขวางในระดับชาติ

ขอ ๖๒ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินดังนี้
(๑) ความคิดริเริ่ม ใหพิจารณาจากการคิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม
เพื่อประสิทธิผลของงาน การแสดงความคิดเห็น การใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลซึ่งสามารถนําไป
ปฏิบัติได การแสวงหาความรูใหมเพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ในงานของตน หรือในงาน
ของหนวยงาน การตรวจสอบ การปรับปรุง การแกไข หรือการดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพและ
กาวหนาอยูต ลอดเวลา การสนใจในงานที่ยุงยากซับซอน ความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรู
สิ่งเราภายนอกที่มีผลกระทบตองาน
(๒) การตัดสินใจแกไขปญหา ใหพิจารณาจากความสามารถในการวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา การวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาโดยมีหลายทางเลือก การเลือกแนวทางใน
การแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม การใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกไขปญหา
โดยเฉพาะในสายวิชาชีพ ในงานของตน หรือในงานของหนวยงาน
(๓) การพัฒนาตนเอง ใหพิจารณาจากการติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม
หรือสิ่งที่เปนความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอยูเสมอ การสนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการ
ใหมตลอดเวลา การนําความรูและวิทยาการใหมมาประยุกตใชในการปฏิบัตงิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ

สวนที่ ๕
การดําเนินการ

ขอ ๖๓ การประเมินเขาสูต ําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินบุคคลและประเมินผลงานที่ ก.บ.ม. แตงตัง้ ซึ่งเปนผูมี
ความรูความสามารถตรงกับวิชาชีพทีเ่ สนอขอรับการประเมินและมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอ
ขอรับการประเมินหรือเทียบเทา และเปนบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษานั้นทั้งหมด โดยใหพิจารณา
กําหนดจํานวนกรรมการ ดังนี้
(๑) วิธีปกติ ใหแตงตั้งกรรมการ จํานวนไมนอยกวาสามคน
(๒) วิธีพิเศษ ใชในกรณีการแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัตติ า งไปจากหลักเกณฑ
การขอกรณีตามปกติในเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือกรณีขอที่มิไดเปนไปตามลําดับตําแหนง
ใหแตงตั้งกรรมการ จํานวนไมนอยกวาหาคน
การประเมินเพื่อแตงตั้งในกรณีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อพิจารณาผลงานรวมกันและ
ใหมีการรับฟงขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ขอ ๖๔ เกณฑการตัดสิน ใหใชคะแนนเสียงขางมาก เวนแตโดยวิธีพเิ ศษ ใหใช
คะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของกรรมการประเมิน
ขอ ๖๕ การประเมินขาราชการเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหจดั ทํา
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับขาราชการ ไดแก ชื่อ อายุตัวและอายุราชการ ตําแหนง
และระดับตําแหนง ตลอดจนระยะเวลาดํารงตําแหนงแตละตําแหนง และสังกัด
(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีข่ าราชการตองมีเพื่อการแตงตั้ง ไดแก
ระยะเวลาดํารงตําแหนงประสบการณการปฏิบัติงาน ความรูความสามารถ สมรรถนะเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา การอบรม และความสามารถอื่น
(๓) ผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน แลวแตกรณี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๔) คุณลักษณะหรือสมรรถนะของบุคคล แลวแตกรณี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด
การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหมีการศึกษาวิเคราะหขอเท็จจริงประกอบการพิจารณา
เพื่อความเปนธรรมดวย
ขอ ๖๖ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหผมู ีอํานาจตามมาตรา ๒๘
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของ ก.บ.ม.
ขอ ๖๗ กรณีที่ขาราชการใดไมผานการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมิน
ใหขาราชการผูนั้นทราบ พรอมทั้งแจงสิ่งทีต่ องปรับปรุงแกไขใหทราบดวย
ขอ ๖๘ การใหไดรับเงินเดือนของผูไดรับการประเมินเพือ่ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ใหเปนไปตาม กฎ ก.พ.อ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง ในกรณีที่ ก.พ.อ. ยังมิไดออกกฎดังกลาว ใหนําพระราชบัญญัตเิ งินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอืน่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการและผูดาํ รงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชกฤษฎีกา
การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมมาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ ๖๙ กรณีอนื่ นอกจากที่ไดกาํ หนดไวในขอบังคับนี้ ใหเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเปนกรณีไป
ขอ ๗๐ ให ก.บ.ม. รักษาการใหเปนตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ หรือที่มิไดระบุไวในขอบังคับนี้ใหนาํ เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป

บทเฉพาะกาล

ขอ ๗๑ ใหขอบังคับนี้มีผลใชบังคับยอนหลังถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
ขอ ๗๒ บรรดาหลักเกณฑที่เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล การกําหนดกรอบอัตรากําลัง
การกําหนดกรอบตําแหนง หรือกรณีอื่นใดซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ และมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ใชบังคับกับขาราชการอยูในวันกอนที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ
ใหคงใชบังคับกับขาราชการตามเดิมตอไปโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ จนกวาจะมีการ
ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กําหนดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดกรอบตําแหนง หรือกรณี
อื่นใดซึ่งไดออกตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่

๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พรชัย นุชสุวรรณ
(ดร.พรชัย นุชสุวรรณ)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร รักษาราชการแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
----------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวรใหเหมาะสมยิ่งขึน้
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๐ (๓/๒๕๕๐)
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงใหออกขอบังคับไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๘.๒ และใหใชความตอไปนี้ แทน
“ขอ ๘.๒ นิสิตวิสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัตไิ มครบตาม ขอ ๖
แตมหาวิทยาลัยรับเขาทดลองศึกษา ซึ่งนิสิตวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเปนนิสิตสามัญตอเมื่อมีคุณสมบัติ
ครบตามขอ ๖ และไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ทั้งนีภ้ ายใตเงื่อนไขในหนึ่งปการศึกษา
แตถาหากภายในหนึ่งปการศึกษา นิสิตมีคุณสมบัตยิ ังไมครบตามขอ ๖ จะตองพนสภาพการเปนนิสิต
ทันที”
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

(ง) 2
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช
ประเมินผลการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอนเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๔๙ และ
มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๘ (๑/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย หลักเกณฑ และ
วิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน เพือ่ ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”
หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่ผเู สนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสังกัด
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการ
สอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน
“เอกสารที่ใชประเมินผลการสอน” หมายความวา เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอน หรือเอกสารหรือสื่อการสอน

ขอ ๔ ใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรูความสามารถ มีผลการสอนและเอกสารที่ใช
ประเมินผลการสอนตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๙ และมีภาระงานสอนและการประเมินผลการสอนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการมอบคณบดีแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
และเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน โดยประกอบดวยคณะอนุกรรมการไมนอยกวาสามคน ดังนี้
๕.๑ คณบดี
เปนประธานอนุกรรมการ
๕.๒ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงาน
เปนอนุกรรมการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
๕.๓ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนอนุกรรมการ
ไมต่ํากวาตําแหนง รองศาสตราจารย
๕.๔ ใหคณบดีแตงตั้งบุคลากรในสังกัด จํานวน ๑ คน เปนเลขานุการ
ในกรณีที่ไมมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ตามขอ ๕.๒ ใหคณบดีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕.๓ เปนอนุกรรมการ แทน
ในกรณีที่อนุกรรมการ ตามขอ ๕.๒ เปนผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหคณบดีแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนอนุกรรมการ แทน
ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการ ตามขอ ๕.๑ เปนผูเสนอขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปน
ประธานอนุกรรมการ แทน
ในกรณีที่มีความจําเปนคณะกรรมการอาจเขารวมพิจารณาประเมินผลการสอนและ
เอกสารที่ใชประเมินผลการสอนดวย
ขอ ๖ ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๖.๑ ประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย วาจะอยูในระดับใด ดังนี้
๖.๑.๑ ผูชวยศาสตราจารย ตองอยูในระดับมีความชํานาญในการสอน
๖.๑.๒ รองศาสตราจารย ตองอยูในระดับมีความชํานาญการพิเศษ
ในการสอน
๖.๑.๓ ศาสตราจารย ตองอยูในระดับเชี่ยวชาญในการสอน
ทั้งนี้ ใหประธานอนุกรรมการเปนผูระบุผลการประเมินผลการสอน
ดังกลาวในแบบ ก.พ.อ.๐๓ สวนที่ ๒
๖.๒ ประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามแนวทาง ดังนี้
๖.๒.๑ มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอนเปนไป
ตามจุดมุงหมายที่วางไว

๖.๒.๒ มีความสามารถในการสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณ
ในวิชาที่สอน
๖.๒.๓ มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพือ่ ใหผูเรียน
เกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยาง สอดแทรก
ประสบการณ ใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน
๖.๒.๔ มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับ
วิชาอื่นที่เกี่ยวของ
๖.๒.๕ มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจ ักแหลงขอมูลที่คน ควาศึกษา
เพิ่มเติม
๖.๒.๖ มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ประสบการณตามความเหมาะสม
๖.๒.๗ มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอน
ที่เหมาะสมเปนอยางดี
๖.๒.๘ มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน
๖.๒.๙ มีความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน
๖.๓ ประเมินเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน โดยระบุวา มีคุณภาพอยูใน
ระดับใด ดังนี้
๖.๓.๑ วิธีปกติ
(๑) ผูชว ยศาสตราจารย ตองมีคุณภาพดี
(๒) รองศาสตราจารย ตองมีคุณภาพดี
(๓) ศาสตราจารย
ก. วิธีที่ ๑ ตองมีคณ
ุ ภาพดีมาก
ข. วิธีที่ ๒ ตองมีคุณภาพดีเดน
๖.๓.๒ วิธีพิเศษ
(๑) ผูชว ยศาสตราจารย
ตองมีคุณภาพดีมาก
(๒) รองศาสตราจารย
ตองมีคุณภาพดีมาก
(๓) ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑ เทานั้น) ตองมีคณ
ุ ภาพดีเดน
๖.๔ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมิน
ผลการสอนตามขอ ๖ เสร็จแลว ใหรายงานผลการประเมินตอเลขานุการคณะกรรมการทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป
ขอ ๗ ใหประธานคณะกรรมการมีอาํ นาจออกประกาศกําหนดรายละเอียด
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยนเรศวรรักษาการ
ใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือที่มิไดระบุไว
ในขอบังคับนี้ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

