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หมวดคณาจารย์ 

 มาตรา 66 คณาจารย์ประจ ามีหน้าที่ในการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย พันธกิจของ
สถาบัน 
 ให้คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่และด ารงตนตามประมวลจริยธรรมที่สภาสถาบันก าหนด แสดงตนตาม 
อัตลักษณ์ของสถาบัน ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน  
 

ประมวลจริยธรรมของสถาบันควรจะเป็นตวัรวม จรรยาบรรณวิชาชีพ ของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน 

 มาตรา 67 คณาจารย์ประจ าของสถาบันมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ศาสตราจารย์ 
 (2) รองศาสตราจารย์ 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (4) อาจารย์ 
 ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภาสถาบัน 
 สภาสถาบันอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่นอีกได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของ
สถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของสถาบัน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
 

 

 มาตรา 68 ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ และพ้นจาก
ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาท่ีศาสตราจารย์ผู้นั้น
มีความเช่ียวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน 
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 มาตรา 69 ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษซึ่งมี
คุณสมบัติเหมาะสม และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยค าแนะน าของสภาสถาบัน 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน 

 

 มาตรา 70 สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษซึ่งมี
คุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
 อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของสถาบันเป็นอาจารย์
พิเศษได้โดยค าแนะน าของคณบดี 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
 

 

 มาตรา 71 บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่น
ตามมาตรา 67 วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได้
ตลอดไป 
 การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ. 
 (2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ) 
 (3) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
 (4) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ. 
 (5) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 

 
ควรเพิ่มเติมให้เป็นไปตามมาตรา 67, 69, 70 ที่ระบุไว้ 
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 (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
            (8) อาจารย์ ใช้อักษรย่อ อ. 
            (9) อาจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ อ. (พิเศษ) 
 การใช้ค าน าหน้านามและการใช้อักษรย่อค าน าหน้านามส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นตามมาตรา 67 วรรคสาม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
 
หมวดการบริหารงานบุคคล 

มาตรา 72 พนักงานสถาบัน ประกอบด้วย 
 (1) พนักงานสถาบันสายวิชาการ ได้แก่ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
      (ก) ศาสตราจารย์ 
      (ข) รองศาสตราจารย์ 
      (ค) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      (ง) อาจารย์ 
      (จ) ต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามมาตรา 67 วรรคสาม 

(2) พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ต าแหน่งและระดับต าแหน่งซึ่ง
ก าหนดไว้ตามข้อบังคับของสถาบัน โดยมีระดับต าแหน่งสูงสุดคือเชี่ยวชาญพิเศษ           
                            ระดับต าแหน่งเช่ียวชาญพิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดย
ค าแนะน าของสภาสถาบัน 

นอกจากพนักงานสถาบันตามวรรคหนึ่งแล้ว สถาบันอาจให้มีลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน
ในส่วนงานต่างๆ ในสถาบันอีกได้ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างจากแหล่งเงินใด ให้ถือเป็นลูกจ้างตามความในวรรค
นี ้

 

เพิ่มค านิยามในหมวด 1 และแยกมาตราเกี่ยวกับลูกจ้างสถาบันออกมา 

มาตรา.... นอกจากพนักงานสถาบันตามมาตรา 72 สถาบันอาจให้มีลูกจ้างสถาบันเพื่อปฏิบัติงานใน
ส่วนงานต่างๆ ในสถาบันอีกได้ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างจากแหล่งเงินใด ให้ถือเป็นลูกจ้างสถาบันตามความใน
มาตรานี ้

 
 

แยกมาจากมาตรา 72 
ความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
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มาตรา 73 นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ การบริหารงานบุคคลของสถาบัน
เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การพัฒนา
บุคลากร การบรรจุ การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของพนักงานสถาบันและลูกจ้างสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

 
 

มาตรา 74 ให้สภาสถาบันก าหนดอาจก าหนดให้มีต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ หรือต าแหน่งอื่น ซึ่งเป็นระดับต าแหน่งเฉพาะตัวส าหรับพนักงานสถาบันสาย
สนับสนุนวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงาน และมีคุณภาพของงานในหน้าที่ที่แสดงถึง
การใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

 

 
อาจมีการก าหนดให้มีรูปแบบอ่ืน 
 

มาตรา 75  สภาสถาบันอาจก าหนดให้มีต าแหน่งประจ าส่วนงาน ประจ าหน่วยงาน หรือ
ต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะได้ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

 

 
 

มาตรา 76 พนักงานสถาบันและลูกจ้างสถาบันผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 

พนักงานสถาบันและลูกจ้างสถาบันผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือได้รับทราบค าสั่ง 

หลักเกณฑ์ และวิธีการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

 
ยกไปไว้ในข้อ 73 

 


