ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๕๐
.............................................................................

เพื่อใหการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 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 น บ ร ิห า ร ศ า ส ต ร
วา ดว ยหลัก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชขอบังคับนี้แทน

คณะ
ศาสตราจารย

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ก.พ.อ.” หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“สภาสถาบัน” หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“คณะ” หมายถึง คณะ/สํา นัก หรือ หนว ยงานที่เ รีย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่มีฐ านะเทียบเทา
“ตําแหนงทางวิชาการ” หมายถึง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

๒

ขอ ๕ การพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ ใหพิ จารณาคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง
ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
ขอ ๖ แบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) และแบบเสนอแตงตั้ง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดง
หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ แนวทางการประเมินผลการสอน คําจํากัดความของผลงานทาง
วิชาการประเภทตา งๆ ลัก ษณะการมีสว นรว มในผลงานทางวิช าการ ลัก ษณะการตีพิม พเ ผยแพร และ
ผลงานทางวิชาการที่จําแนก ตามระดับคุณภาพใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายขอบังคับนี้
ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ในกรณีมีขอขัดของหรือมีปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการถือเปนที่สิ้นสุด

หมวดที่ ๑
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ซึ่งประกอบดวย

ขอ ๘ ให ส ภาสถาบั น แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันจาก
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบัน จํานวนไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน
(๓) รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนเลขานุการคณะกรรมการ
(๔) ผูอํานวยการสวนบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
ขอ ๙ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กํ า หนดนโยบายและแนวทางดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณากํ า หนดตํ า แหน ง
ทางวิชาการ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
(๒) เสนอใหสภาสถาบันออกประกาศหลักเกณฑแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการสอน
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
(๓) แตง ตั้ ง คณะกรรมการผูท รงคุณ วุฒิเ พื่อทํ าหน าที่ ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเบื้องตน
กอนเสนอตอสภาสถาบัน

๓

(๕) ดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมอบหมาย
(๖) วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีขอขัดของหรือมีปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๐ ใหค ณะกรรมการพิจ ารณาตํ า แหนง ทางวิช าการ มีว าระการดํ า รงตํ า แหนง
คราวละ ๓ ป แตมีสิทธิไดรับการแตงตั้งไดอีก
ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนครบกําหนด
ใหดําเนินการเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได โดยใหผูที่ไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของ
ผูซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน และไมนับเปนวาระการดํารงตําแหนง
ขอ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอาจมอบหมายให
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค นใดคนหนึ่ ง ทํ าหน าที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม แต ในกรณี ที่ ประธานกรรมการมิ ไ ด
มอบหมายไวใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดรับคาเบี้ยประชุมตามอัตราที่
กําหนดไวในประกาศสถาบัน

หมวดที่ ๒
หลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ขอ ๑๓ ผู ข อกํา หนดตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย จะต อ งมีคุ ณ สมบั ติเ ฉพาะตํ า แหน ง
ผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
๑๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผู ที่ จ ะได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น ผู ช ว ยศาสตราจารย ต องมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ าแหน ง
ขอใดขอหนึ่งดังนี้
๑๓.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ซึ่งจะตองดํารงตําแหนง
อาจารย และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๙ ป

๔

๑๓.๑.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ซึ่งจะตองดํารงตําแหนง
อาจารย และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
๑๓.๑.๓ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ซึ่งจะตองดํารงตําแหนง
อาจารย และไดป ฏิบ ัต ิห นา ที ่ใ นตํ า แหนง ดัง กลา วหลัง จากสํ า เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกหรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป
ในกรณีผูขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่เปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ไดโอนยายมาบรรจุและแตงตั้งเปนอาจารยของสถาบัน ใหนําระยะเวลาที่ได
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น รวมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงอาจารยของสถาบันเพื่อขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการได
ในกรณีผูขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยที่ดํารงตําแหนงอื่น แตโอนยายมา
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยของสถาบัน หากผูนั้ นเคยไดรั บการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบคาไดไม
นอยกวา ๒ หนวยกิต ในระบบทวิภาค ใหนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้น
มาเปนเวลาในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ โดยใหคํานวณเวลาในการสอนพิเศษให ๓ ใน ๔ ของเวลา
ที่ทําการสอน
ในกรณีผูที่ดํารงตําแหนงอาจารยไดรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น ใหนับเวลาในการปฏิบัติ
หนา ที่ใ นตํา แหนง อาจารยกอ นไดร ับ วุฒ ิเ พิ่ม ขึ้น และระยะเวลาที่ไ ดป ฏิบัต ิห นา ที่ใ นตํา แหนง อาจารย
หลังจากไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่
กําหนดไวตามขอ ๑๓.๑.๑, ๑๓.๑.๒ และ ๑๓.๑.๓
๑๓.๒ ผลการสอน
ผูขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่
กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน และมีความชํานาญในการสอน ทั้งนี้ ตองผานการประเมินผลการสอน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด
๑๓.๓ เอกสารประกอบการสอน
ผูข อแตง ตั้ง ตํา แหนง ผูชว ยศาสตราจารย จะตอ งเสนอเอกสารประกอบการสอน
ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ทั้งรายวิชาไมนอยกวา ๑ วิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอน
มาแลว ทั้งนี้ ตองผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
กําหนด
๑๓.๔ ผลงานทางวิชาการ
ผู ข อแต ง ตั้ ง ตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย จะต อ งมี ผ ลงานทางวิ ช าการข อ ใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑๓.๔.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ และ
งานแตง หรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
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๑๓.๔.๒ ผลงานทางวิช าการในลัก ษณะอื่น ซึ่ง มีคุณ ภาพดี และงานแตง หรือ
เรียบเรียงตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด
๑๓.๕ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ดังนี้
๑๓.๕.๑ ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของ
ตนและไมลอกเลียนของผูอื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการ
มากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
๑๓.๕.๒ ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา
๑๓.๕.๓ ตองไมคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน
๑๓.๕.๔ ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ
ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน
สวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
๑๓.๕.๕ ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย

ตําแหนงรองศาสตราจารย
ขอ ๑๔ ผูขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลงาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
๑๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยจะตองดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา ๓ ป
๑๔.๒ ผลการสอน
ผูขอแตงตั้งตําแหน งรองศาสตราจารย จะตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใด
ที่ กํ าหนดไว ในหลั กสู ตรของสถาบั น และมี ค วามชํ า นาญพิ เ ศษในการสอน ทั้ ง นี้ ต อ งผ า นการประเมิ น
ผลการสอนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด
๑๔.๓ เอกสารคําสอน
ผูขอแตง ตั้งตําแหนงรองศาสตราจารยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน ทั้งรายวิชาไมนอยกวา ๑ วิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว ทั้งนี้ ตองผาน
การประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด
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ดังตอไปนี้

๑๔.๔ ผลงานทางวิชาการ
ผูขอแตงตั้งตําแหนงรองศาสตราจารย จะตองมีผลงานทางวิชาการ ขอใดขอหนึ่ง

๑๔.๔.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ และ
งานแตง หรือเรียบเรียงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด
๑๔.๔.๒ ผลงานทางวิช าการในลัก ษณะอื่น ซึ่ง มีคุณ ภาพดี และงานแตง หรือ
เรียบเรียงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
ผลงานทางวิช าการตามขอ ๑๔.๔.๑ และ ๑๔.๔.๒ จะตอ งไมซ้ํา กับ ผลงานทาง
วิชาการที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย
๑๔.๕ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การพิจารณากําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการที่กําหนดไวในขอ ๑๓.๕

ตําแหนงศาสตราจารย
ขอ ๑๕ ผูขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลงาน
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
๑๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผูข อแตง ตั้ง ตํา แหนง ศาสตราจารย จะตอ งดํา รงตํา แหนง รองศาสตราจารยแ ละ
ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
๑๕.๒ ผลการสอน
ผูข อแตง ตั้ง ตํา แหนง ศาสตราจารย จะตอ งมีชั่ว โมงสอนประจํา วิช าหนึ่ง วิช าใด
ที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน และมีความเชี่ยวชาญในการสอน ทั้งนี้ ตองผานการประเมินผลการสอนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด
๑๕.๓ ผลงานทางวิชาการ
ผูขอแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย สามารถเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี คือ
๑๕.๓.๑ วิธีที่ ๑ จะตองเสนอผลงานทางวิชาการ ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑๕.๓.๑.๑ ผลงานวิจ ัย ซึ่ง มีค ุณ ภาพดีม าก และไดร ับ การเผยแพรต าม
หลั กเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กํ าหนด ทั้ งนี้ ไม นั บงานวิ จั ยที่ ทํ าเป นส วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรั บปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ และงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมากและไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด
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๑๕.๓.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดีมาก และงาน
แตงตํารา หรือหนังสือที่ใชประกอบการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา ไมนอ ยกวา ๑ เลม ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีมาก
และไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
๑๕.๓.๒ วิธีที่ ๒ จะตองเสนอผลงานทางวิชาการ ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑๕.๓.๒.๑ ผลงานวิจ ัย ซึ ่ง มีค ุณ ภาพดีเ ดน และไดร ับ การเผยแพรต าม
หลั กเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กํ าหนด ทั้ งนี้ ไม นั บงานวิ จั ยที่ ทํ าเป นส วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรั บปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ
๑๕.๓.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพดีเดน
๑๕.๓.๒.๓ งานแต ง ตํ า ราหรื อ หนั ง สื อ ซึ่ ง มี คุณ ภาพดี เ ด น และได รั บ การ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
ผลงานทางวิชาการตามวิธีที่ ๑ และ ๒ จะตองไมซ้ํากับผลงานทางวิชาการที่ได
เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย
๑๕.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๓.๕

วิธีการแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย
ขอ ๑๖ การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ใหดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ ให ผู ประสงค ขอแต งตั้ งตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย
สามารถยื่นคําขอลวงหนาไดไมเกิน ๓ เดือน กอนระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงจะครบกําหนด
๑๖.๒ ใหค ณะเสนอชื ่อ ผู ข อแตง ตั ้ง ตํ า แหนง ผู ช ว ยศาสตราจารยแ ละรอง
ศาสตราจารย ตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามแบบคําขอเสนอแตงตั้งที่ ก.พ.อ.
กําหนด พรอมดวยผลงานทางวิชาการ
๑๖.๓ ใหคณะกรรมการพิ จารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม
๑๖.๔ ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อทํ าหน าที่ ประเมิ นผลงานทางวิ ชาการ และจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการใน
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓-๕ คน
การแตง ตั้ง กรรมการผูท รงคุณ วุฒิเ พื่อทํา หนาที่ป ระเมิน ผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จะตองแตงตั้งจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด
สําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
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ตําแหนงที่ขอแตงตั้ง และตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
ในกรณีที่การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันทวา
คุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑ หรือไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
อยางใดอยางหนึ่ง ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะไมกําหนดใหมีการประชุม โดยถือเอาผลการประเมิน
ดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อดังกลาวได ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เปนรายๆ ไป
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองพิจารณาตัดสินจากผลงานทางวิชาการที่มีปริมาณและ
คุณภาพที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น โดยการตัดสินของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมาก
๑๖.๕ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในขอ ๑๖.๔ และใหนําเสนอตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
*๑๖.๖ เมื่อสภาสถาบันอนุมัติแลว ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งโดยระบุสาขาวิชา
เชี่ยวชาญของผูขอตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้ง ทั้งนี้ ผูขอตําแหนงทางวิชาการจะไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการนับตั้งแตวันที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเรื่องพรอมเอกสารครบถวนถูกตอง
และผลงานวิชาการไดรับการเผยแพรตามขอบังคับ หรือมีหนังสือตอบรับการเผยแพร
ในกรณีที่ผลงานวิชาการยังไมไดรับการเผยแพร หรือไมมีหนังสือตอบรับการเผยแพร
ผูขอจะไดรับการแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ผลงานวิชาการไดรับการเผยแพร หรือไดรับหนังสือตอบรับการเผยแพร
สําหรั บผู ขอตําแหนงทางวิชาการที่มีคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะตําแหนงไม ค รบตามเกณฑที่
กําหนดในวันที่ยื่นเรื่อง จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตวันที่คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ครบถวน
๑๖.๗** ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ม ติ ใ ห ผู ข อตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
ปรับปรุงแกไขผลงานเดิม หรือสงผลงานเพิ่มเติม ผูขอตําแหนงทางวิชาการจะไดรับการแตงตั้ง ดังนี้
๑) หากส ง ผลงานที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขหรื อ ส ง ผลงานเพิ่ ม เติ ม ภายใน ๓๐ วั น
นับจากวันที่ทราบมติ และผลงานผานการประเมิน จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามความ ในขอ
๑๖.๖ วรรคแรก
๒) หากสงผลงานที่ปรับปรุงแกไขหรือสงผลงานเพิ่มเติมภายหลังกําหนดเวลา
๓๐ วัน แตอยูในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่ทราบมติ และผลงานผานการประเมิน จะไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตวันที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเรื่องพรอมผลงานที่ปรับปรุงแกไข
หรือผลงานเพิ่มเติม
*ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๔ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 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 นับตั้งแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง
พร อ มสํ า เนาคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําเสนอแตงตั้ง

ตําแหนงศาสตราจารย
ขอ ๑๗ การแตงตั้งศาสตราจารย ใหดําเนินการดังนี้
๑๗.๑ ให ผู ป ระสงค ข อแต ง ตั้ ง ตํ า แหน ง ศาสตราจารย สามารถยื่ น คํ า ขอล ว งหน า
ไดไมเกิน ๓ เดือน กอนระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงจะครบกําหนด
๑๗.๒ ใหคณะเสนอชื่อผูขอแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยตอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ตามแบบคําขอเสนอแตงตั้งที่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมดวยผลงานทางวิชาการ
๑๗.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม
๑๗.๔ ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๒.๑) หากเสนอขอตามวิธ ีที ่ ๑ ใหแ ตง ตั ้ง กรรมการผู ท รงคุณ วุฒิ
จํานวน ๓ - ๕ คน พิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอ
ความเห็นเบื้องตนตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา
๒.๒) หากเสนอขอตามวิธีที่ ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน
พิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็นเบื้องตนตอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา
การแตง ตั้ง กรรมการผูท รงคุณ วุฒิเ พื่อทํา หนาที่ป ระเมิน ผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จะตองแตงตั้งจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับ
สาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่
ขอแตงตั้ง และตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน

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

๑๐

ในกรณีที่การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันทวา
คุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑ หรือไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
อยางใดอยางหนึ่งประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะไมกําหนดใหมีการประชุม โดยถือเอาผลการประเมิน
ดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี
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 นับตั้งแตวันที่สวน
บริ ห าร-ทรัพ ยากรบุค คลรับ เรื ่อ งพรอ มเอกสารครบถว นถูก ตอ ง พรอ มกับ สง สํ า เนาคํ า สั ่ง แตง ตั ้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๑ ชุด และแบบคําขอแตงตั้ง
สําหรับผูขอตําแหนงศาสตราจารยที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไมครบตามเกณฑที่
กําหนดในวันที่ยื่นเรื่อง จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไดตั้งแตวันที่คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงครบถวน
ในกรณีที่ค ณะกรรมการผูทรงคุณ วุฒิมีม ติใหผูขอตํา แหนง ศาสตราจารยป รับ ปรุง
แกไขผลงานเดิม หรือใหสงผลงานเพิ่มเติม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ทราบมติ ผูขอตําแหนงศาสตราจารยจะ
ไดรับการแตงตั้งตามความในวรรณสองของขอ ๑๖.๖
ขอ ๑๘ กรณีการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกัน
กับที่ไดเคยขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการคราวกอนมาเสนอขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการใหมอีกครั้งหนึ่ง
ให คณะกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ใช ผลการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการเดิ ม แต ล ะชิ้ น ที่ ผ า นการพิ จ ารณา
มาแลวนั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก
๑๘.๑* ผลงานทางวิ ช าการที่ เ คยใช เ สนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
โดยวิธีปกติ ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินแลวมีความเห็นวาไมอยูในเกณฑที่จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติ และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีมติไมอนุมัติการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการไปแลว ผูขอสามารถนําผลงานทางวิชาการเดิมที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไปเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดโดยไมตองพิจารณาผลงานทาง
วิชาการใหมอีก
*ขอ ๑๘.๑ เพิ่มเติมโดย ขอ ๖ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๑

ผลงานเดิมแตละชิ้นที่นํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามเสียง โดยผูขอจะไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแตวันที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับเรื่องการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการครั้งใหม
ขอ ๑๙ ให ค ณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการไดรับคาสมนาคุณและเบี้ยประชุมตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศ
สถาบัน

หมวดที่ ๓
หลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอาจเสนอแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไป
จากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยประจํา
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยโดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือการเสนอ
แต ง ตั้ ง ผู ช ว ยศาสตราจารย ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในตํ าแหน งยั งไม ครบระยะเวลาที่ กํ าหนดให ดํ ารงตํ าแหน ง
รองศาสตราจารย หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ
หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม
ขอ ๒๑ การแตง ตั ้ง ตํา แหนง ผูชว ยศาสตราจารยโ ดยวิธีพิเ ศษและรองศาสตราจารย
โดยวิธีพิเศษ จะตองเสนอผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับการแตงตั้งโดยวิธีปกติและผลงานทางวิชาการ
ตองมีคุณภาพดีมาก
ขอ ๒๒ การแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ จะตองเสนอผลงานทางวิชาการ
เชนเดียวกับการแตงตั้งโดยวิธีปกติวิธีที่ ๑ เทานั้น และผลงานทางวิชาการจะตองอยูในระดับดีเดน
วิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
ขอ ๒๓ การแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ และรองศาสตราจารย
โดยวิธีพิเศษ ใหนําวิธีการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติ มาใชบังคับโดย
อนุโ ลม แตใหแ ตง ตั้ง คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิ ช าการโดยการตั ด สิ น ของที่ ป ระชุ ม ต อ งได รั บ คะแนนเสี ย ง
ไมนอยกวา ๔ ใน ๕

๑๒

ขอ ๒๔ การแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ ใหนําวิธีการแตงตั้งตําแหนง
ศาสตราจารย โดยวิธีปกติมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่ ๑ เทานั้น แตให
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา ๔ ใน ๕
ข อ ๒๕ กรณี การขอแตง ตั้ ง ตํา แหน ง ทางวิ ช าการในระดับ ตํ า แหนง และสาขาวิ ช า
เดียวกันกับที่ไดเคยขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอ
เพื่อพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการคราวกอนมาเสนอขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการใหมอีกครั้ง
ให คณะกรรมการผู ท รงคุณ วุ ฒิใชผลการพิจ ารณาผลงานทางวิชาการเดิ ม แตล ะชิ้น ที่ผ านการพิจ ารณา
มาแลวนั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก
๒๕.๑* ผลงานทางวิชาการที่เคยใชเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยวิธี
พิเศษซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินแลวมีความเห็นวาไมอยูในเกณฑที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการโดยวิ ธีพิเศษ และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิ ชาการมีม ติไม อนุมัติ การกํ าหนด
ตําแหนงทางวิชาการไปแลว ผูขอสามารถนําผลงานทางวิชาการเดิมที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการไปเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติได โดยไมตองพิจารณา
ผลงานทางวิชาการใหมอีก
ผลงานเดิมแตละชิ้นที่นํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง โดยผูขอจะไดรับการแตงตัง้ ใหดาํ รง
ตํ า แหน ง ตั้ ง แต วั น ที่ ก องบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลได รั บ เรื่ อ งการเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
โดยวิธีปกติ

หมวดที่ ๔
การลงโทษ
ขอ ๒๖ มาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิด
จริยธรรม และจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการและเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหสภาสถาบันพิจารณาดําเนินการดังนี้
๒๖.๑ กรณีหากตรวจพบวาผูขอตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความ
เปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น (ที่มิใชเปนการอางอิง) หรือนํา
ผลงานทางวิชาการของผูอื่นไปใชในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง ใหสภาสถาบันมีมติใหสั่งงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัย
ตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหามผูกระทําผิดขอแตงตั้งตําแหนงทาง
วิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติ
*ขอ ๒๕.๑ เพิ่มเติมโดย ขอ ๗ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๓

๒๖.๒ กรณีที่ไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว หากภายหลังตรวจสอบ
พบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น เปนการลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการของผูอื่นหรือนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นไปใช โดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง
ใหสภาสถาบัน มีมติสั่งใหถอดถอนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารย พิ เศษ นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ส ภาสถาบั น มี ม ติ ให ถ อดถอน ส ว นตํ าแหน ง ศาสตราจารย แ ละ
ศาสตราจารยพิเศษ ใหสภาสถาบันพิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.พ.อ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริง และความรายแรงแหงการกระทําผิด
เปนกรณีๆ ไป และหามผูกระทําผิดขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ มีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแต
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน

หมวดที่ ๕
การอุทธรณ
*ขอ ๒๗ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบันและสามารถ
ขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวน
ดังกลาวแตละครั้ง ใหยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ
เมื่อสภาสถาบันไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลวใหสง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมี
ความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันเปนที่สุด
ขอ ๒๗/๑** ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้
๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
๑.๑) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการจะมีมติไมรับ
พิจารณาก็ได
๑.๒) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า คํ า ชี้ แ จงข อ โต แ ย ง มี เ หตุ ผ ลทางวิ ช าการ ให มี ม ติ รั บ ไว
พิจารณา โดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น
๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
๒.๑) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือมิไดชี้แจง
ขอโตแยงโดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได

*ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๘ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 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) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดชี้แจงเหตุผล
เพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม
จํานวน 3 คน เพื่อพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงและผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง ซึ่งเกณฑ
การตัดสินตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหกเสียง โดยผูขอจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตวันที่กองบริหารทรัพยากรบุคลไดรับเรื่องครั้งแรก
ทั้งนี้ ใหประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทําหนาที่ประธาน
ขอ ๒๗/๒* กรณีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ใหสถาบันจายเงินสมนาคุณและเบี้ยประชุม
กรรมการสําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการชุดเดิม และกรรมการที่
แตงตั้งเพิ่มตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศสถาบัน
ขอ ๒๗/๓** สภาสถาบันอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของผลงานทางวิชาการทุก
ประเภทที่คุณภาพไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดเทานั้น หากผูขอกําหนดตําแหนงมีผลงานทางวิชาการใหม
เพิ่มเติม หรือมีการแกไขผลงานเดิม กรณีนี้ผูขอจะตองดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม
และใหถือวาวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแกไขผลงานเดิมเปนวันเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการใหม
ขอ ๒๗/๔*** กรณีมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามหมวดนี้ ใหสภาสถาบันเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันเปนที่สุด
ขอ ๒๗/๕**** การเสนอขออุทธรณและการพิจารณาคําอุทธรณผลงานทางวิชาการที่
ดําเนินการอยูกอนวันที่ขอบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช ใหดําเนินการตามขอบังคับสถาบัน วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตอไปจนแลวเสร็จ

หมวดที่ ๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สวนบริหารทรัพยากร
บุคคลไดรับเรื่องไวแลวและอยูระหวางดําเนินการ ใหดําเนินการตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอไปจนแลวเสร็จ เวนแต
การละเมิด จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ ใหใชขอ บัง คับ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร
วา ดว ยหลัก เกณฑแ ละวิธ ีก ารพิจ ารณาแต ง ตั้ ง ตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับ
*ขอ ๒๗/๒ **ขอ ๒๗/๓ ***ขอ ๒๗/๔ และ****ขอ ๒๗/๕ เพิ่มเติมโดย ขอ ๙ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๕

ใหขอบังคับนี้มีผลใชบังคับกับเรื่องพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการกอน
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ โดยใหวันที่สวนบริหารทรัพยากรบุคคลรับเรื่องพรอมเอกสารครบถวนถูกตอง
เปนวันที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
สําหรับผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ แตคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงไมครบตามเกณฑที่กําหนดในวันที่ยื่นเรื่อง จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไดตั้งแตวันที่คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการผูท รงคุ ณ วุ ฒิมี ม ติใ ห ผูข อตํา แหน ง ทางวิ ช าการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ผลงานเดิมหรือใหสงผลงานเพิ่มเติม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ทราบมติ ผูขอตําแหนงทางวิชาการจะไดรบั
การแตงตั้งตามความในวรรคสองของขอ ๑๖.๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกสภาสถาบัน

