
 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

_____________________________ 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔(๕) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไวดังนี้ 
 ขอ ๑  ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 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  

ในกรณีที่เกิดปญหาจากการปฏิบตัติามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย และให
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สดุ 
 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 ผูที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําหนาที่
ดานการสอนและการวิจัย แตมิไดอยูประจําที่สถาบัน 



 ๒ 
 
  “สถาบัน”  หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารย รวมถึงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษดวย  
 

หมวดที่ ๒ 
การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 

_____________________________ 
 
 ขอ ๖   การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง              
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ใหถือคุณสมบัติและหลักเกณฑ ตามที่
กําหนดในระเบียบนี้ 
  การพิจารณาแตงตั้งในวรรคแรกกระทําได ๒ วิธี คือ การแตงตั้งโดยวิธีปกติ และการ
แตงตั้งโดยวธิพิีเศษ 
 
 ขอ ๗   การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการดังนี้ 
  ๗.๑  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    
   ๗.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
   ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย
และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ 
   ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย
และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
   ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย
และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป  
 

  กรณีที่ไดดํารงตําแหนงอาจารยประจําและทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนแหงอ่ืนอยู  เม่ือไดรับแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในสถาบันที่จะแตงตั้งใหเปน
ผูชวยศาสตราจารย จะนับระยะเวลาระหวางเปนอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาอื่นน้ัน รวมเปน
ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงในการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยคํานวณเวลาทําการสอน
ดังกลาวใหเต็มเวลาก็ได 
 

 กรณีที่เคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน และ         
ไดทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวาสองหนวยกิต ตามระบบทวิภาค เม่ือไดรับ 
แตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในสถาบันที่จะแตงตั้งใหเปนผูชวยศาสตราจารย จะนับระยะเวลาระหวาง
เปนอาจารยพิเศษน้ันรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง ในการพิจารณาแตงตั้งตําแหนง            
ทางวิชาการ โดยคํานวณเวลาทําการสอนดังกลาวใหสามในสี่ของเวลาที่ทําการสอนก็ได 
 

 



 ๓ 
 
  ในกรณีที่อาจารยไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น ใหนับเวลาการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารย
ประจํากอนและหลังไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวน
ของระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๑ 
   ๗.๑.๒  ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง ที่กําหนดไวในหลักสูตร
ของสถาบันและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 
ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซ่ึงแตละวิชาน้ันมีผูสอนรวมกัน  
หลายคน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมี
คุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 
   ๗.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน  ตอไปน้ี 
    (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ ไมนับงานวจัิยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ 
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี  

และ 
    (๒)  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการ  ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
   ๗.๑.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ   ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงาน
ของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวิชาการมากกวาหน่ึงฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
          (๒ )  ตองให เ กียรติและอ างถึ งบุคคลหรือแหล งที่ มาของขอ มูล              
ที่นํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
           (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
          (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปน
เกณฑ ไมมีอคติมาเก่ียวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริง              
ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
                (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวย
กฎหมาย 
 

 
 
 



 ๔ 
 
  ๗.๒  การแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย     
   ๗.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป 
   ๗.๒.๒ ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตร
ของสถาบัน และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 
ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซ่ึงแตละวิชาน้ันมีผูสอนรวมกัน  
หลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และ
ไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน  
   ๗.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้  
    (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ ไมนับงานวจัิยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ 
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี  

และ 
    (๒)  ผลงานแตงหรือเรียบเรยีง  ตํารา หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดี 
และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
    ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒)  ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคย
ใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว  ทั้งน้ี จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น
หลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย 
   ๗.๒.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวใน        
ขอ ๗.๑.๔  
 

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

๗.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ  ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ แบบ ดังนี้ 
             แบบที่ ๑   ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 

        (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้ งนี้ ไมนับงานวิ จัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ  
 



 ๕ 
 
           ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึง่มีคุณภาพดีมาก 
    และ 

         (๒)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  
             แบบที่ ๒   ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 
         (๑)  ผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพดีเดน ซึ่งไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ ไมนับงานวิ จัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ  
         (๒)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน หรือ 
          (๓)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด   
 

    ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ได
เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยมาแลว  ทั้งน้ี จะตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย  
   ๗.๓.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๔  
 

 ขอ ๘  วิธีการแตงตั้งคณาจารยประจําเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย              
และศาสตราจารยโดยวิธีปกติ ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
    ๘.๑  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 
     ๘.๑.๑  ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัตติามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง
วิชาการทีค่ณะกรรมการกําหนด พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
     ๘.๑.๒  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบนัประเมิน            
ผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
     ๘.๑.๓  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน แตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการในสาขาวิชานัน้ๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 
      (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจําสถาบัน 
      (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงหาคน 
 

            การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาตําแหนงที่เสนอขอ  และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ 



 ๖ 
 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ    
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับ     
ทุกขั้นตอน 
 

    ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสามารถ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได  ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเปน    
รายๆ ไป 
 

    เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง           
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
 

    ๘.๑.๔  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๘.๑.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบัน
พิจารณาใหความเห็นชอบและใหอธิการบดีออกคําส่ังแตงตั้ง และแจงใหคณะกรรมการทราบภายใน ๓๐ 
วัน นับแตวันที่ออกคําส่ังแตงตั้ง พรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ ฯ 

    คําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งนั้นดวย  
 
       ๘.๒  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
            ๘.๒.๑  ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามแบบคําขอฯ ที่คณะกรรมการกําหนด  พรอมดวยผลงาน
ทางวิชาการ 
            ๘.๒.๒  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันประเมิน 
ผลการสอน  โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
            ๘.๒.๓  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 
                      (๑)  ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจําสถาบัน 
                      (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
     หากเสนอขอตามแบบที่ ๑ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน          
สามถึงหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอ
ความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา 
                          หากเสนอขอตามแบบที่ ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน           
หาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็น
เบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา  



 ๗ 
 

      การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุก
ขั้นตอน 

         ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมกรรมการเปนรายๆ ไป 
 

         เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ         
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น โดยแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

            ๘.๒.๔  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๘.๒.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณา 
            ๘.๒.๕  เม่ือสภาสถาบันพิจารณาเห็นสมควรแลว ให เสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการพิจารณา 
            ๘.๒.๖  คณะกรรมการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ  จํานวนสามถึง
หาคน เปนคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมอีกก็ได ทั้งน้ี การตัดสินตองไดรับคะแนนเสียง
จากคณะกรรมการประเมินฯ ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงและเสนอตอคณะกรรมการ และใหการดําเนินการอยูในชั้น
ความลับทุกขั้นตอน 
           ๘.๒.๗  คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งเปนศาสตราจารย
และใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 
 

 ขอ ๙  การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
       กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนด
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได (เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยประจํา        
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอ
แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย  หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
เชี่ยวชาญ  หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวิชา
เชี่ยวชาญเดิม)  โดยใหดําเนินการเปนวิธีพิเศษ 
 
 
 



 ๘ 
 
  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ใหดําเนินการดังนี้ 

  ๙.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 
 

         ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้ง 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    
โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาส่ีในหาเสียง  
 

 ทั้งน้ีผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก 

๙.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ 
        

       ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะแบบที่ ๑ เทาน้ัน  และใหดําเนินการตาม
วิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาส่ีในหาเสียง 

 

     ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน 
 

 
หมวดที่ ๓ 

การแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
_____________________________ 

 
 ขอ ๑๐  การแตงตั้งผูมิไดเปนคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง           
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการดังนี้ 
 

๑๐.๑ การแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    
         ๑๐.๑.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
                   ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษและไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ 
          ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษและไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
          ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษและไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 
          ทั้งนี้ ตองทําการสอน รวมทําการสอนหรือควบคุมการปฏิบัติงาน             
ของนักศึกษาในวิชาตามหลักสูตรของสถาบันในขณะที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 



 ๙ 
 
         ๑๐.๑.๒  ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะ                
ของสาขาวิชาที่ขอแตงตั้งตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญในการสอน และเสนอ
เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทํา
การสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุก
หัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน  
         ๑๐.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย  
          (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ ไมนับงานวจัิยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญา หรือประกาศนียบตัร
ใด 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
วารสารวิชาการมากกวาหน่ึงฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
          (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใช
ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
           (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
          (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปน
เกณฑ ไมมีอคติมาเก่ียวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย  โดยหวัง 
ผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริง  ไมขยาย
ขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
                (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวย
กฎหมาย 
 

  ๑๐.๒  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ    
   ๑๐.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป   
 
 



 ๑๐ 
 
   ๑๐.๒.๒. ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึงในหมวดวิชาเฉพาะของ
สาขาวิชาที่ขอแตงตั้งตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอ
เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลาย
วิชาซ่ึงแตละวิชาน้ันมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนด
ตําแหนงเปนผูสอน  ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดใชประกอบการสอนมาแลว  โดยผานการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับ
ของสถาบัน   
   ๑๐.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย 
    (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใด ๆ หรือ 
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี  

และ 
    (๒)   ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดี 
และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
          ผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๐.๒.๓ (๑) และ (๒)  ตองไมซ้ํากับผลงาน
ที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษมาแลว ทั้งนี้ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้นหลังจากการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษดวย 
   ๑๐.๒.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวใน        
ขอ ๑๐.๑.๔  
   
  ๑๐.๓  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ    
   ๑๐.๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ 
และปฏบิัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

 ๑๐.๓.๒  ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมีความเช่ียวชาญพิเศษในการสอน โดยผานการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับของสภาสถาบัน 
   ๑๐.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ  ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ แบบ 
ดังนี้ 
       แบบที่ ๑  ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 

       (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด   ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ  

 



 ๑๑ 
 
           ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงมีคุณภาพดีมาก 
     และ 

        (๒)   ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  
             แบบที่ ๒   ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 
        (๑)  ผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพดีเดน ซึ่งไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ ไมนับงานวิ จัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ  
        (๒)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน หรือ 
         (๓)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด     

ผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๐.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคย
ใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษแลว  ทั้งน้ี จะตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษดวย 
   ๑๐.๓.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๑.๔  
 
 ขอ ๑๑  วิธีการแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ 
และศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ             
และรองศาสตราจารยพิเศษ  ใหดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนเชนเดียวกันกับการแตงตั้งคณาจารย
ประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยอนุโลม   
  การพิจารณาแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ  ใหดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอน
เชนเดียวกันกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยอนุโลม 
  การแตงตั้งผูมิไดเปนคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหแตงตั้งเปนอาจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ตามลําดับ 
 

 ขอ ๑๒  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ 
และศาสตราจารยพิเศษ  โดยวิธีพิเศษ 

  กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง  สถาบันอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรือรองศาสตราจารยพิเศษ  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงแตกตางไปจากที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๑.๑, ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๓.๑ แลวแตกรณี  ใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นได  (เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ หรือ
ศาสตราจารยพิเศษ  โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษมากอน หรืออาจเสนอ
แตงตั้งอาจารยพิเศษผูซึ่งมีคุณวุฒิไมเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางๆ ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ หรือศาสตราจารยพิเศษ)  



 ๑๒ 
 

  ทั้งน้ี ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งจะตองมีความรูความสามารถสูงและมีความเชี่ยวชาญพิเศษ  
รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีเดน  
 

  สวนวิธีการเสนอกําหนดตําแหนงใหดําเนินการตามขั้นตอนเชนเดียวกันกับวิธีการแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษโดยอนุโลม 
 

 ขอ ๑๓  แบบคําขอฯ แบบเสนอแตงตั้งฯ แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 
แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ลักษณะการมีสวนรวมใน
ผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่
จําแนกตามระดับคุณภาพ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ 
 

 ขอ ๑๔  กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได
เคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณา
กําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมอีกคร้ังหนึ่ง          
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นที่ผานการพิจารณา
มาแลวนั้น  โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการน้ันใหมอีก 

 
หมวดที่ ๔ 

การแตงตั้งผูที่เคยดํารงตาํแหนงทางวชิาการมากอน 
_____________________________ 

 
 ขอ ๑๕  สถาบันอาจแตงตั้งบุคคลที่เคยดํารงตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน            
หรือสถาบันชั้นสูงในตางประเทศมากอน ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหนงที่ไม
สูงกวาที่บุคคลน้ันเคยดํารงอยูก็ได  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน    

   ตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงในตางประเทศที่จะนํามาใช
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งตามที่กําหนดในวรรคตนนั้น  จะตองเปนตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน และสาขาวิชาน้ันจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศน้ันดวย 
 

 ขอ ๑๖  การดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามกรณีที่กําหนดในขอ ๑๕  
ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

   ๑๖.๑ ใหสถาบันตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการใหถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๕ โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหนงทางวิชาการ
เดิมจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงเดิมที่ไดรับการแตงตั้ง และตรวจสอบการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาที่ผูนั้นไดเคย
รับแตงตั้งของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงตางประเทศนั้น แลวแตกรณี แลวเสนอผลการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา 

 



 ๑๓ 
 

         ๑๖.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณาผลงาน           
ทางวิชาการและอาจดําเนินการตามหมวดที่ ๒ กอนนําเสนอสภาสถาบัน  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ใหดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตอไป 

           ๑๖.๓ เม่ืออธิการบดีสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามอํานาจ และตามที่                
สภาสถาบันเห็นชอบแลว  ใหรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวัน           
นับจากวันออกคําสั่งแตงตั้งฯ พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งของสถาบัน สําเนาคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันชั้นสูงเดิมตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอ ๑๕ 

              คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในกรณีนี้ จะตองระบุสาขาวิชาของตําแหนง
ทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งพรอมทั้งระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการเดิมของบุคคลน้ันไวดวย 
 

หมวดที่ ๕ 
การลงโทษ 

_____________________ 
 

 ขอ ๑๗ ใหสภาสถาบันพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอกําหนดตําแหนง
อันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการและ
เปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดังตอไปน้ี 
            ๑๗.๑ กรณีที่ตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับ
ความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู อ่ืน หรือนําผลงาน          
ทางวิชาการของผูอ่ืนไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง ใหสภาสถาบันมีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งน้ันและดําเนินการทาง
วินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอ 
ตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติ 
  ๑๗.๒ กรณีที่ไดรับการเห็นชอบใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการคร้ังนั้น เปนการ
ลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนหรือนําเอาผลงานของผูอ่ืนไปใชโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง       
ใหสภาสถาบันมีมติถอดถอนผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย และ             
รองศาสตราจารยพิเศษ สวนตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ใหสภาสถาบันพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อนําความกราบบังคับทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน และ
ดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดน้ัน 
เสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติใหถอดถอน 
หรือนับตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน แลวแตกรณี 
  เม่ืออธิการบดีออกคําสั่งลงโทษตามมติสภาสถาบันในทุกกรณีขางตนแลว ใหรายงาน            
ใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ออกคําส่ัง พรอมสําเนาคําส่ังฯ ของสถาบัน 



 ๑๔ 
 

หมวดที่ ๖ 
การอุทธรณ 

______________________ 
 
 ขอ ๑๘  กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนดผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได โดยยื่นอุทธรณตอสภา
สถาบันไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ 
  เ ม่ือสภาสถาบันไดรับเ ร่ืองอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง                 
ทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณาคําอุทธรณ  เม่ือมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบัน
วินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันถือเปนที่สุด 

 ขอ ๑๙  กรณีที่มีความจําเปนใหสภาสถาบันออกระเบียบ หรือขอบังคับ หรือประกาศเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการท่ีไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดในระเบียบนี้เพ่ิมเติม เทาที่ไมขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ได 
 

บทเฉพาะกาล 
___________________ 

 
ขอ ๒๐  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบันไดรับเรื่อง   

ไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการ ให ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนง ตามระเบียบ
คณะกรรมการ เรื่องมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙      
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ตอไปจนแลวเสร็จ เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ใหใชระเบียบนี้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

(ศาสตราจารยพจน  สะเพียรชัย) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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