
 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

_____________________________ 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔(๕) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไวดังน้ี 
 ขอ ๑  ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใหใชระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษานี้แทน 

ขอ ๒  ใหใชระเบียบนี้ นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

_________________                                   
 
 ขอ ๓ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและ
วิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐”  
 ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  

ในกรณีที่เกดิปญหาจากการปฏิบตัติามระเบียบนี ้ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย และให
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สดุ 
 ขอ ๕ ในระเบียบนี้  
  “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย 
การศึกษาแหงชาต ิ
  “คณาจารย” หมายความวา ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  อาจารย และอาจารยพิเศษ 
ซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  “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   การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการดังน้ี 
  ๗.๑  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    
   ๗.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
   ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย
และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ 
   ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย
และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
   ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารย
และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป  
 

  กรณีที่ไดดํารงตําแหนงอาจารยประจําและทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนแหงอ่ืนอยู  เม่ือไดรับแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในสถาบันที่จะแตงตั้งใหเปน
ผูชวยศาสตราจารย จะนับระยะเวลาระหวางเปนอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น รวมเปน
ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงในการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยคํานวณเวลาทําการสอน
ดังกลาวใหเต็มเวลาก็ได 
 

 กรณีที่เคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน และ         
ไดทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งซ่ึงเทียบคาไดไมนอยกวาสองหนวยกิต ตามระบบทวิภาค เม่ือไดรับ 
แตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในสถาบันที่จะแตงตั้งใหเปนผูชวยศาสตราจารย จะนับระยะเวลาระหวาง
เปนอาจารยพิเศษน้ันรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง ในการพิจารณาแตงตั้งตําแหนง            
ทางวิชาการ โดยคํานวณเวลาทําการสอนดังกลาวใหสามในสี่ของเวลาที่ทําการสอนก็ได 
 

 



 ๓
 
  ในกรณีที่อาจารยไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น ใหนับเวลาการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารย
ประจํากอนและหลังไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวน
ของระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๑ 
   ๗.๑.๒  ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่กําหนดไวในหลักสูตร
ของสถาบันและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 
ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกัน  
หลายคน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซ่ึงมี
คุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 
   ๗.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน  ตอไปน้ี 
    (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งน้ี ไมนับงานวจัิยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปรญิญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ 
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซ่ึงมีคุณภาพดี  

และ 
    (๒)  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการ  ซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
   ๗.๑.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ   ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังน้ี 

(๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงาน
ของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
          (๒ )  ตองให เกียรติและอ างถึ งบุคคลหรือแหล งที่ มาของขอ มูล              
ที่นํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
           (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
          (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปน
เกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ 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 
ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกัน  
หลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซ่ึงมีคุณภาพดี และ
ไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน  
   ๗.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้  
    (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งน้ี ไมนับงานวจัิยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปรญิญาหรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ 
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซ่ึงมีคุณภาพดี  

และ 
    (๒)  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดี 
และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
    ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒)  ตองไมซํ้ากับผลงานที่ไดเคย
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 ดังน้ี 
             แบบที่ ๑   ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 

        (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้ งนี้ ไม นับงานวิ จัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อ รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ  
 



 ๕
 
           ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก 
    และ 

         (๒)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  
             แบบที่ ๒   ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 
         (๑)  ผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพดีเดน ซ่ึงไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้ง น้ี ไมนับงานวิ จัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ  
         (๒)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน หรือ 
          (๓)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด   
 

    ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซํ้ากับผลงานที่ได
เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยมาแลว  ทั้งนี้ 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  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบนัประเมิน            
ผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
     ๘.๑.๓  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน แตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการในสาขาวิชานัน้ๆ ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ 
      (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจําสถาบัน 
      (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงหาคน 
 

            การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาตําแหนงที่เสนอขอ  และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ 



 ๖
 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ    
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับ     
ทุกขั้นตอน 
 

    ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสามารถ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได  ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเปน    
รายๆ ไป 
 

    เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง           
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
 

    ๘.๑.๔  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๘.๑.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบัน
พิจารณาใหความเห็นชอบและใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง และแจงใหคณะกรรมการทราบภายใน ๓๐ 
วัน นับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง พรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ ฯ 

    คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งน้ันดวย  
 
       ๘.๒  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
            ๘.๒.๑  ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามแบบคําขอฯ ที่คณะกรรมการกําหนด  พรอมดวยผลงาน
ทางวิชาการ 
            ๘.๒.๒  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันประเมิน 
ผลการสอน  โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
            ๘.๒.๓  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงมีองคประกอบ ดังน้ี 
                      (๑)  ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจําสถาบัน 
                      (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
     หากเสนอขอตามแบบที่ ๑ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน          
สามถึงหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอ
ความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา 
                          หากเสนอขอตามแบบที่ ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน           
หาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็น
เบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา  



 ๗
 

      การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 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 เปนคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมอีกก็ได ทั้งนี้ การตัดสินตองไดรับคะแนนเสียง
จากคณะกรรมการประเมินฯ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งและเสนอตอคณะกรรมการ และใหการดําเนินการอยูในชั้น
ความลับทุกขั้นตอน 
           ๘.๒.๗  คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งเปนศาสตราจารย
และใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 
 

 ขอ ๙  การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
       กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย  ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนด
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได (เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยประจํา        
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยที่ผูน้ันมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอ
แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย  หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
เชี่ยวชาญ  หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวิชา
เชี่ยวชาญเดิม)  โดยใหดําเนินการเปนวิธีพิเศษ 
 
 
 



 ๘
 
  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ใหดําเนินการดังน้ี 

  ๙.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 
 

         ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้ง 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    
โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง  
 

 ทั้งน้ีผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก 

๙.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ 
        

       ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะแบบที่ ๑ เทานั้น  และใหดําเนินการตาม
วิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

 

     ทั้งน้ีผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน 
 

 
หมวดที่ ๓ 

การแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
_____________________________ 

 
 ขอ ๑๐  การแตงตั้งผูมิไดเปนคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง           
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการดังน้ี 
 

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



 ๙
 
         ๑๐.๑.๒  ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะ                
ของสาขาวิชาที่ขอแตงตั้งตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญในการสอน และเสนอ
เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทํา
การสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุก
หัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซ่ึงมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน  
         ๑๐.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย  
          (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งน้ี ไมนับงานวจัิยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา หรือประกาศนียบตัร
ใด ๆ หรือ 
      ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดี  
           และ 
          (๒)  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
ซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
   ๑๐.๑.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังน้ี 

 

(๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงาน
ของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
          (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใช
ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
           (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
          (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปน
เกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ 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  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะของ
สาขาวิชาที่ขอแตงตั้งตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอ
เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลาย
วิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนด
ตําแหนงเปนผูสอน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และไดใชประกอบการสอนมาแลว  โดยผานการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ
ของสถาบัน   
   ๑๐.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย 
    (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใด ๆ หรือ 
          ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซ่ึงมีคุณภาพดี  

และ 
    (๒)   ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดี 
และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
          ผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๐.๒.๓ (๑) และ (๒)  ตองไมซํ้ากับผลงาน
ที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษมาแลว ทั้งนี้ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษดวย 
   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 และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน โดยผานการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับของสภาสถาบัน 
   ๑๐.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ  ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ แบบ 
ดังน้ี 
       แบบที่ ๑  ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 

       (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด   ทั้งนี้ ไมนับงานวิ จัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ  

 



 ๑๑
 
           ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงมีคุณภาพดีมาก 
     และ 

        (๒)   ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  
             แบบที่ ๒   ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปน้ี 
        (๑)  ผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพดีเดน ซ่ึงได รับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้ง น้ี ไมนับงานวิ จัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ  
        (๒)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน หรือ 
         (๓)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด     

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

  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  ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงแตกตางไปจากที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๑.๑, ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๓.๑ แลวแตกรณี  ใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นได  (เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ หรือ
ศาสตราจารยพิเศษ  โดยที่ผูน้ันมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษมากอน หรืออาจเสนอ
แตงตั้งอาจารยพิเศษผูซ่ึงมีคุณวุฒิไมเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางๆ 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  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณา
กําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมอีกครั้งหน่ึง          
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นที่ผานการพิจารณา
มาแลวน้ัน  โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก 

 
หมวดที่ ๔ 

การแตงตั้งผูที่เคยดํารงตาํแหนงทางวชิาการมากอน 
_____________________________ 

 
 ขอ ๑๕  สถาบันอาจแตงตั้งบุคคลที่เคยดํารงตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น            
หรือสถาบันชั้นสูงในตางประเทศมากอน ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหนงที่ไม
สูงกวาที่บุคคลนั้นเคยดํารงอยูก็ได  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน    

   ตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงในตางประเทศที่จะนํามาใช
เพ่ือพิจารณาแตงตั้งตามที่กําหนดในวรรคตนนั้น  จะตองเปนตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดวย 
 

 ขอ ๑๖  การดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามกรณีที่กําหนดในขอ ๑๕  
ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

   ๑๖.๑ ใหสถาบันตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการใหถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๕ โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหนงทางวิชาการ
เดิมจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงเดิมที่ได รับการแตงตั้ง และตรวจสอบการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาที่ผูนั้นไดเคย
รับแตงตั้งของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงตางประเทศนั้น แลวแตกรณี แลวเสนอผลการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา 

 



 ๑๓
 

         ๑๖.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณาผลงาน           
ทางวิชาการและอาจดําเนินการตามหมวดที่ ๒ กอนนําเสนอสภาสถาบัน  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ใหดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตอไป 

           ๑๖.๓ เม่ืออธิการบดีสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามอํานาจ และตามที่                
สภาสถาบันเห็นชอบแลว  ใหรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวัน           
นับจากวันออกคําสั่งแตงตั้งฯ พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งของสถาบัน สําเนาคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันชั้นสูงเดิมตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๕ 

              คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในกรณีน้ี จะตองระบุสาขาวิชาของตําแหนง
ทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งพรอมทั้งระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการเดิมของบุคคลนั้นไวดวย 
 

หมวดที่ ๕ 
การลงโทษ 

_____________________ 
 

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



 ๑๔
 

หมวดที่ ๖ 
การอุทธรณ 

______________________ 
 
 ขอ ๑๘  กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนดผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได โดยยื่นอุทธรณตอสภา
สถาบันไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ 
  เ ม่ือสภาสถาบันได รับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง                 
ทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณาคําอุทธรณ  เม่ือมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบัน
วินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันถือเปนที่สุด 

 ขอ ๑๙  กรณีที่มีความจําเปนใหสภาสถาบันออกระเบียบ หรือขอบังคับ หรือประกาศเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดในระเบียบนี้เพ่ิมเติม เทาที่ไมขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ได 
 

บทเฉพาะกาล 
___________________ 

 
ขอ ๒๐  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบันไดรับเรื่อง   

ไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการ ให ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนง ตามระเบียบ
คณะกรรมการ เร่ืองมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให
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 
 
     
 
 
 

 



 ๑๕
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ                      
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ    

สวนที่ ๑  :   แบบประวตัสิวนตวัและผลงานทางวชิาการ 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวชิา ............................................................ 

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

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

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



 ๑๖
     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปรญิญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผดิชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสปัดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาทีใ่ชตอสัปดาห) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...............ตาม
เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 



 ๑๗
 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  
 
 



 ๑๘
 
๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 



 ๑๙
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 



 ๒๐
 

 
 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                          
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 
 



 ๒๑
 
 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 



 ๒๒
 

 
 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรอืหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 
 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัต ิ         
        (........................................................) 

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

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



 ๒๓
 
สวนที่ ๒ แบบประเมนิคุณสมบัติโดยผูบังคับบญัชา 

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

ในสาขาวชิา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

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

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

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/                      
รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)..  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว...............................................เปนผูมี
คุณสมบัติ... (ครบถวน/ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 

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

(...................................................) 
ตําแหนง  ..ผูบังคับบญัชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทยีบเทา.. 

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

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว....................................................เปนผูมี
คุณสมบัติ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/          
รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)... 
 
 
 

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

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

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

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



 ๒๔
 
สวนที่ ๓ แบบประเมนิผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย) 
................ในการประชุมครัง้ที่........./.........เม่ือวันที่.............................ไดประเมินผลการสอนของ   นาย/
นาง/นางสาว...........................................แลวเห็นวา บคุคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวิธกีารตามที่  สภาสถาบัน
กําหนด 
 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕
 

สวนที่ ๔ แบบประเมนิผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒิุเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครั้งที่........./.........เม่ือ
วันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....................ซ่ึง
ขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............แลว
เห็นวา 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
.........เรื่อง ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 

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

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนที่ ๒     การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...............
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)........................ ในการประชุมครั้งที่............เม่ือวันที่..............พิจารณา     
ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ 
แลวเห็นวา.....(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/และตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ).....
คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดและเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด จึงเห็น.........(สมควร/ ไมสมควร).............ใหกําหนดตําแหนง     
นาย/นาง/นางสาว.........................................เปนตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)...ในสาขาวิชา..........................และใหนําเสนอที่ประชมุสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป 
 

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



 ๒๗
 

สวนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
 
  สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน..........(มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัย)..........................
ในการประชุมครั้งที่....../........ เม่ือวันที่..... เดือน..............พ.ศ.....พิจารณาแลวมีมติ...(อนุมัติ/ไมอนุมัติ).. 

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

๒. (สําหรับตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงใหคณะกรรมการ ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง
แตงตั้ง พรอมสงสําเนาคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาํขอรับการพิจารณาแตงตั้งฯ 

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหคําแนะนํา
สําหรับดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว.................ใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยในสาขาวชิา ....................................ไดตั้งแตวันที่.............................พรอมสงสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



 ๒๘
 

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ                      

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

๒. แบบเสนอแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดย   
    ผูบังคับบัญชา   

สวนที่ ๑  :   แบบประวตัสิวนตวัและผลงานทางวชิาการ 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวชิา ............................................................ 

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

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

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



 ๒๙
     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปรญิญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการ 

   ใหบริการตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผดิชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอ 

        สัปดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาทีใ่ชตอสัปดาห) 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช 

เคยใช   (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ...............ตาม
เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 



 ๓๐
 

          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช 

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 
 
 



 ๓๑
 

 
๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช  

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 
 



 ๓๒
 
 
  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช  

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 
 
 
 



 ๓๓
 
 
 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช  

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                          
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช  

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 
 
 



 ๓๔
 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 
 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช 

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 
 
 
 
 
 



 ๓๕
 
 

 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรอืหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ.... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

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

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

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



 ๓๖
 
 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................ตําแหนง.............................
ยินยอมใหผูบังคับบัญชาเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน..........................................................ใน
สาขาวิชา...................................................................... 
 
 

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

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

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



 ๓๗
 
สวนที่ ๒ แบบประเมนิผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย).....ใน
การประชุมครัง้ที่........./.........เม่ือวันที่....................................ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/
นางสาว...........................................แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ).....ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวธิีการตามที่สภาสถาบนักําหนด 
 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๓๘
 
 
สวนที่ ๓ แบบประเมนิผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒิุเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครั้งที่........./.........เม่ือ
วันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....................ซ่ึง
ขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............แลว
เห็นวา 
 

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

  ๒) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

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



 ๓๙
 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 

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

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนที่ ๒     การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน......
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)................. ในการประชุมครั้งที่............เม่ือวันที่..............พิจารณา               
ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ       
แลวเห็นวา...(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ และ ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ
...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด  จึงเห็น.....(สมควร/ ไมสมควร)....ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว
..........................เปนตําแหนง....(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา
......................และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

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

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



 ๔๐
 

 
สวนที่ ๔ มติสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
 
  สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย)....................... ในการ
ประชุมครั้งที่..../..... เม่ือวันที่.... เดือน....................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ....(อนุมัติ/ ไมอนุมัติ).... 

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

๒. (สําหรับตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง
แตงตั้ง พรอมสงสําเนาคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้งฯ 

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหคําแนะนํา
สําหรับดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว..................ใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยในสาขาวชิา ....................................ไดตั้งแตวันที่............................พรอมสงสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้งฯ 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑
 

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ                      

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

 
๓.  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวชิาการ 

 
๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองเปนงานที่ผูขอตองเปนเจาของ

และเปนผูดําเนินการเอง     

๓.๒ ถาเปนงานที่ผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ   ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐  และตองเปนผูดําเนินการหลักในเรื่องนั้น  

๓.๓ สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย  ผูขอตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือ  ผู
ขอตองเปนผูดําเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และตองมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนือ่ง
สอดคลองกัน ซ่ึงแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐  ของผลงานวิจัย
หน่ึงเรื่อง 

๓.๔ ในกรณีงานวิจัยที่เปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูขอจะตองเปน
ผูดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแลว
ไมนอยกวารอยละ ๕๐    

๓.๕ ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนนิการเปนชุดตอเน่ืองกัน  ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักและ 
มีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ผูดําเนินการวจัิยหลัก หมายถึง บุคคลทีมี่บทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบ
การวิจัย (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให
ขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

๓.๖ แนวปฏบิัติเกี่ยวกบัการลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการวา หากมีการ
เสนอผลงานทางวิชาการทีมี่ผูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคนมี
สวนรวมในผลงานเรื่องนั้นรอยละเทาใด รวมทั้งระบบุทบาทหนาที่และความรับผดิชอบในผลงานนั้น  

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปน
จริง จะถือวาการกระทําของผูน้ันเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ โดยใหสถาบันสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป  

การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละชิ้น เม่ือไดลงนามรับรองแลวจะเปลีย่นแปลง
ไมได 



 ๔๒
 
๓.๗ แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการเสนอผลงานวิจัยที่ใชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง

วิชาการวาตองไมเปนงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรอืประกาศนียบัตรใด ๆ 
หมายความถงึหามมิใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงนําผลงานวิจัยที่ทาํเปนสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ ของผูขอกําหนดตําแหนง มาเปนผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ เวนแตผูเสนอขอกําหนดตําแหนงจะไดทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเน่ือง 
จนปรากฏผลความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิม
เทานั้น 

๓.๘ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีชื่อ
ผูใดระบุเปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบทุุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอย
ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรใน
รูปของผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธของนักศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เปนที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธน้ัน ทั้งน้ีเปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษาหรือ
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูริเริ่ม กํากับดูแล และมีบทบาทสาํคัญในการวเิคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ                      
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

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

ชื่อผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ  และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 

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

 



 ๔๔
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ                      
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

๕.  แนวทางการประเมินผลการสอน 
 
หลักเกณฑ 
 

  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบัน  ประเมินผลการสอนวา  
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใช
แนวทางในการประเมิน ดังตอไปน้ี 
  ๑.  มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมาย 
ที่วางไว  โดยเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน  (คํานิยาม  รูปแบบ  การเผยแพร  
ลักษณะคุณภาพ ตามตารางแนบทาย) 
  ๒.  มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาทีส่อน 
  ๓.  มีความสามารถในการใชเทคนิควธิีสอนตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและ           
ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ  ใชคําถาม
เพ่ือใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 
  ๔.  มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกบัวิชาอ่ืนทีเ่กีย่วของ 
  ๕.  มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม 
  ๖.  มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลีย่นประสบการณตาม  

ความเหมาะสม 
  ๗.  มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 
  ๘.  มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวชิาที่สอน 
  ๙.  มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน 
  นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน  อาจกําหนด
แนวทางในการประเมินเพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได  โดยตองกําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกัน
กอนการประเมิน 

วิธีการ 
  ๑. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการ
สอนในชั้นตนวา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญ
พิเศษ หรือเชีย่วชาญ) 
  ๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน  ประเมินผลการสอน
ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการวาอยูในระดบัใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ)  ทั้งน้ี 
อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

 



 ๔๕
 

คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   
 

 เอกสารประกอบการสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึง่ตามหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ  จัดเปนเครื่องมือ
สําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
 
เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี เพ่ิมขึ้นอีกก็ได 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน 
 
อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม  หรือเปนสื่ออ่ืนๆ เชน ซีดีรอม 
ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว 
             
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖
 

คําจํากัดความของเอกสารคําสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   
 

 เอกสารคําสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึง่ ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวธิกีารสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้น
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปน
เครื่องมือสําคัญของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรอืเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนใน
วิชานั้นๆ 
 
เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆที่เกี่ยวของในวิชาทีต่นสอน ประกอบดวย แผนการสอน 
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอยีดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ีเพ่ิมขึ้น 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาทีใ่ช
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบตัิ รวมทั้งการอางอิงเพ่ือขยายความที่มาของ
สาระและขอมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย  
 
ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพมิพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืนๆ ที่
แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวชิานั้นๆ มาแลว 
            
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗
 

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ                      

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

 
๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนก

ตามระดับคณุภาพ  
 

 บทความทางวชิาการ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวเิคราะหอยาง
ชัดเจน  ทั้งน้ีมีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหในประเด็นน้ันได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียง
เพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยาง
ชัดเจนดวย 
 

เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก  ประกอบดวยการนําความทีแ่สดงเหตุผลหรือที่มา
ของประเด็นทีต่องการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวเิคราะหและ
บทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 
 
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังน้ี 
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
         ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรปูเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรปูแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธกิารประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือน้ันแลว 
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวชิาการในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ที่นําเสนอนั้นแลว 
          เม่ือไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” น้ันแลว  การนํา “บทความทางวิชาการ” น้ัน มาแกไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึง่ เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมี 
การประเมินคณุภาพ “บทความทางวิชาการ” น้ันอีกครั้งหน่ึงจะกระทําไมได 
 
 



 ๔๘
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 บทความทางวชิาการ 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับด ี     เปนบทความทางวิชาการที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนาํเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวชิาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังน้ี 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวชิาการ 
   ๒.  สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังน้ี 

๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง
องคความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

๒. มีการกระตุนใหเกิดความคดิและคนควาตอเน่ือง เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวชิาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

คํานิยาม 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรยีงขึ้นอยางเปนระบบ  ครอบคลุมเน้ือหาสาระของวิชาหรือ
เปนสวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรยีนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
            เน้ือหาสาระของตาํราตองมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 
             ทั้งน้ีผูขอจะตองระบุวชิาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการดวย 
             ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” น้ีอาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอน 
จนถึงระดับทีมี่ความสมบูรณที่สุด ซ่ึงผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวชิานั้น แต
สามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาใน
วิชานั้น  
 
เปนรูปเลมทีป่ระกอบดวย คํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป  
การอางอิงและบรรณานุกรม  ทั้งน้ีอาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน
สมบูรณ  
             การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญน้ันไดโดยเบ็ดเสร็จ 

มีวิธีการเผยแพร ดังน้ี 
๑. การเผยแพรดวยวธิีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE)  
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการ
เผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งน้ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศกึษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา  

 



 ๕๐
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

 
 
 
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
              เม่ือไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว  การนํา “ตํารา” น้ัน
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน “ตํารา” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “ตํารา” น้ันอีกครั้งหน่ึงอาจกระทําได แตจะตองทํา
การเผยแพร “ตํารา” น้ันใหมอีกครั้งหน่ึง 
 

ระดับด ี     เปนตําราที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและ
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ 
        และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปน 
       การแสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบตัิได 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรือ่งใดเรื่องหน่ึง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคดิและคนควาตอเน่ือง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 หนังสือ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรยีงขึ้นโดยมีรากฐานทางวชิาการที่ม่ันคง  และใหทศันะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
น้ันๆ และ/หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวเนื่อง  มีความตอเน่ืองเช่ือมโยงในเชงิเนื้อหาและครอบคลุม 
โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชา
หน่ึงในหลักสตูร   และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทั้งน้ีเน้ือหาสาระของหนังสือตองมีความทนัสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันทีจั่ดพิมพ 
 
เปนรูปเลมทีป่ระกอบดวย คํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและ
บรรณานุกรม  ทั้งน้ีอาจมีอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ  
         การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญน้ันไดโดยเบ็ดเสร็จ 
 
มีวิธีการเผยแพร ดังน้ี 
๑. การเผยแพรดวยวธิีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งน้ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศกึษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
             เม่ือไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแลว  การนํา “หนังสือ” 
น้ันไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน “หนังสือ” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” น้ันอีกครั้งหน่ึงอาจกระทําได  แตจะตองทํา
การเผยแพร “หนังสือ” น้ันใหมอีกครั้งหน่ึง 
 

 
 
 



 ๕๒
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 หนังสือ 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 

 
ระดับด ี     เปนหนังสือที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มี
แนวคิดและการนําเสนอที่ชดัเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง 
        วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที ่
        เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบตัิได 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรือ่งใดเรื่องหน่ึง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคดิและคนควาตอเน่ือง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานวิจัย 

คํานิยาม 
 
 

 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธวีิทยาการวิจัย
ที่เปนที่ยอมรบัในสาขาวิชานั้นๆ และมีวตัถุประสงคทีช่ัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล 
คําตอบหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการนํา
วิชาการนั้นไปประยุกต   

อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังน้ี 
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทํา
วรรณกรรมปริทัศน สมมตฐิาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง  และอ่ืนๆ 
๒. บทความวจัิย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยน้ัน ใหมีความกระชับ
และสั้น สําหรบัการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังน้ี 
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยาง
แนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซ่ึงภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวชิาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวฒิุและแสดงหลักฐานวาได
เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวชิาที่เกี่ยวของใน
ประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง 
               เม่ือไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของ “งานวิจัย” น้ันแลว   การนํา “งานวิจัย” น้ัน มาแกไขปรับปรุงหรอืเพ่ิมเติมสวนใด 
สวนหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” น้ันอีกครั้งหน่ึงจะกระทําไมได 

 



 ๕๔
 
  

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานวิจัย 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับด ี     เปนงานวิจัยทีมี่กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัย  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรอืนําไปประยกุตได   
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. เปนผลงานทีแ่สดงถึงการวิเคราะหและนาํเสนอผลเปนความรูใหมทีล่ึกซึ้งกวา

งานเดิมที่เคยมีผูศึกษาแลว 
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยาง

แพรหลาย 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. เปนงานบุกเบกิที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปนการ

สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ทําใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 

๒. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวของในระดับชาติ  และ/หรือระดับนานาชาต ิ

 
  

 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 



 ๕๕
 
  
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการอยางอ่ืนที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความ
ทางวิชาการ หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย  โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน  
สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศิลปะ หรือสารานุกรม 
            รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดาน
ปรัชญา หรือประวตัิศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและ
ทรงคุณคาในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงเม่ือนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษา 
ตางประเทศอกีภาษาหนึ่ง 
           ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่
อธิบายและชี้ใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสราง
องคความรู  หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น  และแสดงถึงความ 
สามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  สาํหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบตัิจะตองผานการ
พิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน 
 
๑. อาจจัดเพิ่มไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ       
แถบเสียง 
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทาํให
เกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิด
ประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชงิปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจน 
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย  

 
 
 
 
 
 



 ๕๖
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

มีวิธีการเผยแพร ดังน้ี 
๑. การเผยแพรดวยวธิีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ 
๓. การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย 
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น   
            ทั้งน้ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศกึษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
              

ระดับด ี เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวธิีการใหมๆ  และ
ผลงานนั้นกอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี   และตอง 

๑. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาวิชา
ที่เสนอหรือ 

๒. เปนผลงานทีส่รางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวชิานั้นๆ 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ 
และ/หรือวงวชิาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ

 
 

 
 
 
 
 



 ๕๗
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานแปล 

คํานิยาม 
 
 
 
 

 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร 
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซ่ึงเม่ือนํามา
แปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง) 
มีวิธีการเผยแพร ดังน้ี 
๑. การเผยแพรดวยวธิีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งน้ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศกึษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
             เม่ือไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแลว  การนํา “งานแปล” 
น้ันไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน “งานแปล” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง    
ทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” น้ันอีกครั้งหน่ึงอาจกระทําได แตจะตอง
ทําการเผยแพร “งานแปล” น้ันใหมอีกครั้งหน่ึง 

ระดับด ี เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชีค้วามสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี มีการศึกษา
วิเคราะหและตีความทั้งตวับทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวจัิย  
            มีการใหอรรถาธบิายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 
 
  

 
 



 ๕๘
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานแปล 

 ระดับดีมาก  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผน
ทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนดิ และบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อ
ความหมายในระดับสูงมาก 
                 มีการศึกษาวเิคราะหและตีความทั้งตวับทและบรบิทของตัวงานอยาง
ละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสนัทัดกรณี         
                 มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับ
มหภาคและจุลภาค 
ระดับดีเดน   ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังน้ี 

๑. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสาํคัญ ในระดับที่มีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 

๒. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได 
๓. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการ

บุกเบิกทางวชิาการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕๙
 

เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการวาดวย 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ                      

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

 
๗.  ตัวอยางแนบทายระเบียบ 

 
 กรณีไดรับวฒิุเพิ่มข้ึน 

  นาย ก. ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเปนเวลา ๖ ป  ตอมาลาศึกษาตอและไดรับวุฒิ
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น กลับมาทําการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก ๑ ป ๘ เดือน  ใหนับ
ระยะเวลาทําการสอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี ๖ ป (เทากับ  ๖/๙ = 
๒/๓ กับสอนหลังจากปริญญาโท ๑ ป ๘ เดือนเทากับ ๑/๓ เม่ือรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยได 
 
 วิธีการคํานวณดังน้ี 

อาจารยใชวุฒิปริญญาตรี  ๖  ป   =  ๗๒  เดือน 

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

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

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

เพราะฉะนั้นถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทํางานอีก  ๑ ป  ๘ เดือน 
 
 กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา 

  หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ หากประสงคจะขอตําแหนง
ทางวิชาการก็ใหเสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตําแหนงโดย
วิธีปกติเทานั้น 
 
  
 
 

๕ 
๙ 


