
 
 
 

ขอบังคับสถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
วาดวย หลักเกณฑและวธิีการพิจารณาแตงตั้งตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

............................................................................. 
 

  เพื่อใหการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เปนไปดวยความเรียบรอย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร  พ.ศ. ๒๕๐๙ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจึงวางขอบังคับไวดังนี้ 

 ขอ ๑ ข อ บ ัง ค ับ นี ้เ ร ีย ก ว า  “ข อ บ ัง ค ับ ส ถ า บ ัน บ ัณ ฑ ิต พ ัฒ นบ ร ิห า ร ศ า ส ต ร                
ว าด วยหล ักเกณฑและวิ ธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย            
และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
 “ก.พ.อ.”  หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 “สภาสถาบัน”  หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 “สถาบัน”  หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 “คณะ”  หมายถึง คณะ/สํานัก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ 
 “ตําแหนงทางวิชาการ”  หมายถึง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย  



 ๒

 ขอ ๕ การพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ ใหพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง    
ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดในขอบังคับนี้  

 ขอ ๖ แบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) และแบบเสนอแตงตั้ง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดง
หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ แนวทางการประเมินผลการสอน คําจํากัดความของผลงานทาง
วิชาการประเภทตางๆ ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ลักษณะการตีพิมพเผยแพร และ
ผลงานทางวิชาการที่จําแนก ตามระดับคุณภาพใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายขอบังคับนี้ 

ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 ในกรณีมีขอขัดของหรือมีปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 
 

หมวดท่ี ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 ขอ ๘ ให สภาสถาบั นแต งตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิ ช าการ              
ซึ่งประกอบดวย 
 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 
 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันจาก
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบัน จํานวนไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน 
 (๓) รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
 (๔) ผูอํานวยการสวนบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

 ขอ ๙ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบายและแนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดตําแหนง      
ทางวิชาการ  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 (๒) เสนอใหสภาสถาบันออกประกาศหลักเกณฑแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการสอน 
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
 (๓) แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 (๔) พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเบื้องตน
กอนเสนอตอสภาสถาบัน 
 
 



 ๓

 (๕) ดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตามที่สภาสถาบัน-
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมอบหมาย 
 (๖) วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีขอขัดของหรือมีปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 
 ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มีวาระการดํารงตําแหนง    
คราวละ ๓ ป แตมีสิทธิไดรับการแตงตั้งไดอีก 
 ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนครบกําหนด  
ใหดําเนินการเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน     
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได โดยใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของ      
ผูซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน และไมนับเปนวาระการดํารงตําแหนง 

 ขอ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตองมีกรรมการมาประชุม  
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอาจมอบหมายให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม แตในกรณีท่ีประธานกรรมการมิได
มอบหมายไวใหท่ีประชุมเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดรับคาเบี้ยประชุมตามอัตราท่ี
กําหนดไวในประกาศสถาบัน 

 
 

หมวดท่ี ๒ 
หลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติ 

 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 

 ขอ ๑๓ ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 
  ๑๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
  ผู ท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง        
ขอใดขอหนึ่งดังนี้ 
   ๑๓.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ซึ่งจะตองดํารงตําแหนง
อาจารย และไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  ๙  ป 



 ๔

   ๑๓.๑.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ซึ่งจะตองดํารงตําแหนง
อาจารย และไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
   ๑๓.๑.๓ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ซึ่งจะตองดํารงตําแหนง
อาจารย และไดปฏิบัติหนาที ่ในตําแหนงดังกลาวหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
   ในกรณีผูขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ไดโอนยายมาบรรจุและแตงตั้งเปนอาจารยของสถาบัน ใหนําระยะเวลาที่ได
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น รวมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงอาจารยของสถาบันเพื่อขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการได  
   ในกรณีผูขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยท่ีดํารงตําแหนงอ่ืน แตโอนยายมา
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยของสถาบัน หากผูนั้นเคยไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ       
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ.อ. รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบคาไดไม
นอยกวา ๒ หนวยกิต ในระบบทวิภาค ใหนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้น
มาเปนเวลาในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ โดยใหคํานวณเวลาในการสอนพิเศษให ๓ ใน ๔ ของเวลา
ท่ีทําการสอน 
   ในกรณีผูท่ีดํารงตําแหนงอาจารยไดรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน ใหนับเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงอาจารยกอนไดรับวุฒิเพิ ่มขึ ้น และระยะเวลาที ่ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารย
หลังจากไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่
กําหนดไวตามขอ ๑๓.๑.๑, ๑๓.๑.๒ และ ๑๓.๑.๓ 
  ๑๓.๒ ผลการสอน 
  ผูขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึงท่ี
กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน และมีความชํานาญในการสอน ทั้งนี้ ตองผานการประเมินผลการสอน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด 
  ๑๓.๓ เอกสารประกอบการสอน 
  ผูขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอน   
ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ทั้งรายวิชาไมนอยกวา ๑ วิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอน
มาแลว ท้ังนี้ ตองผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
กําหนด 
  ๑๓.๔ ผลงานทางวิชาการ 
  ผูขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองมีผลงานทางวิชาการขอใด          
ขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
   ๑๓.๔.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด ท้ังนี้ ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ และ
งานแตง หรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
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   ๑๓.๔.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี และงานแตง หรือ
เรียบเรียงตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ     
ท่ี ก.พ.อ. กําหนด                       
  ๑๓.๕ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
  การพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ดังนี้ 
   ๑๓.๕.๑ ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของ
ตนและไมลอกเลียนของผูอื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการ
มากกวาหนึ่งฉบับ  ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
   ๑๓.๕.๒ ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา 
   ๑๓.๕.๓ ตองไมคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน 
   ๑๓.๕.๔ ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ 
ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน
สวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
   ๑๓.๕.๕ ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

 
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

 

  ขอ ๑๔ ผูขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลงาน 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 
  ๑๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยจะตองดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวมาแลว  ไมนอยกวา  ๓  ป 
  ๑๔.๒ ผลการสอน 
  ผูขอแตงตั้งตําแหนงรองศาสตราจารย จะตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใด     
ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน และมีความชํานาญพิเศษในการสอน ท้ังนี้ ตองผานการประเมิน        
ผลการสอนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด  
  ๑๔.๓ เอกสารคําสอน   
  ผูขอแตงตั้งตําแหนงรองศาสตราจารยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน ท้ังรายวิชาไมนอยกวา ๑ วิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว ท้ังนี้ ตองผาน
การประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด 
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  ๑๔.๔ ผลงานทางวิชาการ 
  ผูขอแตงตั้งตําแหนงรองศาสตราจารย จะตองมีผลงานทางวิชาการ ขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
   ๑๔.๔.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด ท้ังน้ี ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ และ
งานแตง หรือเรียบเรียงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด 
   ๑๔.๔.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี และงานแตง หรือ
เรียบเรียงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  ผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๔.๔ .๑ และ ๑๔.๔ .๒ จะตองไมซ้ํากับผลงานทาง
วิชาการที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว ท้ังนี้ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย 
  ๑๔.๕ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ  
  การพิจารณากําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการที่กําหนดไวในขอ ๑๓.๕ 
 

ตําแหนงศาสตราจารย 
 

  ขอ ๑๕ ผูขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลงาน 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
  ๑๕.๑ คุณสมบตัิเฉพาะตําแหนง 
  ผูขอแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย จะตองดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ 
ไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  ๒  ป 
  ๑๕.๒ ผลการสอน 
  ผูขอแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย จะตองมีชั ่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใด     
ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน และมีความเชี่ยวชาญในการสอน ท้ังนี้ ตองผานการประเมินผลการสอนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด 
  ๑๕.๓ ผลงานทางวิชาการ 
  ผูขอแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย สามารถเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี คือ 
     ๑๕.๓.๑  วิธีท่ี ๑ จะตองเสนอผลงานทางวิชาการ  ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
    ๑๕.๓.๑.๑  ผลงานวิจัยซึ ่งมีคุณภาพดีมาก  และไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้ ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ และงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมากและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ 
ท่ี  ก.พ.อ. กําหนด 
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    ๑๕.๓.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดีมาก และงาน
แตงตํารา หรือหนังสือท่ีใชประกอบการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๑ เลม ซึง่มคีณุภาพดมีาก
และไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
   ๑๕.๓.๒  วิธีท่ี ๒ จะตองเสนอผลงานทางวชิาการ ขอใดขอหนึ่งดงัตอไปนี ้
    ๑๕.๓.๒.๑  ผลงานวิจัยซึ ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ท้ังนี้  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ 
    ๑๕.๓.๒.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีมีคุณภาพดีเดน 
    ๑๕.๓.๒.๓  งานแตงตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดนและไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑท่ี  ก.พ.อ. กําหนด 
   ผลงานทางวิชาการตามวิธีท่ี ๑ และ ๒ จะตองไมซ้ํากับผลงานทางวิชาการที่ได
เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย   
  ๑๕.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  การพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๓.๕ 
 

วิธีการแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติ 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 

 

  ขอ ๑๖ การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๑๖.๑ ใหผูประสงคขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
สามารถยื่นคําขอลวงหนาไดไมเกิน ๓ เดือน  กอนระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงจะครบกําหนด 
  ๑๖ .๒  ให คณะเสนอชื ่อผู ขอแต งตั ้งตําแหน งผู ช วยศาสตราจารย และรอง
ศาสตราจารย ตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามแบบคําขอเสนอแตงตั้งท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
  ๑๖.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
  ๑๖ .๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการใน   
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 
   ๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
   ๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓-๕ คน 
  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จะตองแตงตั้งจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด 
สําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันท่ีผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
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ตําแหนงท่ีขอแตงตั้ง และตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวา    
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน 
  ในกรณีท่ีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ท่ีมีผลการประเมินเปนเอกฉันทวา
คุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑ หรือไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
อยางใดอยางหนึ่ง ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะไมกําหนดใหมีการประชุม โดยถือเอาผลการประเมิน
ดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามประกาศ  ก.พ.อ. 
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนท่ีสถาบันไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อดังกลาวได  ใหขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ. เปนรายๆ  ไป 
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองพิจารณาตัดสินจากผลงานทางวิชาการที่มีปริมาณและ
คุณภาพที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  โดยการตัดสินของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมาก 
  ๑๖.๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในขอ ๑๖.๔ และใหนําเสนอตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  *๑๖.๖ เมื่อสภาสถาบันอนุมัติแลว ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งโดยระบุสาขาวิชา
เชี่ยวชาญของผูขอตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้ง ท้ังนี้ ผูขอตําแหนงทางวิชาการจะไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการนับตั้งแตวันท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเรื่องพรอมเอกสารครบถวนถูกตอง
และผลงานวิชาการไดรับการเผยแพรตามขอบังคับ หรือมีหนังสือตอบรับการเผยแพร 
  ในกรณีท่ีผลงานวิชาการยังไมไดรับการเผยแพร  หรือไมมีหนังสือตอบรับการเผยแพร 
ผูขอจะไดรับการแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ีผลงานวิชาการไดรับการเผยแพร หรือไดรับหนังสือตอบรับการเผยแพร 
  สําหรับผูขอตําแหนงทางวิชาการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไมครบตามเกณฑท่ี
กําหนดในวันท่ีย่ืนเรื่อง จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตวันท่ีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ครบถวน 
  ๑๖ .๗** ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีมติใหผูขอตําแหนงทางวิชาการ
ปรับปรุงแกไขผลงานเดิม  หรือสงผลงานเพิ่มเติม ผูขอตําแหนงทางวิชาการจะไดรับการแตงตั้ง ดังนี้ 
   ๑)  หากสงผลงานท่ีปรับปรุงแกไขหรือสงผลงานเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน        
นับจากวันท่ีทราบมติ และผลงานผานการประเมิน จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามความ ในขอ 
๑๖.๖ วรรคแรก 
   ๒)  หากสงผลงานที่ปรับปรุงแกไขหรือสงผลงานเพิ่มเติมภายหลังกําหนดเวลา 
๓๐ วัน แตอยูในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันท่ีทราบมติ และผลงานผานการประเมิน จะไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตวันท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเรื่องพรอมผลงานท่ีปรับปรุงแกไข
หรือผลงานเพิ่มเติม 
 
 
 

  *ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๔ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  **ขอ ๑๖.๗ เพิ่มเติมโดย ขอ ๕ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๙

  ๑๖.๘* ใหสถาบันแจงให ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีออกคําสั่งแตงตั้ง
พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําเสนอแตงตั้ง 

 
ตําแหนงศาสตราจารย 

 

  ขอ ๑๗ การแตงตั้งศาสตราจารย ใหดําเนนิการดังนี ้
  ๑๗.๑ ใหผูประสงคขอแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย สามารถยื่นคําขอลวงหนา      
ไดไมเกิน ๓ เดือน กอนระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงจะครบกําหนด 
  ๑๗.๒ ใหคณะเสนอชื่อผูขอแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยตอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ตามแบบคําขอเสนอแตงตั้งท่ี ก.พ.อ. กําหนด  พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
  ๑๗.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
  ๑๗ .๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 
   ๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งแตงตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
   ๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
    ๒ .๑) หากเสนอขอตามว ิธ ีที ่ ๑ ให แต งตั ้งกรรมการผู ทรงค ุณว ุฒิ  
จํานวน ๓ - ๕ คน พิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอ
ความเห็นเบื้องตนตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา 
    ๒.๒) หากเสนอขอตามวิธีท่ี ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน 
พิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็นเบื้องตนตอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา 
  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จะตองแตงตั้งจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนดสําหรับ
สาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันท่ีผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงท่ี
ขอแตงตั้ง และตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 

  **ขอ ๑๖.๘ เพิ่มเติมโดย ขอ ๕ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๑๐

  ในกรณีท่ีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ท่ีมีผลการประเมินเปนเอกฉันทวา
คุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑ หรือไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
อยางใดอยางหนึ่งประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะไมกําหนดใหมีการประชุม โดยถือเอาผลการประเมิน
ดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามประกาศ  ก.พ.อ. 
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนท่ีสถาบันไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อดังกลาวได ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เปนรายๆ  ไป 
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองพิจารณาตัดสินจากผลงานทางวิชาการที่มีปริมาณและ
คุณภาพที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  โดยการตัดสินของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมาก 
  ๑๗.๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในขอ ๑๗.๔  แลว  ใหนําเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  ๑๗.๖ เมื่อสภาสถาบันอนุมัติแลว ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการผาน ก.พ.อ. 
เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นับตั้งแตวันท่ีสวน
บริหาร-ทรัพยากรบุคคลรับเรื ่องพรอมเอกสารครบถวนถูกตอง พรอมกับสงสําเนาคําสั ่งแตงตั ้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๑ ชุด และแบบคําขอแตงตั้ง 
  สําหรับผูขอตําแหนงศาสตราจารยท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไมครบตามเกณฑท่ี
กําหนดในวันที่ยื่นเรื่อง จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไดตั้งแตวันที่คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงครบถวน  
  ในกรณีที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีมติใหผู ขอตําแหนงศาสตราจารยปรับปรุง
แกไขผลงานเดิม หรือใหสงผลงานเพิ่มเติม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีทราบมติ ผูขอตําแหนงศาสตราจารยจะ
ไดรับการแตงตั้งตามความในวรรณสองของขอ ๑๖.๖ 
  ขอ ๑๘ กรณีการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกัน
กับที่ไดเคยขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการคราวกอนมาเสนอขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการใหมอีกครั้งหนึ่ง     
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นท่ีผานการพิจารณา  
มาแลวนั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก 
   ๑๘ .๑* ผลงานทางวิชาการที่ เคยใชเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ        
โดยวิธีปกติ ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินแลวมีความเห็นวาไมอยูในเกณฑท่ีจะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติ และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีมติไมอนุมัติการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการไปแลว ผูขอสามารถนําผลงานทางวิชาการเดิมที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไปเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดโดยไมตองพิจารณาผลงานทาง
วิชาการใหมอีก 
 
   *ขอ ๑๘.๑ เพิ่มเติมโดย ขอ ๖ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๑๑

   ผลงานเดิมแตละชิ้นท่ีนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามเสียง โดยผูขอจะไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแตวันท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับเรื่องการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการครั้งใหม 
 
 ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนา ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ          
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการไดรับคาสมนาคุณและเบี้ยประชุมตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศ
สถาบัน 

 
 

หมวดท่ี  ๓ 
หลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

 
  ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง สถาบันอาจเสนอแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีตางไป
จากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนก็ได เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยประจํา
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยโดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือการเสนอ
แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนง       
รองศาสตราจารย หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท่ีสูงข้ึนโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม 

 ขอ ๒๑ การแตงตั ้งตําแหนงผู ชวยศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษและรองศาสตราจารย    
โดยวิธีพิเศษ จะตองเสนอผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับการแตงตั้งโดยวิธีปกติและผลงานทางวิชาการ
ตองมีคุณภาพดีมาก 

 ขอ ๒๒ การแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ จะตองเสนอผลงานทางวิชาการ
เชนเดียวกับการแตงตั้งโดยวิธีปกติวิธีท่ี ๑ เทานั้น  และผลงานทางวิชาการจะตองอยูในระดับดีเดน 
 

วิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
 

  ขอ ๒๓ การแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ และรองศาสตราจารย
โดยวิธีพิเศษ ใหนําวิธีการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติ มาใชบังคับโดย
อนุโลม แตใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการโดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียง             
ไมนอยกวา ๔ ใน ๕ 



 ๑๒

  ขอ ๒๔ การแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ ใหนําวิธีการแตงตั้งตําแหนง
ศาสตราจารย โดยวิธีปกติมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีท่ี ๑ เทานั้น แตให
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา ๔ ใน ๕ 
  ขอ ๒๕ กรณีการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชา
เดียวกันกับที่ไดเคยขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอ
เพื่อพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการคราวกอนมาเสนอขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการใหมอีกครั้ง    
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นท่ีผานการพิจารณา  
มาแลวนั้น  โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก 
   ๒๕.๑* ผลงานทางวิชาการที่เคยใชเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยวิธี
พิเศษซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินแลวมีความเห็นวาไมอยูในเกณฑท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีมติไมอนุมัติ การกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการไปแลว ผูขอสามารถนําผลงานทางวิชาการเดิมที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการไปเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติได โดยไมตองพิจารณา
ผลงานทางวิชาการใหมอีก  
   ผลงานเดิมแตละชิ้นท่ีนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง โดยผูขอจะไดรับการแตงตัง้ใหดาํรง
ตําแหนงตั้งแตวันท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับเรื่องการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ       
โดยวิธีปกติ 
 
 

หมวดท่ี ๔ 
การลงโทษ 

 ขอ ๒๖ มาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูท่ีกระทําผิด
จริยธรรม และจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการและเปนผูท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหสภาสถาบันพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
  ๒๖.๑ กรณีหากตรวจพบวาผูขอตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความ
เปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน (ท่ีมิใชเปนการอางอิง) หรือนาํ
ผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนไปใชในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง ใหสภาสถาบันมีมติใหสั่งงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัย
ตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหามผูกระทําผิดขอแตงตั้งตําแหนงทาง
วิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแตวันท่ีสภาสถาบันมีมติ 
 
   *ขอ ๒๕.๑ เพิ่มเติมโดย ขอ ๗ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๑๓

  ๒๖.๒ กรณีท่ีไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว หากภายหลงัตรวจสอบ
พบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น เปนการลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนหรือนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนไปใช โดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง  
ใหสภาสถาบัน มีมติสั่งใหถอดถอนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารยพิเศษ นับตั้งแตวันท่ีสภาสถาบันมีมติใหถอดถอน สวนตําแหนงศาสตราจารยและ 
ศาสตราจารยพิเศษ ใหสภาสถาบันพิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.พ.อ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง    
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริง และความรายแรงแหงการกระทําผิด
เปนกรณีๆ ไป และหามผูกระทําผิดขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ มีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแต
วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน  
 
 

หมวดท่ี ๕ 
การอุทธรณ 

 
 *ขอ ๒๗ กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบันและสามารถ
ขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวน
ดังกลาวแตละครั้ง ใหย่ืนเรื่องไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีรับทราบมติ 
 เมื่อสภาสถาบันไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลวใหสง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมี
ความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันเปนท่ีสุด 
 ขอ ๒๗/๑** ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้ 
  ๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งท่ีหนึ่ง 
   ๑.๑)  ในกรณีท่ีเห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการจะมีมติไมรับ
พิจารณาก็ได 
   ๑.๒)  ในกรณีท่ีเห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ ใหมีมติรับไว
พิจารณา โดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น 
  ๒)  การทบทวนผลการพิจารณาครั้งท่ีสอง 
   ๒.๑)  ในกรณีท่ีเห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือมิไดชี้แจง 
ขอโตแยงโดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งท่ีหนึ่ง จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 
 
 
 
 
 

  *ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๘ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  **ขอ ๒๗/๑ เพิ่มเติมโดย ขอ ๙ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๑๔

   ๒.๒)  ในกรณีท่ีเห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดชี้แจงเหตุผล
เพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งท่ีหนึ่ง ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม
จํานวน 3 คน เพื่อพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงและผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง ซึ่งเกณฑ
การตัดสินตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหกเสียง โดยผูขอจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตวันท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคลไดรับเรื่องครั้งแรก 
   ท้ังนี้ ใหประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทําหนาท่ีประธาน 
 ขอ ๒๗/๒* กรณีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ใหสถาบันจายเงินสมนาคุณและเบี้ยประชุม
กรรมการสําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการชุดเดิม และกรรมการที่
แตงตั้งเพิ่มตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศสถาบัน 
 ขอ ๒๗/๓** สภาสถาบันอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของผลงานทางวิชาการทุก
ประเภทที่คุณภาพไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดเทานั้น หากผูขอกําหนดตําแหนงมีผลงานทางวิชาการใหม
เพิ่มเติม หรือมีการแกไขผลงานเดิม กรณีนี้ผูขอจะตองดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม 
และใหถือวาวันที่ย่ืนผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันท่ีย่ืนขอแกไขผลงานเดิมเปนวันเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการใหม 
 ขอ ๒๗/๔*** กรณีมีปญหาท่ีจะตองวินิจฉัยตามหมวดนี้ ใหสภาสถาบันเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันเปนท่ีสุด 
 ขอ ๒๗/๕**** การเสนอขออุทธรณและการพิจารณาคําอุทธรณผลงานทางวิชาการท่ี
ดําเนินการอยูกอนวันท่ีขอบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช ใหดําเนินการตามขอบังคับสถาบัน วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตอไปจนแลวเสร็จ 
 
 

หมวดท่ี  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ ๒๘ การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สวนบริหารทรัพยากร
บุคคลไดรับเรื่องไวแลวและอยูระหวางดําเนินการ ใหดําเนินการตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอไปจนแลวเสร็จ เวนแต
การละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหใชขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร      
ว าด วยหล ักเกณฑและว ิธ ีการพ ิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย            
และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับ 

  *ขอ ๒๗/๒ **ขอ ๒๗/๓ ***ขอ ๒๗/๔ และ****ขอ ๒๗/๕ เพิ่มเติมโดย ขอ ๙ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๑๕

  ใหขอบังคับนี้มีผลใชบังคับกับเรื่องพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการกอน
วันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ โดยใหวันท่ีสวนบริหารทรัพยากรบุคคลรับเรื่องพรอมเอกสารครบถวนถูกตอง   
เปนวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  สําหรับผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการกอนวันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ แตคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงไมครบตามเกณฑท่ีกําหนดในวันท่ีย่ืนเรื่อง จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไดตั้งแตวันท่ีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีมติใหผูขอตําแหนงทางวิชาการปรับปรุงแกไข
ผลงานเดิมหรือใหสงผลงานเพิ่มเติม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีทราบมติ ผูขอตําแหนงทางวิชาการจะไดรบั
การแตงตั้งตามความในวรรคสองของขอ ๑๖.๖ 
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