ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
……………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความ
ในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบ
กับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภาสถาบัน” หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะ” หมายรวมถึง ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“ก.พ.อ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ต�ำแหน่งทางวิชาการ” หมายถึง ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ ตี ค วามตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ เ ป็ น อ� ำ นาจของสภาสถาบั น
เป็นผู้วินิจฉัยหรือพิจารณาสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการให้เป็นที่สุด
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หมวด ๑
หมวดทั่วไป
…………………..
ข้อ ๕ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน ซึง่ แต่งตัง้ จากผูท้ รงคุณวุฒทิ คี่ ณะกรรมการประจ�ำคณะเสนอ
จากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรของสถาบันท�ำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมจ�ำนวนไม่เกิน
สามคน
ข้อ ๖ ประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก
นอกจากพ้นต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการตามข้อ ๕ (๒) พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาสถาบันให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพร่องต่อหน้าทีห่ รือหย่อนความสามารถ
ข้อ ๗ คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
(๒) พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการตาม (๑) เพื่อเสนอสภา
สถาบันพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
(๓) ประเมินผลการสอนของผูเ้ สนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการหรือแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมิน
ผลการสอนเพื่อด�ำเนินการดังกล่าว
(๔) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบันเกี่ยวกับการบังคับใช้และการปฏิบัติตามข้อบังคับ รวมตลอดถึง
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง การแก้ไข เพิ่มเติม การยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อบังคับฉบับนี้
(๕) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามความจ�ำเป็น
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
(๒) อนุกรรมการ ซึง่ แต่งตัง้ จากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ประเมินตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
กรณีประเมินผลงานทางวิชาการด้วยวิธีพิเศษ   หรือประเมินผลงานทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
ด้วยวิธีที่ ๒ จ�ำนวนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ�ำเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.
ก�ำหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันเป็นกรณีรายๆ ไป
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ข้อ ๑๐ ให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
แต่ประธานกรรมการจะสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุม หรือกรณีหากเห็นสมควรประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นพิเศษก็ได้
ระเบียบวิธกี ารประชุมของคณะกรรมการให้นำ� ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการประชุมสภา
สถาบัน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ประธานอนุกรรมการก�ำหนด และให้น�ำข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วย
การประชุมสภาสถาบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีทอี่ นุกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการแต่ละคนได้ประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการแล้ว ปรากฏว่าผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ประธานอนุกรรมการจะไม่กำ� หนดให้มกี ารประชุม โดยให้ถอื เอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการก็ได้
หมวด ๒
หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งต�ำแหน่งทางวิชาการ
……………………………………………………
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ประกอบด้วย
(๑) คุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง
(๒) ผลการสอน
(๓) ผลงานทางวิชาการ
(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ข้อ ๑๓ วิธีการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการมีสองวิธี ดังนี้
(๑) วิธปี กติ ได้แก่ การแต่งตัง้ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง มีความรู้
ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการ ตรงตามเกณฑ์ที่สภาสถาบันก�ำหนดทุกประการ
(๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ กรณีที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นอย่างยิ่งสถาบันอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดำ� รงต�ำแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งที่ต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้
ในมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้นก็ได้ โดยให้ด�ำเนินการเป็นวิธีพิเศษ
ข้อ ๑๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก�ำหนดต�ำแหน่งทุกกรณีต้องค�ำนึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังนี้
(ก) ต้องมีความซือ่ สัตย์ทางวิชาการ ไม่นำ� ผลงานของผูอ้ นื่ มาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผูอ้ นื่ รวมทัง้ ไม่นำ� ผลงานของตนเองในเรือ่ งเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึง่ ฉบับ ในลักษณะ
ที่จะท�ำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของตน
(ข) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง
และแสดงหลักฐานการค้นคว้า
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(ค) ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ท างวิ ช าการจนไม่ ล ะเลยหรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คลของผู ้ อื่ น และ
สิทธิมนุษยชน
(ง) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักฐานทางวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกีย่ วข้องและเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบีย่ งเบนผลงานวิจยั โดยหวังผลประโยชน์สว่ นตัว หรือต้องการ
สร้างความเสียหายแก่ผอู้ นื่ และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ
(จ) ต้องน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๑๕ การแต่งตัง้ อาจารย์ประจ�ำให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ โดยวิธปี กติผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ จะต้อง
มีคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) คุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง ผูท้ ขี่ อก�ำหนดต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ จะต้องมีคณ
ุ วุฒิ ประสบการณ์
ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) กรณีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าปี
(ข) กรณีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
(ค) กรณีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ผู้ใดได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
อาจารย์กอ่ นได้รบั คุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ และเวลาทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งอาจารย์หลังจากได้รบั คุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ รวมกัน
ได้โดยค�ำนวนตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่งของคุณวุฒิแต่ละระดับ
ผู้ใดไม่เคยด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์มาก่อน ต่อมาได้โอนหรือย้ายมาบรรจุแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อาจารย์พเิ ศษ ในสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภาสถาบันรับรอง และได้สอนประจ�ำวิชาใดวิชาหนึง่ ทีเ่ ทียบเท่าได้ไม่นอ้ ยกว่า
สองหน่วยกิต/ทวิภาค ให้นำ� ระยะเวลาการสอนดังกล่าวมาค�ำนวนเป็นระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งอาจารย์ได้
จ�ำนวนสามในสี่ของระยะเวลาที่ท�ำการสอนในต�ำแหน่งอาจารย์พิเศษ
(๒) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันและมีความช�ำนาญ
ในการสอน โดยเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ในกรณีที่ผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการได้ท�ำการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชามีผู้สอนร่วมกันหลายคน
ให้เสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งเป็นผู้สอน
เอกสารประกอบจะต้องมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะ
กรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
(๓) ผลงานทางวิชาการประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(ก) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีและได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด ทัง้ นี้ ไม่นบั
งานวิจัยที่ท�ำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(ข) ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
(ค) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต�ำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี และได้รบั การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนดมาแล้ว
87

ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ต�ำแหน่ง ผลการสอน และผลงานวิชาการ ดังนี้
(๑) คุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง ผูท้ จี่ ะได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และปฏิบตั ิ
หน้าที่ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๒) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ�ำวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน โดยมีความ
ช�ำนาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารค�ำสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ในกรณีที่ผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการได้ท�ำการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกัน
หลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งเป็นผู้สอน
เอกสารประกอบการสอนจะต้องมีคณ
ุ ภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
(๓) ผลงานทางวิชาการจะต้องมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด ทัง้ นีไ้ ม่นบั
งานวิจัยที่ท�ำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
(ข) ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี และ
(ค) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต�ำรา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. ก�ำหนด ผลงานทางวิชาการตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่ซ�้ำกับงานที่เคยใช้ส�ำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย
ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและด�ำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธี
ปกติโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง
ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) คุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่ในต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๒) ผลการสอน มี ชั่ ว โมงสอนประจ� ำ วิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รของสถาบั น และมี
ความเชี่ยวชาญในการสอนโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
(๓) ผลงานทางวิชาการอาจท�ำได้ในวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(๓.๑) วิธีที่หนึ่ง ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้
(ก) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
โดยไม่นับงานวิจัยที่ท�ำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(ข) ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ
(ค) ผลงานแต่งต�ำราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด
(๓.๒) วิธีที่สอง ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้
(ก) ผลงานวิจยั ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีเด่น และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด โดยไม่นบั
งานวิจัยที่ท�ำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
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ก�ำหนด

(ข) ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ
(ค) ผลงานแต่งต�ำราหรือหนังสือ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีเด่น และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.

ผลงานทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ซ�้ำกับผลงานที่เคยใช้พิจารณาส�ำหรับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย
ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้
เฉพาะวิธีที่หนึ่งเท่านั้น และให้ด�ำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธี
ปกติโดยอนุโลม
หมวด ๓
การพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
………………………………………………
ข้อ ๒๐ ให้สภาสถาบันก�ำหนดหน่วยงานรับเรื่องที่แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ การประเมินผล
การสอน และวิธีการในการพิจารณาต�ำแหน่งวิชาการ
ข้อ ๒๑ การด�ำเนินการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติให้ด�ำเนิน
การดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะเสนอชือ่ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ตอ่ สภาสถาบันหรือสภาวิชาการ
ตามที่สภาสถาบันมอบหมายตามแบบค�ำขอเสนอแต่งตั้งที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ
(๒) ให้มีการประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.พ.อ.
(๓) ให้อนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการทุกคนเสนอผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลประกอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
การประเมินผลงานทางวิชาการของคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ให้ถอื เสียงข้างมากของ
ที่ประชุม
(๔) ให้คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมิน
ผลงานทางวิชาการ แล้วให้น�ำเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม
(๕) ให้สภาสถาบันออกค�ำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
แจ้งให้ ก.ค.ศ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง ส่วนการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อน�ำเสนอนายกรัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข้อ ๒๒ การด�ำเนินการเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธพี เิ ศษ ให้ดำ� เนินการ
ดังนี้
(๑) ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
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(ก) ให้ด�ำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีกปกติ
โดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนห้าคน
พร้อมกับแต่งตั้งประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการเพื่อท�ำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก
(ข) เกณฑ์การตัดสิน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุม
(๒) ต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ด�ำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ
โดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนห้าคน
พร้อมกับแต่งตั้งประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ เพื่อท�ำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการทีแ่ สดงความเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสาขานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก
(ข) เกณฑ์การตัดสิน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุม
(๓) ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ด�ำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งต�ำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติโดยอนุโลม
โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนห้าคน พร้อมกับ
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีเด่น
(ข) เกณฑ์การตัดสิน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุม
หมวด ๔
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
………………………………………………
ข้อ ๒๓ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนด ผู้ขอ
ก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการอาจเสนอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันได้ไม่เกินสองครัง้ โดยต้องแสดงเหตุผล
ทางวิชาการสนับสนุน แต่ต้องขอทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ
เมื่อสภาสถาบันได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วให้ส่งคณะกรรมการ
พิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใด
ให้เสนอต่อสภาสถาบันวินิจฉัย และให้ค�ำวินิจฉัยของสภาสถาบันเป็นที่สุด
ข้อ ๒๔ การพิจารณาค�ำขอทบทวนให้คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการจะมีมติไม่รับการพิจารณาก็ได้
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(ข) ในกรณีที่เห็นว่าค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการให้มีมติรับไว้พิจารณา โดยมอบ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ชุดเดิมพิจารณาค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผล
เพิ่มเติมจากครั้งหนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมจากการขอ
ทบทวนครัง้ ทีห่ นึง่ ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาค�ำชี้แจงข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่ง
ทั้งนี้ ให้ประธานอนุกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ชุดเดิมท�ำหน้าที่เป็นประธาน
ข้อ ๒๕ กรณีมีการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ให้สถาบันจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการส�ำหรับการทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้นด้วย
ข้อ ๒๖ สภาสถาบันอาจพิจารณาเฉพาะค�ำชีแ้ จงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการทุกประเภททีค่ ณ
ุ ภาพ
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�ำหนดเท่านัน้ หากผูข้ อก�ำหนดต�ำแหน่งมีผลงานทางวิชาการใหม่เพิม่ เติม หรือมีการแก้ไข
ผลงานเดิม กรณีนจี้ ะต้องด�ำเนินการเสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการใหม่ และถือว่าวันทีย่ นื่ ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวันเสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการใหม่
ข้อ ๒๗ กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ ให้สภาสถาบันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ค�ำวินิจฉัย
ของสภาสถาบันเป็นที่สุด
หมวด ๕
การลงโทษ
………………………………………………
ข้อ ๒๘ มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้กระท�ำผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับ
การพิจารณาให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ
พฤติกรรมส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือน�ำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอ
ขอต�ำแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง ให้อธิการบดีสงั่ งดการพิจารณาการขอก�ำหนด
ต�ำแหน่งทางวิชาการในครัง้ นัน้ และด�ำเนินการทางวินยั ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท�ำผิดเป็นกรณีๆ
ไป และห้ามผู้กระท�ำผิดนั้นเสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการมีก�ำหนดเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันที่อธิการบดีสั่งถอดถอน
(๒) กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่า
ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้เสนอต�ำแหน่งทางวิชาการครัง้ นัน้ เป็นการลอกเลียนผลงานของผูอ้ นื่ หรือน�ำผลงานของผูอ้ นื่
ไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองให้อธิการบดีเสนอสภาสถาบันพิจารณาสั่งถอดถอนต�ำแหน่งวิชาการที่ได้รับ
ในครัง้ นัน้ ส�ำหรับต�ำแหน่งศาสตราจารย์ให้นำ� เสนอสภาสถาบันพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและด�ำเนินการทางวินัยตาม
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ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท�ำผิดเป็นกรณีๆ ไปและห้ามผูก้ ระท�ำผิดนัน้ เสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการ
มีก�ำหนดเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันที่อธิการบดีสั่งถอดถอนหรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน
แล้วแต่กรณี
บทเฉพาะกาล
………………………………………………
ข้อ ๒๙ การเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่ได้ด�ำเนินการ
ก่อนวันทีข่ อ้ บังคับนีป้ ระกาศใช้ และเป็นการด�ำเนินการก่อนวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้ดำ� เนินการตามวิธกี ารและ
หลักเกณฑ์เดิมในการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการต่อไปจนเสร็จสิน้ และเสนอผลการพิจารณา
ต่อสภาสถาบัน
ข้อ ๓๐ การด�ำเนินการเพื่อเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
เป็นกรณีพเิ ศษของข้าราชการครูทม่ี วี ทิ ยฐานะช�ำนาญการพิเศษ และครูเชีย่ วชาญ ให้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการก�ำหนดต�ำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๖๖๓๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ท้ายข้อบังคับนี้
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
        (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
      นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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