๑

ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๕๒
(ฉบับแกไขเพิ่มเติมเปนปจจุบัน)
---------------------------------------โดยที่เห็นสมควรกําหนดใหมีมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อใหผูดํารงตําแหนงติดตามความกาวหนาและพัฒนาองคความรูอยาง
เหมาะสมตอการดํารงตําแหนง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พ.ศ. ๒๕๐๙ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖๕/๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข า ราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงานทางวิ ชาการของผู ดํ า รงตํ าแหน ง อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตรจึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยภาระงานขั้นต่ําและการ
จายเงินคาสอน พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชขอบังคับนี้แทนตั้งแตภาคหนึ่ง ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓๑ ในขอบังคับนี้
“ก.พ.อ.” หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“สภาสถาบัน” หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“คณะ” หมายถึง คณะ สํานัก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีบุคลากรตําแหนง
วิชาการในสังกัด
“บุคลากร” หมายถึง บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัยหรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ
๑

ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยขอ ๔ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

๒

“ผูตอเวลาราชการ”๑ หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุครบ
หกสิบปบริบูรณซึ่งไดรับอนุมัติใหรับราชการตอตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และให
หมายความรวมถึงพนักงานสถาบันที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณซึ่งสภาสถาบันอนุมัติใหตอสัญญาจางตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สถาบันกําหนด”
“ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ” หมายถึ ง ตํ า แหน ง อาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
“ตําแหนงบริหาร” หมายถึง ตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สํานัก ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก และประธานสภาคณาจารยของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
“ป” หมายถึง ปการศึกษา
“๑ รายการ” หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนเจาของ
และเปนผูดําเนินการเอง รอยละ ๑๐๐ หรือผลงานทางวิชาการที่ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมีสวนรวมใน
ผลงานไมถึง รอยละ ๑๐๐ แตเมื่อรวมกันทุกชิ้นในประเภทเดียวกันแลว ไมนอยกวา รอยละ ๑๐๐”
“กรณีศึกษา”๒ หมายถึง กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งเปน Research/ Field
Based Case หรือ Archival Case”
ขอ ๔๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใช
ขอบังคับนี้แทน
สถาบันอาจประกาศเปลี่ยนแปลงภาระงานทางวิชาการของบุคลากร กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
หรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามขอบังคับนี้ไดตามความเหมาะสม โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล”
ขอ ๔/๑๔ในกรณีที่บุคลากรผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมีผลงานทางวิชาการเกินภาระงานขั้นต่ํา
ในปใด บุคลากรผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสามารถนําผลงานทางวิชาการสวนที่เกินไปเปนภาระงานในป
ถัดไปได ทั้งนี้ ตองไมเกินสามปนับจากวันเผยแพรผลงาน
ขอ ๔/๒๕ การเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ใหนับตั้งแตวันที่มีหลักฐานแสดง
วาไดสงผลงานทางวิชาการไปเผยแพรและเมื่อผลงานทางวิชาการไดเผยแพรแลว ใหรายงานใหสถาบันทราบ
ภายในสามเดือนนับจากวันที่ผลงานทางวิชาการไดเผยแพร ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่บุคลากรผูดํารง
๑

เพิ่มเติมโดย ขอ ๔ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารยผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
๒
ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยขอ ๓ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
๓
ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยขอ ๕ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๔
ขอ ๔/๑ และขอ ๔/๒ เพิ่มเติมโดย ขอ ๖ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๕
ความเดิมซึ่งเพิ่มเติมโดย ขอ ๖ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยขอ ๕ แหงขอบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

๓

ตําแหนงทางวิชาการแสดงหลักฐานวาไดสงไปเผยแพร จะตองมีการเผยแพรภายในสองปนับจากวันที่มี
หลักฐานแสดงวาไดสงผลงานทางวิชาการไปเผยแพร
การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ใหนับตั้งแตวันที่มีหลักฐานการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการนั้นๆ เชน วารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความ หนังสือประมวลผลการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ มีหลักฐานแสดงวาไดผานการประเมิน
คุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ และหลักฐานที่แสดงวาไดเผยแพรรายงานวิจัยไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศอยางกวางขวาง เปนตน
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจ
วินิจฉัยขอขัดของหรือปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให
ถือเปนที่สุด

หมวด ๑
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ที่ไมใชตําแหนงบริหาร
ขอ ๖๑ บุคลากรผูดํารงตําแหนงวิชาการที่ไมใชตําแหนงบริหาร ใหมีภาระงานทางวิชาการขั้น
ต่ําตอป ดังนี้
๖.๑ ตําแหนงอาจารย
๖.๑.๑ งานสอน ปละ ๑ วิชา และ
๖.๑.๒ บทความทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ และ
๖.๑.๓ งานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๖.๑.๔ กรณี ศึ กษาที่ ได รั บ การตี พิม พ เ ผยแพร ในวารสารวิชาการระดั บ
นานาชาติที่อยูใ นฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ
๖.๒ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
๖.๒.๑ งานสอน ปละ ๓ วิชา และ
๖.๒.๒ งานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๖.๒.๓ กรณี ศึ กษาที่ ได รั บ การตี พิม พ เ ผยแพร ในวารสารวิชาการระดั บ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๖.๒.๔ งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ กําหนด ปละ ๑
รายการ หรือ

๑

ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยขอ ๖ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

๔

๖.๒.๕ ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ กําหนด ป
ละ ๑ รายการ หรือ
๖.๒.๖ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดกับงานวิจัยที่ไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ กําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๖.๒.๗ บทความทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๖.๒.๘ บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ กําหนด
ปละ ๒ รายการ
๖.๓ ตําแหนงรองศาสตราจารย
๖.๓.๑ งานสอน ปละ ๓ วิชา และ
๖.๓.๒ งานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๖.๓.๓ กรณี ศึ กษาที่ ได รั บ การตี พิม พ เ ผยแพร ในวารสารวิชาการระดั บ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๖.๓.๔ งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ปละ ๒
รายการ หรือ
๖.๓.๕ กรณีศึกษาที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่สถาบันกําหนด ปละ ๒
รายการ หรือ
๖.๓.๖ ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ป
ละ ๒ รายการ หรือ
๖.๓.๗ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดกับงานวิจัยที่ไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ปละ ๒ รายการ
๖.๔ ตําแหนงศาสตราจารย
๖.๔.๑ งานสอน ปละ ๓ วิชา และ
๖.๔.๒ งานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๖.๔.๓ กรณี ศึ กษาที่ ได รั บ การตี พิม พ เ ผยแพร ในวารสารวิชาการระดั บ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๖.๔.๔ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบไดกับงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบัน
กําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๖.๔.๕ ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ป
ละ ๒ รายการ

๕

ขอ ๗๑ ใหผูตอเวลาราชการมีภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําตอป ดังนี้
๗.๑ งานสอน ปละ ๓ วิชา และ
๗.๒ บทความทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตามที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ และ
๗.๓ งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, SCImago หรือที่สถาบันกําหนด ปละ ๑ รายการ หรือ
๗.๔ ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ปละ ๒
รายการ”
ขอ ๗/๑๒พนักงานสถาบันซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการ นอกจากจะตองมีภาระงานทางวิชาการ
ขั้นต่ําตอปตามขอบังคับนี้แลว พนักงานสถาบันนั้นจะตองมีงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ
ตามประกาศสถาบั นบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร เรื่ อง หลัก ประกันสั ญญาจาง หลั กเกณฑและวิ ธีการ
ประเมินผลการทดลองงาน และการประเมินผลเพื่อตอสัญญาจางพนักงานสถาบัน
ขอ ๘ ภาระงานสอน ๑ วิชา เทียบเทาชั่วโมงบรรยายในหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาไทย
ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ในกรณีที่มีผูสอนรวมกันหลายคน ภาระงานสอนใหคํานวณตามสัดส วนชั่วโมง
สอนจริง
หลักเกณฑการนั บปริมาณงานสอน การคิ ดสัดสวนภาระงานสอนของผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวของและการจายเงินคาสอนเกินภาระงานขั้นต่ําใหเปนไปตามประกาศสถาบัน
ขอ ๙ ผลงานทางวิชาการตามขอ ๖ และขอ ๗ อาจเปนผลงานของผูดํารงตําแหนงวิชาการ
แตเพียงผูเดียว หรือเปนผลงานรวมกับผูอื่น ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแลว จํานวนสัดสวนของผลงานตองไมนอยกวา
ภาระงานที่ระบุไว
ขอ ๑๐ การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามขอ ๖ ใหเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดใน
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รายชื่อวารสารทางวิชาการซึ่งมี
กระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer review) กอนเผยแพร ตามรายชื่อวารสารวิชาการ ฐานขอมูล
และแหลงสืบคนวารสารวิชาการแนบทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๑๓ บุคลากรผูดํารงตําแหนงวิชาการสามารถปฏิบัติงานวิชาการอื่นทดแทนภาระงานสอน
โดยเทียบเคียงไดดังนี้
๑๑.๑ งานสอน ๑ วิชา ทดแทนไดดวยบทความทางวิชาการ ๑ รายการ หรือ
๑๑.๒ งานสอน ๒ วิชา ทดแทนไดดวยงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
ก.พ.อ. กําหนด หรือไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ๑ รายการ หรือ

๑

ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยขอ ๗ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
๒
ขอ ๗/๑ เพิ่มเติมโดย ขอ ๙ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓
ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยขอ ๗ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

๖

๑๑.๓ งานสอน ๓ วิชา ทดแทนไดดวยงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
ก.พ.อ. กําหนด หรือไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ๑ รายการ และบทความทางวิชาการ ๑ รายการ
ขอ ๑๒ นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการดังกลาวแลว ผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการจะตองมีสวนรวมในภาระงานอื่นๆ ตามที่สถาบันหรือคณะเห็นชอบ หรือไดรับมอบหมาย

หมวด ๒
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูบริหาร
ขอ ๑๓ ผูบ ริ ห ารที่ ดํ ารงตํ าแหน งต อไปนี้ ถื อว าไดป ฏิ บั ติง านดานการบริ หารเทียบเท า
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําตามหมวด ๑ ขอ ๖
๑๓.๑ อธิการบดี
๑๓.๒ รองอธิการบดี
๑๓.๓ คณบดี
๑๓.๔ ผูอํานวยการสํานัก
ขอ ๑๔๑ ผูบริหารที่ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก และ
ประธานสภาคณาจารย ถือวาไดปฏิบัติงานบริหารเทากับภาระงานสอน ๓ วิชา

หมวด ๓
การกําหนดภาระงานขั้นต่ําเปนอยางอื่น
ขอ ๑๕ ในกรณีดังตอไปนี้ คณบดีมีอํานาจในการใชดุลยพินิจพิจารณาเปนรายกรณีในการ
กําหนดภาระงานขั้นต่ําใหมีปริมาณต่ํากวาขอบังคับนี้ได โดยใหนับปริมาณงานตามสัดสวนที่ปฏิบัติงานจริง
ไดแก
๑๕.๑ อาจารยผูสอนลาปวย ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาศึกษาตอตางประเทศ
ลาไปศึกษาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือลาราชการประเภทอื่น ซึ่งมีวันลาติดตอกันเกิน ๓ เดือน
๑๕.๒ อาจารย ผู ส อนได รั บ การบรรจุ ใ หม แ ละมี ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ ง านครบป
แตจําเปนตองมีระยะเวลาในการเรียนรู ปรับตัว ชวยงานสอน และเตรียมงานสอนลวงหนา
๑๕.๓ อาจารยผูสอนไดรับการบรรจุใหมหรืออาจารยผูสอนที่จะเกษียณอายุราชการ
ซึ่งปฏิบัติงานไมครบป
๑๕.๔ อาจารยผูสอนที่พนจากการดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารซึ่งปฏิบัติงานไม
ครบป

๑

ขอ ๑๔ แกไขโดยขอ ๑๐ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

๗

หมวด ๔
การกํากับและติดตาม
ขอ ๑๖ ใหคณะรายงานผลการดําเนินงานตามขอบังคับนี้ตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ตามแบบฟอรมแนบทายขอบังคับนี้ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคมของทุกป เพื่อนําเสนอ
สภาสถาบัน และคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการนี้ ให
มีผลตอการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
ขอ ๑๗ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลอั นสมควร อธิ ก ารบดีโ ดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลอาจอนุมัติใหลด ปรับ หรือยกเวนภาระงานใหแกผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนรายกรณีได

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๘ ใหการดําเนินการตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยภาระงาน
ขั้นต่ํา และการจายเงินคาสอน พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังคงมีผลไปจนถึงวันสิ้นสุดปการศึกษา ๒๕๕๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
รองศาสตราจารย

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

(จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

