ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
_____________________________
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔(๕) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไวดังนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 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 วาดวยมาตรฐานหลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๐”
ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่เกิดปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย
และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ
“คณาจารย” หมายความวา ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย และอาจารยพิเศษ
ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“คณาจารยประจํา” หมายความวา ผูที่ปฏิบัติงานประจําทําหนาที่ดานการสอน การวิจัยและการให
บริการทางวิชาการของสถาบัน
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“คณาจารยพิเศษ” หมายความวา ผูที่ปฏิบัติงาน ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทําหนาที่ดานการ
สอนและการวิจัย
แตมิไดอยูประจําที่สถาบัน
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน
“ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย รวมถึงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ
ดวย
หมวดที่ ๒
การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
_____________________________
ขอ ๖ การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหถือคุณสมบัติและหลักเกณฑ ตามที่กําหนด
ในระเบียบนี้
การพิจารณาแตงตั้งในวรรคแรกกระทําได ๒ วิธี คือ การแตงตั้งโดยวิธีปกติ และการแตงตั้งโดยวิธี
พิเศษ
ขอ ๗ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการดังนี้
๗.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
๗.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารยและได
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ
ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารยและไดปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาดํารงตําแหนงอาจารยและไดปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กรณีที่ไดดํารงตําแหนงอาจารยประจําและทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบัน อุดมศึกษา
ของรัฐหรือเอกชนแหงอื่นอยู เมื่อไดรับแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในสถาบันที่จะแตงตั้งใหเปนผู
ชวยศาสตราจารย จะนับระยะเวลาระหวางเปนอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น รวมเปน
ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงในการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการโดยคํานวณเวลาทํา
การสอนดังกลาวใหเต็มเวลาก็ได
กรณีที่เคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน และ ไดทํา
การสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวาสองหนวยกิต ตามระบบทวิภาค เมื่อไดรับ
แตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในสถาบันที่จะแตงตั้งใหเปนผูชวยศาสตราจารย
จะนับระยะเวลา
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ระหวางเปนอาจารยพิเศษนั้นรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง ในการพิจารณาแตงตั้ง
ตําแหนง ทางวิชาการ โดยคํานวณเวลาทําการสอนดังกลาวใหสามในสี่ของเวลาที่ทําการสอนก็ได
ในกรณีที่อาจารยไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น ใหนับเวลาการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยประจํากอนและ
หลังไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะ
เวลาที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๑
๗.๑.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่กําหนดไวในหลัก
สูตรของสถาบันและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมี
ผูสอนรวมกัน หลายคน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนง
เปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะ
กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ
บังคับของสภาสถาบัน
๗.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้
ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี
และ
(๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชา
การ ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
๗.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผล
งานของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผย
แพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
(๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูล ที่นํามาใช
ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา
(๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการ
เปนเกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย
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โดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความ
เปนจริง ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวย
กฎหมาย
๗.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
๗.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป
๗.๒.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตร
ของสถาบัน และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงาน
สอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอน
รวมกัน หลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมี
คุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน
๗.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะ
กรรมการกําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรืประกาศนียบัตร
ใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี
และ
(๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และได
รับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใช
สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่ม
ขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย
๗.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
รองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวใน ขอ ๗.๑.๔
๗.๓ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
๗.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและไดปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
๗.๓.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบัน และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน
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๗.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะ
กรรมการกําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และ
(๒) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
แบบที่ ๒ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปนี้
(๑) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเดน ซึ่งไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ
หรือ
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน หรือ
(๓) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิชาการตามขอ ๗.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคย
ใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย
๗.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารยตอง
คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๗.๑.๔
ขอ ๘ วิธีการแตงตั้งคณาจารยประจําเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยโดยวิธีปกติ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
๘.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย
๘.๑.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง
วิชาการที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยผลงานทางวิชาการ
๘.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันประเมิน
ผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม
๘.๑.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน แตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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ทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการประจําสถาบัน
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงหาคน
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยา
บรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกําหนดสําหรับสาขา
วิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ตําแหนงที่เสนอขอ
และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับ
ทุกขั้นตอน
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณ
วุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเปน รายๆ ไป
เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง ความเปนผูทรงคุณ
วุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
๘.๑.๔
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๘.๑.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบัน
พิจารณาใหความเห็นชอบและใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง และแจงใหคณะกรรมการทราบภายใน
๓๐ วัน นับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง พรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ ฯ
คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของตําแหนงทางวิชาการที่สั่ง
แตงตั้งนั้นดวย
๘.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
๘.๒.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามแบบคําขอฯ ที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวย
ผลงานทางวิชาการ
๘.๒.๒
ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน
ประเมิน ผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะ
สม
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๘.๒.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการประจําสถาบัน
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
หากเสนอขอตามแบบที่ ๑ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
สามถึงหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอ
ความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา
หากเสนอขอตามแบบที่ ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน หาคน พิจารณาผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะ
กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริย
ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
โดยมี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนิน
การอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีราย
ชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมกรรมการเปนรายๆ ไป
เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ เปนผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น โดยแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
๘.๒.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๘.๒.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบัน
พิจารณา
๘.๒.๕ เมื่อสภาสถาบันพิจารณาเห็นสมควรแลว ใหเสนอความเห็นตอคณะ
กรรมการพิจารณา
๘.๒.๖ คณะกรรมการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการของคณาจารยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ จํานวน
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สามถึงหาคน เปนคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมอีกก็ได ทั้งนี้ การตัดสินตองได
รับคะแนนเสียงจากคณะกรรมการประเมินฯ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งและเสนอตอคณะกรรมการ และให
การดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
๘.๒.๗ คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งเปน
ศาสตราจารยและใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งตอไป
ขอ ๙ การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได (เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยประจํา ให
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือเสนอ
ขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารง
ตําแหนง รองศาสตราจารย หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกตางไป
จากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม) โดยใหดําเนินการเปนวิธีพิเศษ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ใหดําเนินการดังนี้
๙.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยวิธี
พิเศษ
ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้ง ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณ
วุฒิ จํานวนหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการ
ตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง
ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่
แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก
๙.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ
ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะแบบที่ ๑ เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียว
กับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรง
คุณวุฒิ จํานวนหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดย
การตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง
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ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน
หมวดที่ ๓
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
_____________________________
ขอ ๑๐ การแตงตั้งผูมิไดเปนคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง ผู
ชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการดังนี้
๑๐.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
๑๐.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษและไดปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ
ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษและไดปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษและได
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
ทั้งนี้ ตองทําการสอน รวมทําการสอนหรือควบคุมการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาในวิชาตามหลักสูตร
ของสถาบันในขณะที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
๑๐.๑.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชา
เฉพาะ ของสาขาวิชาที่ขอแตงตั้งตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญในการ
สอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบ
การสอนมาแลว
โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา
สถาบัน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน
๑๐.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑท่คี ณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี
และ
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(๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
๑๐.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปน
ผลงานของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไป
เผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
(๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํา
มาใชในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา
(๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด
สิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชา
การเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการ
วิจัย โดยหวัง
ผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไม
ขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวย
กฎหมาย
๑๐.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ
๑๐.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป
๑๐.๒.๒. ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะของสาขา
วิชาที่ขอแตงตั้งตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน มีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอ
เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอน
หลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอ
กําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมิน
จากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบัน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในขอบังคับของสถาบัน

11

๑๐.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะ
กรรมการกําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี
และ
(๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และได
รับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๐.๒.๓ (๑) และ (๒) ตองไมซ้ํากับผลงานที่
ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษมาแลว ทั้งนี้ จะตองมีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษดวย
๑๐.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนงรอง
ศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวใน ขอ ๑๐.๑.๔
๑๐.๓ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ
๑๐.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ และ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
๑๐.๓.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของ
สภาสถาบัน
๑๐.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะ
กรรมการกําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และ
(๒) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
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แบบที่ ๒ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปนี้
(๑) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเดน ซึ่งไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะ
กรรมการกําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีเดน หรือ
(๓) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๐.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซ้ํากับผลงาน
ที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษ
แลว ทั้งนี้ จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยพิเศษดวย
๑๐.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
ศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๑.๔
ขอ ๑๑ วิธีการแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการ ดังนี้
การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
และรอง
ศาสตราจารยพิเศษ
ใหดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนเชนเดียวกันกับการแตงตั้งคณาจารย
ประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยอนุโลม
การพิจารณาแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ ใหดําเนินการตามวิธกี ารและขั้นตอนเชนเดียวกัน
กับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยอนุโลม
การแตงตั้งผูมิไดเปนคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ ผู
ชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ตามลําดับ
ขอ ๑๒ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ โดยวิธีพิเศษ
กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรือรองศาสตราจารยพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
แตกตางไปจากที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๑.๑, ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๓.๑ แลวแตกรณี ใหดํารงตําแหนงสูง
ขึ้นได (เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ หรือ
ศาสตราจารยพิเศษ โดยที่ผูนั้นมิไดดาํ รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษมากอน หรืออาจเสนอ
แตงตั้งอาจารยพิเศษผูซึ่งมีคุณวุฒิไมเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางๆ ใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ
หรือศาสตราจารยพิเศษ)
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ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งจะตองมีความรูความสามารถสูงและมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีเดน
สวนวิธีการเสนอกําหนดตําแหนงใหดําเนินการตามขั้นตอนเชนเดียวกันกับวิธีการแตงตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษโดยอนุโลม
ขอ ๑๓ แบบคําขอฯ แบบเสนอแตงตั้งฯ แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชา
การ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ลักษณะการมีสวน
รวมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงาน
ทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
ขอ ๑๔ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับ
ที่ไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมอีกครั้ง
หนึ่ง ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒฯ ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นที่ผานการ
พิจารณามาแลวนั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก
หมวดที่ ๔
การแตงตั้งผูที่เคยดํารงตําแหนงทางวิชาการมากอน
_____________________________
ขอ ๑๕ สถาบันอาจแตงตั้งบุคคลที่เคยดํารงตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
หรือสถาบันชั้นสูงในตางประเทศมากอน ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับ
ตําแหนงที่ไมสูงกวาที่บุคคลนั้นเคยดํารงอยูก็ได ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงในตางประเทศที่จะนํามาใชเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งตามที่กําหนดในวรรคตนนั้น จะตองเปนตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดวย
ขอ ๑๖ การดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามกรณีที่กําหนดในขอ
๑๕ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
๑๖.๑ ใหสถาบันตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการใหถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๕ โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหนง
ทางวิชาการเดิมจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงเดิมที่ไดรับการแตงตั้ง และตรวจสอบการ
รับรองสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาที่ผู
นั้นไดเคยรับแตงตั้งของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงตางประเทศนั้น แลวแตกรณี แลวเสนอ
ผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณา
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๑๖.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันพิจารณาผล
งาน ทางวิชาการและอาจดําเนินการตามหมวดที่ ๒ กอนนําเสนอสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบใหดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตอไป
๑๖.๓ เมื่ออธิการบดีสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามอํานาจ และตาม
ที่ สภาสถาบันเห็นชอบแลว ใหรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน
สามสิบวัน นับจากวันออกคําสั่งแตงตั้งฯ พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งของสถาบัน สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชา
การของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงเดิมตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๑๕
คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในกรณีนี้ จะตองระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการที่
สั่งแตงตั้งพรอมทั้งระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการเดิมของบุคคลนั้นไวดวย
หมวดที่ ๕
การลงโทษ
_____________________
ขอ ๑๗ ใหสภาสถาบันพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอกําหนด
ตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงาน
ทางวิชาการและเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการดังตอไปนี้
๑๗.๑ กรณีที่ตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไม
ตรงกับความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผล
งาน ทางวิชาการของผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชา
การของตนเอง ใหสภาสถาบันมีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้นและ
ดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผู
กระทําผิดนั้นเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติ
๑๗.๒ กรณีที่ไดรับการเห็นชอบใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว หากภาย
หลังตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น
เปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใชโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง ใหสภาสถาบันมีมติถอดถอนผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพเศษ รอง
ศาสตราจารย และ รองศาสตราจารยพิเศษ สวนตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ให
สภาสถาบันพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อนําความกราบบังคับทูลเพื่อทรงพระกรุณา
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โปรดเกลาฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิด
เปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้น เสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป
นับตั้งแตวันที่สภาสถาบันมีมติใหถอดถอน หรือนับตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน
แลวแตกรณี
เมื่ออธิการบดีออกคําสั่งลงโทษตามมติสภาสถาบันในทุกกรณีขางตนแลว ใหรายงาน ให
คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ออกคําสั่ง พรอมสําเนาคําสั่งฯ ของสถาบัน
หมวดที่ ๖
การอุทธรณ
______________________
ขอ ๑๘ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่คณะ
กรรมการกําหนดผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได โดยยื่น
อุทธรณตอสภาสถาบันไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ
เมื่อสภาสถาบันไดรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง ทางวิชาการประจํา
สถาบันพิจารณาคําอุทธรณ เมื่อมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันวินิจฉัยและใหคํา
วินิจฉัยของสภาสถาบันถือเปนที่สุด
ขอ ๑๙ กรณีที่มีความจําเปนใหสภาสถาบันออกระเบียบ หรือขอบังคับ หรือประกาศเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดในระเบียบนี้เพิ่มเติม เทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ได
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บทเฉพาะกาล
___________________
ขอ ๒๐ การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบันไดรับ
เรื่อง ไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการ ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนง ตามระเบียบ
คณะกรรมการ เรื่องมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ตอไปจนแลวเสร็จ เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยา
บรรณทางวิชาการ ใหใชระเบียบนี้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

