ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พ.ศ. 2561
...........................................................................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยการประชุมและการดาเนินงานของ
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการประจ าวิ ท ยาลั ย เซนต์ ห ลุ ย ส์ พ.ศ.2549 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (2) และ มาตรา 38 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จึง ตราข้อบังคับ สภาวิทยาลัยเซนต์ หลุยส์ ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยการประชุมและการดาเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ. 2549 และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
บรรดากฎ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกคาสั่ง หรือประกาศ เพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยนั้นเป็น
ที่สุด
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
วิทยาลัย
หมายความว่า วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สภาวิทยาลัย
หมายความว่า สภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อธิการบดี
หมายความว่า อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ประธาน
หมายความว่า ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะกรรมการ หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการประจาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เสนอแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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เลขานุการ

หมายความว่า

ผู้ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณาจารย์
หมายความว่า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
อาจารย์ และอาจารย์พิเศษ ซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอน
และการวิจัย
คณาจารย์ประจา หมายความว่า ผูซ้ ึ่งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์แต่งตัง้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
สอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ
คณาจารย์พเิ ศษ หมายความว่า ผูซ้ ึ่งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์แต่งตัง้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน
และการวิจัย แต่มิได้อยู่ประจาทีว่ ิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ตาแหน่งทางวิชาการ หมายความว่า ผูซ้ ึ่งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
หมวด 1
บททัว่ ไป
ข้อ 6 ให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจา
วิทยาลัย
ข้ อ 7 ให้ ป ระธานกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการประจ าวิ ท ยาลั ย เสนอรายนามผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
แต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 เสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
วิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัย
ข้อ 8 ให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัย ประกอบด้วย
8.1 ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
8.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน และดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการประจาวิทยาลัย
ข้อ 10 คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาเกีย่ วกับตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์วิทยาลัย
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(2) พิจารณาและวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการอุทธรณ์ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์วิทยาลัย
(3) พิจารณาเทียบตาแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอื่นเข้าสู่ระบบการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัย
หมวด 2
การประชุม
ข้อ 11 การเรียกประชุมต้องทาเป็นหนังสือแจ้งพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม โดยให้กาหนดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 12 การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้เป็นไปตามลาดับ ดังนี้
12.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
12.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
12.3 เรื่องสืบเนื่อง
12.4 เรื่องเสนอพิจารณา
12.5 เรื่องอื่น ๆ
ข้อ 13 ให้ประธานกากับดูแลการลงลายมือชื่อกรรมการที่มาประชุมทุกครั้ง
ข้อ 14 ให้มีการจัดทารายงานการประชุมในแต่ละครั้ง โดยให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมนั้น และ
กรรมการมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงความเป็นจริงได้ ทั้งนี้ให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด
ข้อ 15 ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมจานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
และให้ดาเนินการเป็นความลับทุกขั้นตอน
ข้อ 16 เลขานุการ มีหน้าที่ ดังนี้
16.1 ออกหนังสือเชิญประชุม
16.2 จัดทาเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม
16.3 จัดทารายงานการประชุม
16.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย
หมวด 3
การแต่งตั้งคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ 17 การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจา ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ตามที่กาหนดในข้อบังคับและเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรก กระทาได้ 2 วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ
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ข้อ 18 การแต่งตั้งคณาจารย์ผู้ใดให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดาเนินการ ดังนี้
18.1 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
18.1.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดารงตาแหน่ง
อาจารย์และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ
ในกรณีทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดารงตาแหน่ง
อาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ
ในกรณีทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดารงตาแหน่ง
อาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
ในกรณีที่ผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจาและทา
การสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนแห่งอื่นอยู่ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจาใน
วิทยาลัย จะนับระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น รวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ใน
ตาแหน่งในการพิจารณาแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการโดยคานวณเวลาทาการสอนดังกล่าวให้เต็มเวลาก็ได้
ในกรณีที่ผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน และได้สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบ
ทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งมาแล้ว อาจนา
ระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมคานวณเวลาในการสอน
ได้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ทาการสอน
ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
อาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพิ่ มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแต่งตั้ง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
18.1.2 ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูลที่จาเป็นทุกๆ ด้าน
โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผล
ถูกต้องที่สุด
ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่า
ได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิ ตระบบทวิ ภาค และมีความชานาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ใ นการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
สาหรับกรณีที่ผู้ขอได้ทาการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้อง
เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่าน
การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดไว้ในแนวทางการ
ประเมินผลการสอนแนบท้ายระเบีย บคณะกรรมการการอุด มศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธี การแต่ ง ตั้ ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
18.1.3 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
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(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ
(3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ
(4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขอ
อาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมหรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทน
งานวิจัย ตาม (2) - (4) ได้
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อ
สาเร็จการศึกษามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทา มิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้ พิจารณา
เฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
18.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้อง
คานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอก
เลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่
คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทา ให้เข้าใจ
ผิดว่าเป็นผลงานใหม่
(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อ
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(3) ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
หรือสิทธิมนุษยชน
(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทาง
วิชาการ
(5) ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอตาแหน่ง
จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดาเนินการ
18.2 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
18.2.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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18.2.2 ผลการสอน ให้นาความในข้อ 18.1.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่ต้องมีความชานาญพิเศษใน
การสอน
18.2.3 ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ
(3) ผลงานวิจัย 1 เรือ่ ง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง และ
(4) ตารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 เรื่อง และมีคุณภาพดี 1
เรื่อง หรือ
(2) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
(3) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมี
คุณภาพดี
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่
2 นั้น ผู้ขออาจใช้ตาราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 เล่ม และมีคุณภาพดี 1 เล่ม แทนผลงานตาม (1) – (3)
ได้
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อ
สาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณา
เฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด พร้ อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้าย
18.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้อง
คานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 18.1.4
18.3 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
18.3.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์แ ละปฏิ บัติห น้ า ที่ ใ น
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
18.3.2 ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน
18.3.3 ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้
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วิ ธี ที่ 1 ผลงานทางวิช าการต้อ งประกอบด้ว ยผลงานซึ่ง มีคุ ณภาพดีม ากและมีป ริ ม าณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือ
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง และ
(3) ตารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม
วิ ธี ที่ 2 ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งประกอบด้ วยผลงานซึ่ง มี คุณ ภาพดี เ ด่ น และมี ป ริ ม าณอย่ างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือ
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขอ
อาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้
วิ ธี ที่ 1 ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งประกอบด้ว ยผลงานซึ่ งมี คุ ณ ภาพดี มากและมี ป ริ ม าณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนดหรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 2 เรื่อง และ
(3) ตารา หรือ หนังสือ 2 เล่ม
วิ ธี ที่ 2 ผลงานทางวิ ช าการต้ อ งประกอบด้ ว ยผลงานซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี เ ด่ น และมี ป ริ ม าณอย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย 3 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือตารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ
(3) ตารา หรือ หนังสือ 3 เล่ม
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การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อ
สาเร็จการศึกษามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณา
เฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
18.3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 18.1.4
ข้ อ 19 วิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณาจารย์ ป ระจ าให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติให้ดาเนินการ ดังนี้
19.1 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
19.1.1 ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามแบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่คณะกรรมการกาหนด พร้อมด้วยผลงานทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
19.1.2 ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการประเมิ น ผลการสอนโดยอาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
19.1.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสามถึงห้าคน
การแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชือ่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกาหนดสาหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือ
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอโดยต้องเป็นบุคคลที่ มิใช่บุคลากรของสถาบันที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้
อยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันนั้น รวมทั้งมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่เสนอขอ และกาหนดให้ต้องมีการ
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดและให้การดาเนินการอยู่ใ นชั้น
ความลับทุกขั้นตอน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลหรื อ ความจ าเป็ น ที่ ส ถาบั น ไม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกาหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินของที่
ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการ
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ประเมิ น เป็ นเอกฉั น ท์ ว่าคุณ ภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ข อกาหนดต าแหน่ งอยู่ ในเกณฑ์ หรื อ ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนดนั้น ให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้
ในกรณี ที่ ผู้ข อเสนอผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สัง คม สภาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของสภา
วิทยาลัย ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้ องกับ
สาขาวิชาที่เสนอขอ ทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิตามวรรคแรกเพิ่มเติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการแต่งตั้ง
19.1.4 เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการพิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 19.1.3 แล้ว ให้นาเสนอต่อสภาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกคาสั่งแต่งตั้ง และแจ้ง
ให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในประกาศนี้ รวมทั้งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้
สภาวิทยาลัยทราบต่อไป และให้สภาวิทยาลัยปฏิบัติตามนั้น
คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย
19.2 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
19.2.1 ให้นาความในข้อ 19.1.1 และ 19.1.3 มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่
ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
19.2.2 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง ทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้นาเสนอต่อสภาวิทยาลัยพิจารณา
19.2.3 เมื่อสภาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นเพื่อ
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 20 การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
วิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ต่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การ
เสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง ยั ง ไม่ ค รบระยะเวลาที่ ก าหนดให้ ด ารงต าแหน่ ง รอง
ศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจา ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาก่อน
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ดาเนินการ ดังนี้
20.1 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการโดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทาง
วิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
20.2 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น และให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากทั้งนี้ ผลงาน
ทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
20.3 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น และให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อย
กว่าสี่ในห้าเสียง ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น
หมวด 4
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ 21 การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ
และศาสตราจารย์พิเศษ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในแนวทางการประเมินผลการสอนแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทาได้ 2 วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ
ข้อ 22 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษผู้ใดให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ ให้ดาเนินการ ดังนี้
22.1 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
22.1.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดารงตาแหน่ง
อาจารย์พิเศษ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ
ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดารงตาแหน่ง
อาจารย์พิเศษ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ
ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดารงตาแหน่ง
อาจารย์พิเศษ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานที่กาหนดโดยสถาบันนั้น ๆ
ทัง้ นี้ ต้องทาการสอน ร่วมทาการสอน หรือควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาในวิชาตาม
หลักสูตรของสถาบันในขณะที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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22.1.2 ผลการสอน ต้ อ งประเมิ น คุณ ภาพการสอนของผู้ ข อที่ ค รอบคลุ ม ข้อ มูล ที่ จาเป็ นทุ ก ๆ ด้ าน
โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผล
ถูกต้องที่สุด
ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาที่ขอแต่งตั้ง
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต ระบบทวิภาค และมีความชานาญในการ
สอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สาหรับกรณีที่ผู้ขอได้ทาการ
สอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุก
วิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาคและมีคุณภาพดี มีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในแนวทางการประเมินผลการสอนแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
2560
22.1.3 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ
(3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ
(4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมหรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี
มาก แทนงานวิจัย ตาม (2) – (4) ได้
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือเพื่อสาเร็จการศึกษามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้
ทาการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้
ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
22.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและ
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทา
ให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
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(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(3) ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน
(4) ผลงานทางวิช าการต้องได้ม าจากการศึกษาโดยใช้หลั กวิชาการเป็นเกณฑ์
ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่ วนตัว
หรื อ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิดความเสี ยหายแก่ ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่ ข ยายข้ อค้ น พบ โดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(5) ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอ
ตาแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดาเนินการ
22.2 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ
22.2.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
22.2.2 ผลการสอน ให้นาความในข้อ 22.1.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องมีความชานาญพิเศษใน
การสอน
22.2.3 ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการ ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ
(3) ผลงานวิจัย 1 เรือ่ ง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง และ
(4) ตารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 เรื่อง และมี
คุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ
(2) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
(3) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้
สังคมซึ่งมีคุณภาพดี
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โดยวิธีที่ 2 นั้น ผู้ขออาจใช้ตาราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 เล่ม และมีคุณภาพดี 1 เล่ม แทนผลงานตาม
(1) – (3) ได้
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การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือเพื่อสาเร็จการศึกษามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้
ทาการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณี เช่นนี้
ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้น
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
22.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ
ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 22.1.4
22.3 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
22.3.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษและปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
22.3.2 ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน
22.3.3 ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิ จั ย 5 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือ
(2) ผลงานวิ จั ย 1 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง และ
(3) ตารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิ จั ย 5 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือ
(2) ผลงานวิ จั ย 1 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง
ส าหรั บ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ สาขาวิ ช าทางสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้
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(1) ผลงานวิ จั ย 2 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนดหรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ
(2) ผลงานวิ จั ย 1 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 2 เรื่อง และ
(3) ตารา หรือ หนังสือ 2 เล่ม
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิ จั ย 3 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ
(2) ผลงานวิ จั ย 1 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ ตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ
(3) ตารา หรือ หนังสือ 3 เล่ม
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้
ทาการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้
ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้น
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
22.3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษต้อง
คานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 22.1.4
ข้อ 23 วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ ให้ดาเนินการ ดังนี้
การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์
พิ เ ศษ ให้ ด าเนิ น การตามวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนเช่ น เดี ย วกั น กั บ การแต่ ง ตั้ ง คณาจารย์ ป ระจ า ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์โดยอนุโลม
การพิจารณาแต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ให้ดาเนินการตามวิธีการและขั้นตอนเช่นเดียวกันกับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์โดยอนุโลม
การแต่งตั้งผู้มิได้เป็นคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้แต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษตามลาดับ
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ข้อ 24 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษโดยวิธีพิเศษ
กรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง สถาบันอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์พิ เศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ต่างไปจากที่กาหนดไว้ในข้อ
22.1.1, 22.2.1 และ 22.3.1 แล้วแต่กรณีให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กาหนดให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือการเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษโดยที่ผู้นั้นมิได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาก่อน
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งจะต้องมีความรู้ความสามารถสูงและมีความเชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งมี
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีเด่น
ส่วนวิธีการเสนอกาหนดตาแหน่งให้ดาเนินการตามขั้ นตอนเช่ นเดียวกันกับวิธีการแต่งตั้งให้ ด ารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีปกติ สาหรับรองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีปกติ วิธีที่ 1
โดยอนุโลม
ข้อ 25 แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ แบบเสนอแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทาง
ในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คาจากัด
ความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จาแนกตามระดับคุณภาพ และอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 26 กรณีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับตาแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนาผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการมา
ก่อน มาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการอีกครั้ง หนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณา
ผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่
ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย
หมวด 5
การแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการมาก่อน
ข้อ 27 วิทยาลัย อาจแต่งตั้งบุคคลที่เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ หรือ
สถาบันชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกับที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งนั้น ๆ และระดับตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่บุคคลนั้นเคยดารงอยู่ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย
ต าแหน่ ง ทางวิชาการจากสถาบัน อุ ดมศึก ษาในประเทศหรื อสถาบัน ชั้น สู งในต่างประเทศที่ จะน ามาใช้เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งตามที่กาหนดในวรรคต้นนั้น จะต้องเป็นตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และ
สาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นด้วย
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ข้อ 28 การดาเนินการแต่งตั้ง บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามกรณีที่กาหนดในข้อ 27 ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
28.1 ให้วิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 27 โดยตรวจสอบสถานภาพตาแหน่งทางวิชาการเดิมจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูง
เดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ของสาขาวิชาที่ผู้นั้นได้เคยรับแต่งตั้งของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณีแล้วเสนอผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัยพิจารณา
28.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัยพิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจ
ดาเนินการตามหมวด 3 ก่อนนาเสนอสภาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการต่อไป
กรณีการแต่งตั้งผู้ที่เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาระบบอื่นหรือสถาบันชั้นสูง
ต่างประเทศมาก่อนให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามข้อ 19.1.3 เพื่อพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันนั้น ๆ และต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ท าหน้ าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ โดยมี ก รรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
28.3 เมื่ออธิการบดีสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามอานาจ และตามที่สภาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว
ให้รายงานให้สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับจากวันออกคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมสาเนา
คาสั่งแต่งตั้งของวิทยาลัย สาเนาคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และผลการ
ตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงเดิม ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 27
คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในกรณีนี้ จะต้องระบุสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิ ชาการที่สั่ง
แต่งตั้ง พร้อมทั้งระบุสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิชาการเดิมของบุคคลนั้นไว้ด้วย
กรณีวันที่แต่งตั้งผู้ที่เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการมาก่อน ให้แต่งตั้ง ได้ไม่ก่อนวันที่สภาวิทยาลัยได้รับ
เรื่อง
หมวด 6
การลงโทษ
ข้อ 29 ให้สภาวิทยาลัยพิจารณากาหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอกาหนดตาแหน่งอันส่อให้เห็น
ว่าเป็นผู้ที่กระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติ ไม่
เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
29.1 กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือนาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการโดย
อ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือนาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
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หนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะที่จะ
ทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น และกระทาการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภา
วิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอตาแหน่งทางวิชาการในครั้ง นั้น และดาเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความ
ร้ายแรงแห่งการกระทาผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทาผิดนั้นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้า
ปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภาวิทยาลัยมีมติ
29.2 กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือ
ทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็น การลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนาเอา
ผลงานของผู้ อื่ น ไปใช้ โดยอ้ า งว่ า เป็ น ผลงานของตนเอง หรื อ น าผลงานของตนเองในเรื่ อ งเดี ย วกั น ไปเผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลัก
วิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิ
มนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระทาการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน
ตามความเป็นจริง ให้สภาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์พิเศษ สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ สภาวิทยาลัย พิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และ
ดาเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทาผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทาผิดนั้นเสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่ สภาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรือ
นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี
หมวด 7
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา
ข้อ 30 กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ผู้ขออาจ
เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อ สภาวิทยาลัย และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดย
แสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าวแต่ละครั้ง ให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
รับทราบมติ
ภายใต้บังคับข้อ 19.1.4 และ 19.2.3 เมื่อสภาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยของสภาวิทยาลัยเป็นที่สุด
ข้อ 31 ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ดาเนินการ ดังนี้
(1) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้

