
 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

_____________________________ 
 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔(๕) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๔๖  คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวธิีการแตงตั้งคณาจารยใน
สถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไวดังนี้ 
 ขอ ๑  ใหยกเลิกระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเอกสารแนบทายระเบยีบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวธิีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้คณาจารยในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับ 
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใหใชระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษานี้แทน 

ขอ ๒  ใหใชระเบียบน้ี นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

_________________                                   
 

 ขอ ๓ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและ
วิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐”  
 ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี  

ในกรณีที่เกดิปญหาจากการปฏิบตัติามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย และ 
ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 
 ขอ ๕ ในระเบียบน้ี  
  “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย 
การศึกษาแหงชาต ิ
  “คณาจารย” หมายความวา ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  อาจารย และอาจารยพิเศษ 
ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  “คณาจารยประจํา” หมายความวา ผูที่ปฏิบัติงานประจําทําหนาที่ดานการสอน การวิจัย
และการใหบริการทางวิชาการของสถาบัน 
  “คณาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทํา
หนาที่ดานการสอนและการวิจัย แตมิไดอยูประจําที่สถาบัน 
 



 ๒ 
  “สถาบัน”  หมายความวา สถาบันอุดมศกึษาเอกชนแตละแหง ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 
  “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย รวมถึงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษและศาสตราจารยพิเศษดวย  
 

หมวดที่ ๒ 
การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 

_____________________________ 
 

 ขอ ๖   การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง              
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  ใหถือคุณสมบัติและหลกัเกณฑ ตามที่กําหนด 
ในระเบียบน้ี 
  การพิจารณาแตงตั้งในวรรคแรกกระทําได ๒ วิธี คือ การแตงตั้งโดยวิธีปกติ และ 
การแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ 
 

 ขอ ๗   การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการดังนี้ 
  ๗.๑  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    
   ๗.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
   ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย
และไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ 
   ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย
และไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
   ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย 
และไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป  
 

  กรณีที่ไดดํารงตําแหนงอาจารยประจําและทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนแหงอ่ืนอยู  เม่ือไดรับแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในสถาบันที่จะแตงตั้งให
เปนผูชวยศาสตราจารย จะนับระยะเวลาระหวางเปนอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาอื่นน้ัน รวมเปน
ระยะเวลาปฏบิัติหนาทีใ่นตาํแหนงในการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยคํานวณเวลาทําการ
สอนดังกลาวใหเต็มเวลาก็ได 
 

 กรณีที่เคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐหรอืเอกชน และ 
ไดทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวาสองหนวยกิตตามระบบทวิภาค เม่ือไดรับ
แตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในสถาบันทีจ่ะแตงตั้งใหเปนผูชวยศาสตราจารย จะนับระยะเวลาระหวาง
เปนอาจารยพิเศษนั้นรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติหนาทีใ่นตําแหนง ในการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทาง
วิชาการโดยคาํนวณเวลาทาํการสอนดังกลาวใหสามในสี่ของเวลาที่ทาํการสอนก็ได 
 

           ในกรณีที่อาจารยไดรับวุฒิเพ่ิมขึน้ ใหนับเวลาการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยประจํา
กอนและหลังไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกันเพือ่ขอแตงตั้งตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะ 
เวลาที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๑ 
 



 ๓ 
   ๗.๑.๒  ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึง่ที่กําหนดไวในหลักสูตร 
ของสถาบันและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 
ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวชิานั้นมีผูสอนรวมกนัหลายคน 
จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน  ซึ่งมีคุณภาพดีและ 
ไดใชประกอบการสอนมาแลวโดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา
สถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคบัของสภาสถาบัน 
   ๗.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน  ตอไปน้ี 
    (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ 
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี  

และ 
    (๒)  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตาํรา หนังสือ หรือบทความทางวชิาการ  
ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
   ๗.๑.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงาน  

ของตน และไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวชิาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
          (๒) ตองใหเกยีรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใช 
ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
           (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวชิาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
          (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปน
เกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชนสวนตวั หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยาย
ขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวชิาการ 
                (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวย
กฎหมาย 
  ๗.๒  การแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย     
   ๗.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและปฏบิัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป 
   ๗.๒.๒ ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตร
ของสถาบัน และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลติขึ้นตามภาระงานสอน 
ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวชิานั้นมีผูสอนรวมกนัหลายคน 
จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตาํแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบ  
 
 



 ๔ 
 

การสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคบัของสภาสถาบัน  
   ๗.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้  
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ 
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี  

และ 
    (๒)  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดี 
และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
    ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒)  ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคย
ใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว  ทั้งน้ี จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิม 
ขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย 
   ๗.๒.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง 
รองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๔  
 

  ๗.๓  การแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศาสตราจารย    
             ๗.๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและไดปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป  
             ๗.๓.๒  ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดทีก่ําหนดไวในหลักสูตร 
ของสถาบัน และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

๗.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ ผูขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได ๒ แบบ ดังนี้ 
             แบบที่ ๑   ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 

        (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศกึษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
ใด ๆ หรือ  

           ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่มีคุณภาพดีมาก 
    และ 

        (๒) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมากและไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑทีค่ณะกรรมการกําหนด  
             แบบที่ ๒   ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 
         (๑) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเดน ซึ่งไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร
ใดๆ หรือ  
         (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน หรือ 
          (๓) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑทีค่ณะกรรมการกําหนด   



 ๕ 
           ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ได
เคยใชสําหรบัการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งน้ี จะตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึน้หลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย  
           ๗.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
ศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๔  
 

 ขอ ๘  วิธีการแตงตั้งคณาจารยประจําเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยโดยวิธีปกติ ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

    ๘.๑  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 

           ๘.๑.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัตติามหลกัเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณา 
ตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบัน ตามแบบคําขอรบัการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการที่คณะ 
กรรมการกําหนด พรอมดวยผลงานทางวชิาการ 
           ๘.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันประเมินผล 
การสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
    ๘.๑.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบนัแตงตั้งคณะ 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในสาขาวชิานัน้ๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 
           (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจําสถาบนั 
           (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงหาคน 

          การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับสาขาวชิานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวฒิุเพ่ือทําหนาที่ประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุม 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน 
 

          ในกรณีที่มีเหตุผลหรอืความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสามารถแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวฒิุได  ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเปนรายๆ ไป 
 

          เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
          ๘.๑.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๘.๑.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาให
ความเห็นชอบและใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง และแจงใหคณะกรรมการทราบภายใน ๓๐ วนั นับแต
วันที่ออกคําสัง่แตงตั้ง พรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ ฯ                         
                              คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งนั้นดวย  



 ๖ 
 

       ๘.๒  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
          ๘.๒.๑  ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามแบบคําขอฯ ที่คณะกรรมการกําหนดพรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
          ๘.๒.๒  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันประเมิน 
ผลการสอน  โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
          ๘.๒.๓  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 
                    (๑)  ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการประจาํสถาบัน 
                    (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
           หากเสนอขอตามแบบที่ ๑ ใหแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามถึง
หาคนพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็นเบื้องตน
กอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบนัพิจารณา 
                        หากเสนอขอตามแบบที ่๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน 
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพื่อเสนอความเห็นเบือ้งตน
กอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบนัพิจารณา  

        การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกําหนด 
สําหรับสาขาวชิานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุม 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน 

           ในกรณีที่มีเหตุผลหรอืความจําเปนที่สถาบันไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมกรรมการเปนรายๆ ไป 
 

           เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน 
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ โดยแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

           ๘.๒.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๘.๒.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณา 
           ๘.๒.๕ เม่ือสภาสถาบันพิจารณาเห็นสมควรแลวใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ 
พิจารณา 
           ๘.๒.๖ คณะกรรมการโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ จํานวนสามถึงหาคนเปน
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมอีกก็ได ทั้งน้ี การตัดสินตองไดรับคะแนนเสยีงจาก 
คณะกรรมการประเมิน ฯ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งและเสนอตอคณะกรรมการ และใหการดําเนินการอยูในชั้น
ความลบัทุกขัน้ตอน 
 



 ๗ 
           ๘.๒.๗  คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งเปนศาสตราจารย
และใหเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนนิการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 
 

 ขอ ๙  การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
       กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอาจเสนอแตงตัง้ผูดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนด
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได (เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารง 
ตําแหนงรองศาสตราจารย โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอแตงตั้ง 
ผูชวยศาสตราจารย ซึ่งปฏิบตัิหนาทีใ่นตําแหนงยังไมครบระยะเวลาทีก่ําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตรา- 
จารย  หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชีย่วชาญ  หรือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวชิาเชี่ยวชาญเดิม)  
โดยใหดําเนินการเปนวธิีพิเศษ 
 

   การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ใหดําเนินการดังนี้ 

        ๙.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 
 

     ใหเสนอผลงานทางวชิาการและใหดําเนนิการตามวธิีการเชนเดียวกบัการแตงตัง้ตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนหาคนพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของ 
ที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง  
 

                        ทั้งน้ี ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการทีแ่สดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก 

                 ๙.๒ รแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ  กา
        

      ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะแบบที่ ๑ เทานั้น  และใหดําเนินการตามวิธีการ
เชนเดียวกบัการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคนพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดย
การตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสยีง 

 

    ทั้งน้ี ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน 

 

หมวดที่ ๓ 
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ขอ ๑๐  การแตงตั้งผูมิไดเปนคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการดังนี้ 

๑๐.๑ การแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    
         ๑๐.๑.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
                     ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษและไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ 



 ๘ 
 
 

           ในกรณีที่สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษและไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
           ในกรณีที่สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษและไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 
           ทั้งน้ี ตองทําการสอน รวมทําการสอนหรือควบคมุการปฏิบตัิงานของ 
นักศึกษาในวชิาตามหลักสตูรของสถาบนัในขณะที่แตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 
         ๑๐.๑.๒  ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะ 
ของ สาขาวิชาที่ขอแตงตั้งตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญในการสอนและเสนอ
เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทํา
การสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน  จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุก
หัวขอที่ผูขอกาํหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามหลกัเกณฑและวธิีการที่
กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน  
         ๑๐.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย  
           (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศกึษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศ- 
นียบัตรใด ๆ หรือ 
        ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี  
            และ 
           (๒)  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
   ๑๐.๑.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
                                       (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงาน
ของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวชิาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
                (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงทีม่าของขอมูลที่นํามาใช 
ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
                 (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
                (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวชิาการเปน
เกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง 
ผลประโยชนสวนตวั หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยาย
ขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวชิาการ 
                       (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 
 



 ๙ 
 

  ๑๐.๒  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ    
   ๑๐.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ และปฏบิัติหนาทีใ่นตาํแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป   
   ๑๐.๒.๒. ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวชิาเฉพาะของ
สาขาวิชาที่ขอแตงตั้งตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอ
เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทาํการสอนหลาย
วิชาซึ่งแตละวชิานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนง 
เปนผูสอนซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน  ตามหลกัเกณฑและวธิีการที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน   
   ๑๐.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย 
    (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศกึษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ 
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี  

และ 
    (๒)   ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและ
ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
          ผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๐.๒.๓ (๑) และ (๒) ตองไมซ้ํากับผลงาน
ที่ไดเคยใชสาํหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษมาแลว ทั้งน้ี จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึน้หลังจากการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษดวย 
   ๑๐.๒.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวใน        
ขอ ๑๐.๑.๔  
  ๑๐.๓  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ    
   ๑๐.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ 
และปฏบิัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

 ๑๐.๓.๒  ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสตูร
ของสถาบันอุดมศึกษา  และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดในขอบังคับของสภา
สถาบัน 
   ๑๐.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ แบบ 
ดังนี้ 

       แบบที่ ๑  ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 
       (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศกึษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
ใด ๆ หรือ  



 ๑๐ 
           ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดีมาก 
     และ 

        (๒)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑทีค่ณะกรรมการกําหนด  

             แบบที่ ๒   ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 
        (๑)  ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเดน ซึ่งไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะ 
กรรมการกําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทาํเปนสวนของการศึกษาเพือ่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ใด ๆ หรือ  
        (๒)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน หรือ 
        (๓)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑทีค่ณะกรรมการกําหนด     

 ผลงานทางวชิาการตามขอ ๑๐.๓.๓ (๑) (๒) และ(๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ได
เคยใชสําหรบัการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษแลว ทั้งน้ี 
จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษดวย 
   ๑๐.๓.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง 
ศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๑.๔  
 

 ขอ ๑๑ วธิีการแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย 
พิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนนิการ ดังนี้ 

  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และ 
รองศาสตราจารยพิเศษ  ใหดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนเชนเดียวกันกับการแตงตั้งคณาจารยประจํา  
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยอนุโลม   
  การพิจารณาแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอน
เชนเดียวกันกบัการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยอนุโลม 
  การแตงตั้งผูมิไดเปนคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหแตงตั้งเปน
อาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ตามลําดับ 
 

 ขอ ๑๒ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ โดยวธิีพิเศษ 

  กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย 
พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรือรองศาสตราจารยพิเศษ  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 
แตกตางไปจากที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๑.๑, ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๓.๑ แลวแตกรณี ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นได  
( เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ  หรือศาสตราจารยพิเศษ  
โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษมากอน หรืออาจเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษผูซึ่งมี 
คุณวุฒิไมเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางๆ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  
รองศาสตราจารยพิเศษ หรอืศาสตราจารยพิเศษ)  

  ทั้งน้ี  ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งจะตองมีความรูความสามารถสูงและมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษ  รวมทัง้มีผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพดีเดน  



 ๑๑ 
  สวนวธิีการเสนอกําหนดตําแหนงใหดําเนินการตามขั้นตอนเชนเดียวกันกับวธิีการแตงตั้ง  
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษโดยอนุโลม 
 

 ขอ ๑๓  แบบคําขอฯ แบบเสนอแตงตั้งฯ แบบแสดงหลกัฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 
แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ลักษณะการมีสวนรวมในผลงาน 
ทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนก
ตามระดับคุณภาพ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบยีบนี ้
 

 ขอ ๑๔  กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับทีไ่ด
เคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพือ่พิจารณา
กําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมอีกครั้งหนึ่ง ให
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นทีผ่านการพิจารณามาแลว
นั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก 

 

หมวดที่ ๔ 
การแตงตั้งผูที่เคยดํารงตาํแหนงทางวชิาการมากอน 

---------------------------------- 
 

 ขอ ๑๕  สถาบันอาจแตงตัง้บุคคลที่เคยดํารงตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือ
สถาบันชั้นสูงในตางประเทศมากอน ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหนงที่ไมสูง
กวาที่บคุคลนัน้เคยดํารงอยูก็ได  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน    

   ตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงในตางประเทศที่จะนํามาใช
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งตามทีก่ําหนดในวรรคตนน้ัน  จะตองเปนตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดวย 

 ขอ ๑๖  การดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามกรณีที่กําหนดในขอ ๑๕  
ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
   ๑๖.๑ ใหสถาบันตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ใหถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๕ โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหนงทางวิชาการเดิมจาก
สถาบันอุดมศกึษาหรือสถาบันชั้นสูงเดิมที่ไดรบัการแตงตั้ง และตรวจสอบการรบัรองสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันชัน้สูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวชิาที่ผูนั้นไดเคยรับแตงตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสงูตางประเทศนั้น แลวแตกรณี แลวเสนอผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา 
         ๑๖.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณาผลงานทาง 
วิชาการและอาจดําเนินการตามหมวดที่ ๒ กอนนําเสนอสภาสถาบัน  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบให
ดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการตอไป 
          ๑๖.๓ เม่ืออธิการบดสีั่งแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางวชิาการตามอํานาจและตามที่สภา
สถาบันเห็นชอบแลว  ใหรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับ
จากวันออกคําสั่งแตงตั้ง ฯ พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งของสถาบัน สําเนาคําสั่งแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงทาง



 ๑๒ 
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันชัน้สูงเดิมตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอ ๑๕ 

              คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในกรณีนี้ จะตองระบสุาขาวิชาของตําแหนง  
ทางวิชาการทีส่ั่งแตงตั้งพรอมทั้งระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการเดิมของบุคคลนั้นไวดวย 
 

หมวดที่ ๕ 
การลงโทษ 

_____________________ 
 

 ขอ ๑๗ ใหสภาสถาบันพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอกาํหนด
ตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผดิทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทาง
วิชาการและเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ดังตอไปน้ี 
            ๑๗.๑ กรณีที่ตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับ
ความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือนําผลงานทาง
วิชาการของผูอ่ืนไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง 
ใหสภาสถาบนัมีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้นและดําเนินการทางวินัยตาม
ขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการมกีําหนดเวลาไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวนัที่สภาสถาบนัมีมติ 
  ๑๗.๒ กรณีที่ไดรับการเห็นชอบใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้นเปนการ
ลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนหรือนําเอาผลงานของผูอ่ืนไปใชโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง  
ใหสภาสถาบันมีมติถอดถอนผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย และ 
รองศาสตราจารยพิเศษ สวนตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ใหสภาสถาบันพิจารณา
เสนอความเหน็ตอคณะกรรมการเพื่อนําความกราบบังคับทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน 
และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหาม
ผูกระทําผิดนัน้ เสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาปนับตัง้แตวันที่สภาสถาบัน 
มีมติใหถอดถอน หรือนับตั้งแตวันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน แลวแตกรณี 
  เม่ืออธิการบดีออกคําสั่งลงโทษตามมติสภาสถาบันในทุกกรณีขางตนแลว ใหรายงาน            
ใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวนั นับตั้งแตวนัที่ออกคําสั่ง พรอมสําเนาคําสั่งฯ ของสถาบัน 
 

หมวดที่ ๖ 
การอุทธรณ 

---------------------------------- 
 ขอ ๑๘  กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑทีค่ณะกรรมการ
กําหนดผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได โดยยื่นอุทธรณตอสภา
สถาบันไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รบัทราบมต ิ
 



 ๑๓ 
 

  เม่ือสภาสถาบันไดรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจําสถาบนัพิจารณาคําอุทธรณ  เม่ือมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันวินิจฉัย และใหคํา
วินิจฉัยของสภาสถาบันถือเปนที่สุด 

 ขอ ๑๙ กรณีที่มีความจําเปนใหสภาสถาบันออกระเบยีบ หรือขอบังคับ หรือประกาศเพื่อกําหนด 
หลักเกณฑและวิธีการที่ไมต่าํกวามาตรฐานที่กําหนดในระเบียบนี้เพ่ิมเติม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบ 

นี้ได 

 
บทเฉพาะกาล 

___________________ 
 

ขอ ๒๐  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบนัไดรับเรื่อง   
ไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการ ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามระเบียบ
คณะกรรมการ เรื่องมาตรฐานหลักเกณฑและวธิีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลง
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ตอไปจนแลวเสร็จ เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ใหใชระเบียบนี้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

(ศาสตราจารยพจน  สะเพียรชัย) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 
 

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

                      ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ    

สวนท่ี ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
๒. ประวัติการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ........................................................... 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งเปนตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เม่ือวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ....   
     ๒.๕ ตําแหนงอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 

 



 ๑๕ 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเร่ืองที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 

     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 

     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 

     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช   (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............... 
                                                  ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
          ๔.๑.๑.๒  .................................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมา 
แลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑ ......................................................................................................  
                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
          ไมเคยใช   
                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 



 ๑๖ 
 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
          ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 

 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใดมา
ประกอบการพิจารณาดวย) 
 
 



 ๑๗ 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
          ไมเคยใช   
                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
          ไมเคยใช   

       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 

   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 



 ๑๘ 
 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใดมา
ประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
  ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
          ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 



 ๑๙ 
 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 ๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 



 ๒๐ 
 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
          ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 

 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

  ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัติ        
        (........................................................) 

  ตําแหนง.......................................................... 

        วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 
 
สวนท่ี ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................ 

-------------------------------- 

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง..(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)..  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว...........................................เปนผูมีคุณสมบัติ... (ครบถวน/ 
ไมครบถวน)….. ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 
 

                                  ลงชื่อ................................................... 

                                       (...................................................) 
                                  ตําแหนง  ..ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา.. 

                                       วันที่........เดือน.................พ.ศ.... 
 
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 
 
  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว..............................................เปนผูมีคุณสมบัติ  
...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ 
ศาสตราจารย)... 
 
 
 

                                  ลงชื่อ................................................... 

                                       (...................................................) 

                            ตําแหนง....................................................... 

                                       วันที่........เดือน.................พ.ศ.... 
 
 
 



 ๒๒ 
 
สวนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา 
ตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย) ......ในการประชุม
ครั้งที่........./.........เม่ือวันที่.............................ไดประเมินผลการสอนของ  นาย/นาง/นางสาว..................... 
......................แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ).......ในการสอน  
มีคุณภาพ......(อยู/ไมอยู)......ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด 
 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 
 

สวนท่ี ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...............................................ในการประชุมครั้งที่....../......เม่ือวันที่
......................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว..................ซึ่งขอกําหนด
ตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............แลวเห็นวา 

  ๑) งานวิจัย.....เร่ือง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด......เร่ือง ไดแก 
      ๑.๑)............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....  คุณภาพอยูในระดับ..........  
                  ๑.๒)............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ......คุณภาพอยูในระดับ.......... 

  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น.......เร่ือง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด.........เร่ือง ไดแก 
      ๒.๑)............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....... คุณภาพอยูในระดับ.......... 
      ๒.๒)............................................ ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  คุณภาพอยูในระดับ..........   

  ๓) ตํารา/หนังสือ.......เร่ือง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด.......เร่ือง 
ไดแก 
      ๓.๑).............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...... คุณภาพอยูในระดับ........   
               ๓.๒).............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....... คุณภาพอยูในระดับ........   

  ๔) บทความทางวิชาการ.....เร่ือง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
.........เร่ือง ไดแก 
      ๔.๑).............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ........คุณภาพอยูในระดับ........   
      ๔.๒).............................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ....... คุณภาพอยูในระดับ........   

           (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 

 
                  ลงชื่อ.......................................................... 
                        (.......................................................) 

                            ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
                     เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
                    และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

                          วันที่......เดือน...................พ.ศ.... 
 
 
 
 



 ๒๔ 
 

ตอนที่ ๒     การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน 

  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...............
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)........................ในการประชุมครั้งที่............เม่ือวันที่..............พิจารณา     
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.........................................ตามที่คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแลว
เห็นวา.....(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/และตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ).....คุณภาพ...
(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดและเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด จึงเห็น.........(สมควร/ ไมสมควร).............ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.... 
...................................เปนตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)...ในสาขาวิชา
..........................และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .... 

 
สวนท่ี ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    

  สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย).................ในการประชุม
ครั้งที่....../........ เม่ือวันที่..... เดือน..............พ.ศ..... พิจารณาแลวมีมติ...(อนุมัติ/ไมอนุมัติ).. 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว.................................ใหดํารงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)   ในสาขาวิชา.........................................ไดตั้งแตวันที่............................... 

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงใหคณะกรรมการ ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอรับการพิจารณาแตงตั้งฯ 

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหคําแนะนําสําหรับ
ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว................ใหดาํรงตําแหนงศาสตราจารย
ในสาขาวิชา ................................ไดตั้งแตวันที่.............................พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ ฯ 

                         ลงชื่อ......................................................... 
                                   (...................................................) 

                              ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                                วันที่......เดือน...................พ.ศ.... 

 
 



 ๒๕ 
 

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------------ 

๒. แบบเสนอแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดย   
    ผูบังคับบญัชา   

สวนท่ี ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวชิาการ 

เพื่อขอดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
๒. ประวัติการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ........................................................... 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งเปนตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่............เดือน.............................พ.ศ.... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เม่ือวันที่.........เดือน......................พ.ศ....           

     ๒.๕ ตําแหนงอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 



 ๒๖ 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 

    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเร่ืองที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 

     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการ 
   ใหบริการตอสัปดาห) 

 

     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอ 
        สัปดาห) 

 

     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช 
                                      เคยใช (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............... 

      ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
        ไมเคยใช   
                                     เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 



 ๒๗ 
 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช 
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 



 ๒๘ 
 

      (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
      (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
  ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช  
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
          ไมเคยใช   
                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
          ไมเคยใช   
                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. .... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 



 ๒๙ 
 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช  
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช  
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
          ไมเคยใช   
                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

         (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
         (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช  
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 



 ๓๐ 
 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช 
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 



 ๓๑ 
 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
          ไมเคยใช   
                                       เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

        ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
         ไมเคยใช   
                                      เคยใช  (เม่ือป พ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 

       ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

             (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 

             (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

  ลงชื่อ..........................................................ผูบังคับบัญชาระดับคณบดี/เทียบเทา 
                 (........................................................) 

  ตําแหนง.......................................................... 

        วันที่..........เดือน.................พ.ศ.... 
 
 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................ตาํแหนง.............................ยินยอม
ใหผูบังคับบัญชาเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน..........................................................ในสาขาวิชา
...................................................................... 
 

                         ลงชื่อ..................................................(เจาของประวัติ) 
                         (...................................................) 

                          ตําแหนง........................................................... 

                             วันที่........เดือน...............พ.ศ.... 
 



 ๓๒ 
 
สวนท่ี ๒ แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)......ในการประชุม 
ครั้งที่..../.........เม่ือวันที่................................ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...........................
แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ).....ในการสอน  มีคุณภาพ... 
(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด 
 
 
                                ลงชื่อ........................................................... 
                                         (...................................................) 
                                  ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
                                        วันที่......เดือน...................พ.ศ.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๓๓ 
 

สวนท่ี ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา.....................ในการประชุมครั้งที่.../......เม่ือวันที่.........................รวม
..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.............................ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน 
..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............แลวเห็นวา 

  ๑) งานวิจัย.......เร่ือง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด......เร่ือง ไดแก 
      ๑.๑)...................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  คุณภาพอยูในระดับ..............  
      ๑.๒).......................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  คุณภาพอยูในระดับ..............   

  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น.......เร่ือง คุณภาพ.......(อยู/ไมอยู).............ในเกณฑที่
คณะกรรมการ กําหนด.........เร่ือง ไดแก 
       ๒.๑)...................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....  คุณภาพอยูในระดับ................. 
       ๒.๒) ..................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....  คุณภาพอยูในระดับ..............   

  ๓) ตํารา/หนังสือ.......เร่ือง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด......เร่ือง 
ไดแก 
       ๓.๑)........................................ ผูขอมีสวนรวมรอยละ .... คุณภาพอยูในระดับ..............   
       ๓.๒)........................................ ผูขอมีสวนรวมรอยละ .... คุณภาพอยูในระดับ.............   

  ๔) บทความทางวิชาการ.......เร่ือง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
.......เร่ือง ไดแก 
      ๔.๑) ......................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ..... คุณภาพอยูในระดับ...........   
               ๔.๒) ......................................... ผูขอมีสวนรวมรอยละ ..... คุณภาพอยูในระดับ..............   

           (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา เปนตน) 

 

                              ลงชื่อ.......................................................... 
                                                  (.......................................................) 

                                         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
                                   เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
                                  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

                                         วันที่......เดือน...................พ.ศ.... 
 
 
 
 



 ๓๔ 
 

ตอนที่ ๒     การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน 
 

  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...(มหาวิทยาลัย/
สถาบัน/วิทยาลัย).....ในการประชุมครั้งที่............เม่ือวันที่........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของ นาย/นาง/นางสาว................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแลวเห็นวา...(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณะอื่น/ และ ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด จึงเห็น..(สมควร 
/ไมสมควร)....ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.............................เปนตําแหนง..(ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).......ในสาขาวิชา.....................และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
                    ลงชื่อ....................................................... 

                            (...................................................) 
              ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน 
                              วันที่......เดือน...................พ.ศ.... 
   
สวนท่ี ๔ มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
 
  สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)................ ในการประชุม
ครั้งที่..../..... เม่ือวันที่.... เดือน....................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ....(อนุมัติ/ ไมอนุมัติ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว.................................ใหดาํรงตําแหนง (ผูชวยศาสตราจารย/ 
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)..ในสาขาวิชา.....................................ไดตั้งแตวันที่............................... 

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย) ..ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้งฯ 

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย) ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหคําแนะนําสําหรับ
ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว................ใหดาํรงตําแหนงศาสตราจารย
ในสาขาวิชา ................................ไดตั้งแตวันที่............................พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้งฯ 
 

                   ลงชื่อ......................................................... 
                              (...................................................) 

                        ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
                           วันที่......เดือน...................พ.ศ.... 



 ๓๕ 
 

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------------ 

๓.  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ

๓.๑  ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตองเปนงานที่ผูขอตองเปนเจาของ
และเปนผูดําเนินการเอง     

๓.๒  ถาเปนงานที่ผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐ และตองเปนผูดําเนินการหลักในเรื่องนั้น  

๓.๓  สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย ผูขอตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือผูขอ
ตองเปนผูดําเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องน้ัน และตองมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เก่ียวเนื่องสอดคลองกัน 
ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐  ของผลงานวิจัยหนึ่งเร่ือง 

๓.๔  ในกรณีงานวิจัยที่เปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูขอจะตองเปนผูดําเนิน 
การหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เร่ือง และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวา
รอยละ ๕๐    

๓.๕  ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่องกัน  ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักและ  
มีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ผูดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบ
การวิจัย (Research Design)  การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)  และการสรุปผลการวิจัยและให
ขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

๓.๖ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการวา หากมีการ
เสนอผลงานทางวิชาการที่มีผูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคนมีสวน
รวมในผลงานเรื่องนั้นรอยละเทาใด รวมทั้งระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น  

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปนจริง 
จะถือวาการกระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ โดยใหสถาบันสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป  

การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละช้ิน เม่ือไดลงนามรับรองแลวจะเปลี่ยนแปลง
ไมได 

๓.๗ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยที่ใชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง
วิชาการวาตองไมเปนงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
หมายความถึงหามมิใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงนําผลงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผูขอกําหนดตําแหนง มาเปนผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 
เวนแตผูเสนอขอกําหนดตําแหนงจะไดทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง จนปรากฏ 
ผลความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเทานั้น 



 ๓๖ 
 

๓.๘ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีชื่อ
ผูใดระบุเปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยข้ึนอยู
กับขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในรูปของ
ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธของนักศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนที่
ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น ทั้งน้ีเปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษาหรืออาจารยที่
ปรึกษาเปนผูริเร่ิม กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 
 

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

                     ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

 

๔.  แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
 
 บทความทางวิชาการ        ตํารา     หนังสือ          งานวิจัย       ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น 
 
ผูรวมงาน จํานวน........คน แตละคนมีสวนรวมดังน้ี : 
 

ชื่อผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ  และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 



 ๓๘ 
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
                      ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   

------------------------------ 
 

๕.  แนวทางการประเมินผลการสอน
หลักเกณฑ 
 

  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันประเมินผลการสอนวา ผูขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใชแนวทางใน
การประเมิน  ดังตอไปน้ี 
  ๑.  มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่  
วางไว  โดยเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน (คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ลักษณะ
คุณภาพ ตามตารางแนบทาย) 
  ๒.  มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน 
  ๓.  มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตาม
การสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ  ใชคําถามเพื่อใหผูเรียน
คิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 
  ๔.  มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เก่ียวของ 
  ๕.  มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม 
  ๖.  มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนประสบการณตาม  
ความเหมาะสม 
  ๗.  มีความสามารถในการใชส่ือการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 
  ๘.  มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน 
  ๙.  มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน 

  นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน อาจกําหนดแนวทาง
ในการประเมินเพิ่มเติมข้ึนอีกก็ได  โดยตองกําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกันกอนการ
ประเมิน 

วิธีการ 
  ๑. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการ
สอนในชั้นตนวา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ 
หรือเชี่ยวชาญ) 
  ๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน  ประเมินผลการสอนของ
ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการวาอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ)  ทั้งน้ี อาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

 
 



 ๓๙ 

 
คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ 

   

เอกสารประกอบการสอน 

คํานิยาม 
 
 

รูปแบบ 
 

 
 

การเผยแพร 
 

ลักษณะคุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดม 
ศึกษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปนเครื่องมือสําคัญ
ของผูสอนในการใชประกอบการสอน 

เปนเอกสารหรือส่ืออื่นๆ ที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ได 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเนื่อง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน 

อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม  หรือเปนสื่ออื่นๆ เชน ซีดีรอม  
ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว 

อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ 

คําจํากัดความของเอกสารคําสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   

เอกสารคําสอน 

คํานิยาม 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

 

ลักษณะคุณภาพ 

 

ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะทอน
ใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญ
ของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้นๆ 

เปนเอกสารรูปเลมหรือส่ืออื่นๆที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน  
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีส่ิงตางๆ ดังตอไปน้ีเพิ่มขึ้น เชน 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง แผนภูมิ 
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบาย
ภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและขอมูล และ 
บรรณานุกรมที่ทันสมัย  

ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือส่ืออื่นๆ ที่แสดง
หลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 

อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  

 
 
 



 ๔๐ 
 

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

                      ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

 

๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ จําแนกตาม 
     ระดับคุณภาพ  

บทความทางวิชาการ 

คํานิยาม 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน  
ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหใน
ประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยาง
เปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 

เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก  ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผลหรอืที่มาของ 
ประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุปมกีาร
อางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ  
    ทั้งนี ้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมส่ิงพิมพหรอืเปนสื่ออิเล็กทรอนกิส 
ที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความตางๆ ในหนงัสือนั้นแลว 
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชมุทาง
วิชาการในระดับชาติหรือระดบันานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความตางๆ ที่นําเสนอนั้นแลว 
    เม่ือไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “บทความทาง
วิชาการ” นั้นแลว  การนํา “บทความทางวิชาการ” นัน้ มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใด 
สวนหนึ่ง  เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นอกีครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 

ระดับดี   เปนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย  
            มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี ้

         ๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ 
                และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
            ๒. สามารถนําไปใชอางอิงหรอืนําไปปฏิบัติได 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

       ๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถงึระดับที่สรางองค 
ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
            ๒. มกีารกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถอืและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 



 ๔๑ 
 

๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ จําแนกตาม 
     ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

ตํารา 

คํานิยาม 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเปน 
สวนหน่ึงของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอด 
วิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
    เน้ือหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการ 
    ทั้งน้ี ผูขอจะตองระบุวิชาที่เก่ียวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนงทาง 
วิชาการดวย 
    ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอน จนถึงระดับ
ที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถอานและ 
ทําความ เขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น  
 

เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป  
การอางอิงและบรรณานุกรม  ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ  
     การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 
 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี้ 
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE)  หรือสํานักพิมพ  
(PUBLISHING HOUSE) หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน  การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชา 
ตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได 
แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
    ทั้งน้ี  ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดม 
ศึกษา  คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตองใชในการเรียน
การสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
     เม่ือไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว การนํา “ตํารา” นั้นไปแกไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ 
ใหมีการประเมินคุณภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหน่ึงอาจกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร  
“ตํารา” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 



 ๔๒ 
 
๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ จําแนกตาม 
     ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

ตํารา 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับดี   เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ 
            นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
   ๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ  

และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
        ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ 

แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไป
ปฏิบัติได 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
   ๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค 

ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง 
   ๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 

        ๓. เปนที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติ และ/ 
หรือนานาชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๔๓ 
 

๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ จําแนกตาม 
    ระดับคุณภาพ (ตอ) 

หนังสือ 

คํานิยาม 
 
 
 

 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของผูเขียน 
ที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนือ้หาและครอบคลุม โดยไมจําเปนตอง
สอดคลองหรอืเปนไปตามขอกําหนดของหลกัสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรและไม
จําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทั้งนี้ เนือ้หาสาระของหนังสือ
ตองมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ 

เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนือ้เรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและ
บรรณานุกรม  ทั้งนี ้อาจมีอางอิงแหลงขอมลูที่ทันสมัยและครบถวนสมบรูณ  
    การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพมิพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ  
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอืน่ๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรปูของซีดีรอม ฯลฯ  
    การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชา
ตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได  
แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
    ทั้งนี ้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชนมา 
แลวไมนอยกวาสี่เดือน 
    เม่ือไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแลว  การนํา “หนังสือ” นั้นไปแกไข
ปรับปรุงหรอืเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ 
ใหมีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นัน้อีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได  แตจะตองทําการเผยแพร 
“หนังสือ” นัน้ใหมอีกครัง้หนึ่ง 

ระดับดี    เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและ 
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑.  มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ 
    เปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่และประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขยีนที่เปนการแสดง 
    ใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๓.  สามารถนําไปใชอางอิงหรอืนาํไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
 ๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองคความรูใหม  
     (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
๓.  เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 



 ๔๔ 
๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม 
     ระดับคุณภาพ (ตอ) 

งานวิจัย 

คํานิยาม 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่เปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล คําตอบหรอืขอสรุป
รวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอือ้ตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต   

อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (Research  
    Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรมปริทัศน สมมติฐาน  
    การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและให 
    ขอเสนอแนะ การอางอิง  และอื่นๆ 
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมคีวามกระชับและสั้น  
    สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผย  
    แพรเปนรูปเลมส่ิงพิมพหรอืเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
    คุณภาพ 
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ 
     ไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ  
     (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดงหลักฐานวา 
    ไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคณุวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการ 
    และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง  
         เม่ือไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย”  
    นัน้แลว  การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใด สวนหนึ่ง เพือ่นํามาเสนอ 
    ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นัน้อีกครัง้หนึ่งจะ 
    กระทําไมได 

ระดับดี    เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถกูตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง 
              แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได   
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนาํเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิมที่เคย 
    มีผูศึกษาแลว 
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปนการสรางองค 
    ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ 
    อยางชัดเจน 

    ๒. เปนที่ยอมรับและไดรบัการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
ในระดับชาติ  และ/หรือระดับนานาชาติ  

 



 ๔๕ 
๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ จําแนกตาม 
     ระดับคุณภาพ (ตอ) 

ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบ 

 

 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความทางวิชาการ 
หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค อาทิ การประดิษฐ
เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน  สิง่กอสราง หรือผลงานดานศิลปะ หรือ
สารานุกรม 
       รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรอื
ประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคณุคาในสาขาวิชานั้น ๆ 
ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษา 
ตางประเทศหนึ่งเปนภาษา ตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่อธิบายและชี้ใหเห็นวา
งานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสรางองคความรู  หรอืใหวิธีการที่จะ 
เปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น  และแสดงถงึความ สามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  สําหรับ
ผลงานที่มุงเชงิปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงให
เห็นคุณคาของผลงาน 
 

๑. อาจจัดเพิ่มไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรอืการบนัทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง 
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิดการ 
     พัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขา  
     วิชาหนึ่งๆ หรอืหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรอืผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจน หรอืแสดง 
    หลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนัน้ดวยมีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
    (๑) การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ      
         (PUBLISHING HOUSE) หรอื โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม  หรือทําในรูปแบบอื่นๆ  
    (๒) การเผยแพรโดยสื่ออเิล็กทรอนิกสอืน่ๆ  ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซดีีรอม ฯลฯ  
    (๓) การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรอืโดยมีการนําไปใช 
         หรือประยุกตใชอยางแพรหลาย 
    การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชา
ตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น   
     ทัง้นี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น  และตองเผยแพรสูสาธารณชน
มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
 

ระดับดี  เปนผลงานใหม หรอืเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ และผลงาน 
       นั้นกอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี   และตอง 

๑. ไดรับการรบัรองโดยองคกรทางวิชาการ หรอืหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาวิชาที่เสนอ
หรือ 
๒. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรบัของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนทีย่อมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ และ/ 
     หรอืวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 



 ๔๖ 
๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม 
     ระดับคุณภาพ (ตอ) 

งานแปล 

คํานิยาม 
 
 
 
 

 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรอืประวัติศาสตร หรอื
วิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลว 
จะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด  เปนการแปลจากภาษาตางประเทศ 
เปนภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่ง
เปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ประเภทหนึ่ง) 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพมิพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ  
    (PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอืน่ๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรปูของซีดีรอมฯลฯ  
    การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชา
ตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จาํนวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได 
แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
     ทัง้นี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชน
มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
      เม่ือไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแลว การนาํ “งานแปล” นัน้ไปแกไข
ปรับปรุงหรอืเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล”  เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ 
ใหมีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นัน้อีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร  
“งานแปล” นั้นใหมอีกครั้งหนึง่ 

ระดับดี  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือ
วัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะห
และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย  
      มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 

ระดับดีมาก  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถงึความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด 
และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนดิ และบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก 
      มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ้งในลักษณะ
ที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี         
                 มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 

ระดับดีเดน   ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก 
โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 
      ๑. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ ในระดับที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 
          ทางวิชาการ 

๒. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได 
๓. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการบุกเบิก 
    ทางวิชาการ    



 ๔๗ 
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
                     ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   

------------------------------ 
๗.  ตัวอยางแนบทายระเบียบ 

 กรณีไดรับวุฒิเพิ่มข้ึน 

  นาย ก. ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเปนเวลา ๖ ป  ตอมาลาศึกษาตอและไดรับวุฒิ
ปริญญาโทเพิ่มข้ึน กลับมาทําการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก ๑ ป ๘ เดือน  ใหนับระยะเวลา
ทําการสอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี ๖ ป (เทากับ  ๖/๙ = ๒/๓ กับสอน
หลังจากปริญญาโท ๑ ป ๘ เดือนเทากับ ๑/๓ เม่ือรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได 
 
 วิธีการคํานวณดังนี้ 

อาจารยใชวุฒิปริญญาตรี  ๖  ป   = ๗๒  เดือน 
 

เพราะฉะนั้นยังขาดในสวนที่ใชปริญญาตรี      = (๙ X ๑๒) ๑๐๘ - ๗๒ =  ๓๖  เดือน 
 ๕ 

๙ ตอมาจะเทียบวุฒิปริญญาโทจะตองเอา .๕๕๕๕  = (๑๐๘ : (๕X๑๒) ๖๐) 
  

       = ๓๖ X .๕๕๕๕ = ๒๐ เดือน =  ๑ ป ๘ เดือน 
 

เพราะฉะนั้นถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทํางานอีก  ๑ ป  ๘ เดือน 
 

 กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา 

 หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ หากประสงคจะขอตําแหนงทางวิชาการ
ก็ใหเสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตําแหนงโดยวิธีปกติเทานั้น 

------------------------------- 
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