- ราง ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ....
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของสภากลาโหม ในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ../…. เมื่อวันที่ .. เดือน ....พ.ศ. .... จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
๔.๑ “สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความวา สถาบัน วิทยาลัย
โรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ใหการศึกษาหรือจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
เวนแต สถาบัน วิทยาลัย โรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับ
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไวเปนอยางอื่น
๔.๒ “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารยในอัตราของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมตามขอบังคับนี้
๔.๓ “ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
หนังสือ บทความทางวิชาการ ตํารา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๔ “สภาสถาบั น ”หมายความว า สภาสถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม
ของแตละสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
๔.๕ “สถาบัน” หมายความวา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ขอ ๕ บุคคลที่สมควรจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๕.๑ ผูชวยศาสตราจารย
เปนผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป ในวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม และมีผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทางราชการ ทั้งไดแสดงความสามารถดีเดนใน
การสอนหรืออํานวยการสอน โดยมีระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดตอเนื่องกัน กอนที่จ ะไดรับการ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้
๕.๑.๑ ผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๖ ป
๕.๑.๒ ผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๓ ป
๕.๑.๓ ผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๑ ป
/ ๕.๒ ...

-๒๕.๒ รองศาสตราจารย
เปนผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไปในวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม และมีผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทางราชการโดยไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใช
สํา หรั บ การพิจ ารณาแตง ตั้ง เปน ผูช ว ยศาสตราจารยม าแล ว ทั้ง ได แ สดงความสามารถดีเ ดน ในการสอนหรื อ
อํานวยการสอน และเปนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว โดยมี ระยะเวลาสอน
หรืออํานวยการสอนหลังสุดตอเนื่องกันมาแลวไมนอยกวา ๓ ปกอนที่จะไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
๕.๓ ศาสตราจารย
เปนผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไปในวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม และมีผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทางราชการ โดยไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใช
สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งไดแสดงความสามารถดีเดนใน
การสอนหรืออํานวยการสอน และเปนผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยปฏิ บัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว โดยมี
ระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดตอเนื่องกัน มาแลว ไมนอยกวา ๒ ปกอนที่จ ะไดรับ การแตงตั้งเปน
ศาสตราจารยสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ขอ ๖ การนับระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนตามความในขอ ๕ ใหนับชนวัน แตในกรณี
ที่ระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนไมตอเนื่องกัน เพราะไปศึกษาตอหรือไปเพิ่มพูนความรูในวิชาที่สอนอยู หรือ
ไปดูกิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เมื่อกลับมาประจํา
ทําการสอนหรืออํานวยการสอนในวิชาที่ทําการสอนหรืออํานวยการสอนอยู เดิม ยอมใหนับระยะเวลาสอน หรือ
อํานวยการสอนตอเนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาหรือไปเพิ่มพูนความรูห รือไปดูกิจการดังกลาวใหเปนเวลาสอน
หรืออํานวยการสอน และถาหากไดรับ ปริญญาสูงขึ้น เปน เหตุใหเวลาสอนในระยะแรกกอนไปเพีย งพอแกการ
พิจารณาแตงตั้งเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารยหรือผูชวยศาสตราจารยสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
แลวก็ตาม ผูนั้นจะตองทําการสอนหรืออํานวยการสอนในวิชาเดิมในระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป
ขอ ๗ การแตงตั้งศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยสถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม จะแตงตั้งใหครบตามจํานวนหรือครบวิชาที่กําหนดไวหรือไมก็ไดและในบางวิชาอาจจะแตงตั้ง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมมากกวา ๑ นาย
ก็ได แตจํานวนรวมตองไมเกินที่กําหนดไวในอัตราของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม นั้น ๆ
ขอ ๘ การแตงตั้งเปนกรณีพิเศษ กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม อาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชว ยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กํา หนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได
เชน การเสนอแตงตั้งขาราชการทหารที่ดํารงตําแหนงอาจารยใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย
โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
.
/ วิชาการ ...

-๓วิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญ
ที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิมใหดําเนินการโดยวิธีพิเศษ สวนวิธีการเสนอแตงตั้งใหดําเนินการตามขอ
๑๑ และขอ ๑๒
ขอ ๙ การแตงตั้ง ศาสตราจารยเกีย รติคุณ ตองเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยและไดทํา
คุณประโยชนตอทางราชการที่สมควรยกยอง ซึ่งไดพนตําแหนงไปโดยมิใชเนื่องจากการกระทําความผิด ใหแตงตั้ง
เปนศาสตราจารยเกียรติคุณสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเปนเกียรติตลอดไป
ขอ ๑๐ ในแตละภาคการศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมอาจแตงตั้งบุคคล
ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงที่กําหนดใหมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของสถาบัน ซึ่งเปนผูมีความรู
และประสบการณอันเปนประโยชนโดยตรงตอการเรียนการสอนในหลักสูตรเปนอาจารยพิเศษ เพื่อทําหนาที่สอน
วิชาหนึ่งวิชาใดก็ได
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน อาจแตงตั้งอาจารยพิเศษ
ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่สอนวิชาหนึ่งวิชาใดเปนศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษได
โดยตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ ตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และ ขอ ๑๓ โดยอนุโลม
ภายหลั ง จากที่ ได รั บการแต งตั้งเปน ศาสตราจารย พิ เศษ รองศาสตราจารย พิเศษ หรื อผู ช ว ย
ศาสตราจารย พิ เ ศษแล ว หากได มี ก ารปรั บ โอนย า ยมาดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ใ นสถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม นั้น ๆ ใหสถาบันเสนอแตงตั้งผูนั้นใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือผูชวย
ศาสตราจารย ตอกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ โดยใชผลการประเมินตามคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการในระดับเดิมนั้น เชน ขออนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
เปนตน แตถาตองการแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถดําเนินการได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘
ขอ ๙ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และ ขอ ๑๓
ขอ ๑๑ ใหสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน กําหนด
มาตรฐานผลการสอน ผลงานทางวิชาการ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํา รงตําแหนงทางวิชาการ และ
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย พิเศษ หรือผูชวยศาสตราจารย พิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับนี้
โดยคํานึงถึงมาตรฐานโดยทั่วไปที่สอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด
ขอ ๑๒ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่ สถาบันกําหนด
ผูขอดํารงตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบัน และสามารถเสนอขอทบทวน
ผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวนดั งกลาว แตละครั้ง
ใหยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รับทราบมติ
เมื่อสภาสถาบันไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลว ใหสภาสถาบัน
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันวินิจฉัย และให
คําวินิจฉัยของสภาสถาบันเปนที่สุด
/ ขอ ๑๓ ...

-๔ขอ ๑๓ ใหกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปนผูอนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยและรองศาสตราจารยพิเศษสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
และเปนผูเสนอผูมีคุณสมบัติครบถวนดังระบุไวใน ขอ ๕.๓ ขอ ๖ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และ ขอ ๑๑ เพื่อแตงตั้ง
เปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตอไป
ขอ ๑๔ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหมจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งขึ้น
ขอ ๑๕ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับประกอบยศทหาร
และคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป และการใชตําแหนงวิชาการเปนเรื่องเฉพาะตัวของผูดํารงตําแหนง
เมื่อประสงคจะใชในการลงชื่อของตนใหใชเรียงตามลําดับกอนหลัง ดังนี้
๑๕.๑ ยศ
๑๕.๒ ตําแหนงทางวิชาการ
๑๕.๓ บรรดาศั ก ดิ์ ฐานั น ดรศั ก ดิ์ หรื อ คํ า นํ า หน า นามสตรี ที่ ไ ด รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและมีสิทธิใชคํานําหนานามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการ
สิทธิการใชตําแหนงทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย
เกีย รติคุณ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยตามขอบังคับ กระทรวงกลาโหมวาดว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓
มีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๖ การใชตําแหนงทางวิชาการประกอบยศทหารและคํานําหนานามอย างอื่นตามขอ ๑๕
อาจใชอักษรยอ ดังนี้
๑๖.๑ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ.(เกียรติคุณ)
๑๖.๒ ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.
๑๖.๓ ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ)
๑๖.๔ รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ.
๑๖.๕ รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ)
๑๖.๖ ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.
๑๖.๗ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ)
ขอ ๑๗ ใหสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พิจารณากําหนดมาตรการในการปองกัน
และลงโทษผูขอกําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับ
ผลงานทางวิชาการ และเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ดังตอไปนี้
/ ๑๗.๑ ...

-๕๑๗.๑ กรณีที่ต รวจพบวาผูข อกําหนดตําแหนงระบุ การมี สว นรว มในผลงานไม ตรงกั บ
ความเปนจริง หรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงานทางวิชาการ
ของผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ โดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง ใหสภาสถาบัน
มีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรง
แหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวา
หาปนับตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติ
๑๗.๒ กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น เปนการลอกเลียน
ผลงานของผูอื่น หรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใชโดยอางวาเปนผลงานของตนเอง ให สภาสถาบันมีมติถอดถอน
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชว ยศาสตราจารยพิเศษ สวนตําแหนง
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ใหสภาสถาบันเสนอความเห็นตอ กองทัพบก
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศแลวแตกรณี เพื่อนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมพิจารณานําเสนอตอ
นายกรั ฐ มนตรี นํ า ความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ถอดถอน และดํ า เนิ น การทางวิ นั ย
ตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้น เสนอขอตําแหนง
ทางวิ ช าการมี กํ า หนดเวลาไม น อ ยกว า ห า ป นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ส ภาสถาบั น มี ม ติ ใ ห ถ อดถอน หรื อ นั บ ตั้ ง แต วั น ที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ถอดถอน แลวแตกรณี
ขอ ๑๘ ผูที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและผูชวย
ศาสตราจารย และบรรดาสิ ท ธิ อื่ น ใดที่ ไ ด รั บ อยู เ ดิ ม ตามข อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว า ด ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันที่ขอบังคับนี้
ใชบังคับ ใหยังคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ข อ ๑๙ ให ป ลั ด กระทรวงกลาโหมรั ก ษาการตามข อ บั ง คั บ นี้ และมี อํ า นาจกํ า หนดระเบี ย บ
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ประกาศ

ณ

วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

