
ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย มาตรฐาน หลกัเกณฑ์

และวธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 

ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยู่ถนอม

รองอธิการบดี 



หวัขอ้การน าเสนอ

• วนัที่มีผลบงัคบัใช้

• คณุสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง

• ผลการสอน

• ผลงานทางวชิาการ

• อืน่ๆ: ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 



วนัที่มีผลบงัคบัใช้

ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา

ว่าดว้ย มาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารแต่งต ัง้คณาจารยใ์น

สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ใหด้ ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 

2550 (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2552
และ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2556

ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา

ว่าดว้ย มาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารแต่งต ัง้คณาจารยใ์น

สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ใหด้ ารง

ต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2560

ปจัจุบนั-27 ธนัวาคม 2561 28 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป



คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง

ระเบยีบ กกอ. ฯ ปจัจุบนั ระเบยีบ กกอ. ฯ ใหม่

ผูช่้วยศาสตราจารย,์ ผศ.

จบ ป.ตร ีและเป็นอาจารยม์าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 9 ปี

จบ ป.โท และตอ้งเป็นอาจารยม์าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี

จบ ป.เอก และตอ้งเป็นอาจารยม์าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ผูช่้วยศาสตราจารย,์ ผศ.

จบ ป.ตร ีและตอ้งเป็นอาจารยม์าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี

จบ ป.โท และตอ้งเป็นอาจารยม์าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี

จบ ป.เอก และตอ้งเป็นอาจารยแ์ละท าการสอนมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่า 1 ปี และพน้ระยะทดลองการปฏบิตัิงานที่

ก าหนดโดยสถาบนันั้นๆ

รองศาสตราจารย,์ รศ.

เป็น ผศ. มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี

รองศาสตราจารย,์ รศ.

เป็น ผศ. มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ศาสตราจารย,์ ศ.

เป็น รศ. มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ศาสตราจารย,์ ศ.

เป็น รศ. มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี



ผลการสอน

ระเบยีบ กกอ. ฯ ปจัจุบนั ระเบยีบ กกอ. ฯ ใหม่

ผูช่้วยศาสตราจารย,์ ผศ.

-มีชัว่โมงสอนประจ าวชิาหน่ึงวชิาใดที่ก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรของสถาบนั 

-มีความช านาญในการสอน
-เอกสารประกอบการสอนมีคณุภาพระดบัดี และใช้

ประกอบการสอนมาแลว้

ผูช่้วยศาสตราจารย,์ ผศ.

-มีชัว่โมงสอนประจ าวชิาหน่ึงวิชาใดที่ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของ
สถาบนั ซึ่งเทยีบค่าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกติ ระบบทวิภาค
-มีความช านาญในการสอน
-เอกสารประกอบการสอนมีคณุภาพระดบัดี และใช้

ประกอบการสอนมาแลว้ (เล่ม/ซีดีรอม) 

รองศาสตราจารย,์ รศ.

-มีชัว่โมงสอนประจ าวชิาหน่ึงวชิาใดที่ก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรของสถาบนั 

-มีความช านาญพเิศษในการสอน
-เอกสารค าสอนมีคณุภาพระดบัดี และใชป้ระกอบการสอน

มาแลว้

รองศาสตราจารย,์ รศ.

-มีชัว่โมงสอนประจ าวชิาหน่ึงวิชาใดที่ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของ
สถาบนั ซึ่งเทยีบค่าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกติ ระบบทวิภาค
-มีความช านาญพเิศษในการสอน
-เอกสารประกอบการสอนมีคณุภาพระดบัดี และใช้

ประกอบการสอนมาแลว้ (เล่ม/ซีดีรอม) 

ศาสตราจารย,์ ศ.

มีชัว่โมงสอนประจ าวชิาหน่ึงวชิาใดที่ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร

ของสถาบนั และมีความเช่ียวชาญในการสอน

ศาสตราจารย,์ ศ.

มีชัว่โมงสอนประจ าวชิาหน่ึงวชิาใดที่ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร

ของสถาบนั



ผลงานทางวชิาการ (ผศ.)

ระเบยีบ กกอ. ฯ ปจัจุบนั ระเบยีบ กกอ. ฯ ใหม่

1.ผลงานวจิยั หรอื 
2.ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม หรอื 
3.ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรอื 

4.ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ต ารา หนังสอื หรือ
บทความทางวชิาการ

หมายเหตุ ผลงานทกุประเภทมีคุณภาพอยู่ในระดบั “ดี”

1.ผลงานวจิยั 2 เรื่อง หรอื 
2.ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่  

1 รายการ หรอื 
3.ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 1 เรื่อง 

หรอื 

4. ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และต าราหรอืหนังสอื 1 เล่ม
หมายเหต ุ

1. ผลงานทกุประเภทมีคุณภาพอยู่ในระดบั “ดี”

2.ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิา
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ผูข้ออาจใชผ้ลงานทางวชิาการ

ในลกัษณะอืน่ หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม หรอืบทความ

วชิาการซ่ึงมีคุณภาพดีมาก แทนงานวจิยัตามขอ้ 1-4 ได ้



ผลงานทางวชิาการ (รศ.)
ระเบยีบ กกอ. ฯ ปจัจุบนั ระเบยีบ กกอ. ฯ ใหม่

ผลงานวชิาการที่ตอ้งใช ้จ านวน 2 ช้ิน
1.ผลงานวจิยั หรอื 
2.ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม หรอื 
3.ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

และ ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ต ารา หรอืหนังสอื

หมายเหตุ ผลงานทกุประเภทมีคุณภาพอยู่ในระดบั “ดี”

วิธีที่ 1 (ผลงานทางวิชาการ 3 ช้ิน)

1.ผลงานวิจยั 2 เรื่อง หรอื 
2.ผลงานวิจยั 1 เรื่อง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่  1 รายการ 
หรอื 

3.ผลงานวิจยั 1 เรื่อง และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 1 เรื่อง
และ ต าราหรอืหนังสอื 1 เลม่
หมายเหตุ ผลงานทกุประเภทมีคุณภาพอยูใ่นระดบั “ดี”

วธิทีี่ 2 (ผลงานทางวชิาการ 3 ช้ิน)

1.ผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 3 เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพดีมากอยา่งนอ้ย 2 เรื่อง 
และมีคุณภาพดี 1 เรื่อง หรอื 
2.ผลงานวิจยัซ่ึงมีคุณภาพดีมากอยา่งนอ้ย 2 เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการในลกัษณะอืน่ซ่ึงมีคุณภาพดี หรอื 

3. ผลงานวิจยัซ่ึงมีคณุภาพดีมากอยา่งนอ้ย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการ
รบัใชส้งัคมซ่ึงมีคุณภาพดี

หมายเหต ุส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการสาขาวชิา

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์โดยวิธีที่ 2 นั้น ผูข้ออาจใชต้ าราหรอื
หนังสอืซ่ึงมีคุณภาพดีมากอยา่งนอ้ย 2 เลม่ และมีคุณภาพดี 1 เลม่แทน
ผลงานตาม 1-3 ได้



ผลงานทางวชิาการ (ศ.)

ระเบยีบ กกอ. ฯ ปจัจุบนั ระเบยีบ กกอ. ฯ ใหม่

แบบที่ 1

1.ผลงานวิจยั หรอื 
2.ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม หรอื 
3.ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ และ

4.ผลงานแต่งต ารา หรอืหนังสอื 
หมายเหต ุผลงานทกุประเภทมีคณุภาพอยูใ่นระดบั “ดีมาก”

แบบที่ 2

1.ผลงานวิจยั หรอื 
2.ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม หรอื 
3.ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรอื

4.ผลงานแต่งต ารา หรอืหนังสอื
หมายเหต ุผลงานทกุประเภทมีคณุภาพอยูใ่นระดบั “ดีเด่น”

วิธีที่ 1 (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี)

1.ผลงานวิจยั 5 เรื่อง ซ่ึงตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการที่อยูใ่น
ฐานขอ้มูลระดบันานาชาตติามที่คณะกรรมการก าหนด หรอื

2.ผลงานวิจยั 1 เรื่อง ซ่ึงตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการที่อยูใ่น
ฐานขอ้มูลระดบันานาชาตติามที่คณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการใน

ลกัษณะอืน่ซ่ึงตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาขาติตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด หรอืผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม รวมกนัท ัง้หมดอยา่งนอ้ย  5 เรื่อง และ
3.ต ารา หรอืหนังสอื 1 เลม่ 
หมายเหตุ ผลงานทกุประเภทมีคุณภาพอยูใ่นระดบั “ดีมาก”

วธิีที่ 2 (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี
1.ผลงานวิจยั 5 เรื่อง ซ่ึงตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการที่อยูใ่น
ฐานขอ้มูลระดบันานาชาตติามที่คณะกรรมการก าหนด หรอื

2.ผลงานวิจยั 1 เรื่อง ซ่ึงตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการที่อยูใ่น
ฐานขอ้มูลระดบันานาชาตติามที่คณะกรรมการก าหนด และผลงานทางวชิาการใน

ลกัษณะอืน่ซ่ึงตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาขาติตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด หรอืผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม รวมกนัท ัง้หมดอยา่งนอ้ย  5 เรื่อง 
หมายเหตุ ผลงานทกุประเภทมีคุณภาพอยูใ่นระดบั “ดีเด่น”



ผลงานทางวชิาการ (ศ.) (ต่อ)

ระเบยีบ กกอ. ฯ ปจัจุบนั ระเบยีบ กกอ. ฯ ใหม่

วิธีที่ 1 (สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร)์
1.ผลงานวิจยั 2 เรื่อง ซ่ึงตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการที่อยูใ่นฐานขอ้มูลระดบั
นานาชาติตามที่คณะกรรมการก าหนด หรอืฐานขอ้มูล TCI 
กลุม่ 1 หรอื

2.ผลงานวิจยั 1 เรื่อง ซ่ึงตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการที่อยูใ่นฐานขอ้มูลระดบั
นานาชาติตามที่คณะกรรมการก าหนด หรอืฐานขอ้มูล TCI กลุม่ 1 และผลงานทางวชิาการใน

ลกัษณะอืน่ หรอืผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม รวมกนัท ัง้หมดอยา่งนอ้ย  2 เรื่อง และ
3.ต ารา หรอืหนังสอื 2 เลม่ 
หมายเหตุ ผลงานทกุประเภทมีคุณภาพอยูใ่นระดบั “ดีมาก”

วธิีที่ 2 (สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร)์
1. ผลงานวิจยั 3 เรื่อง ซ่ึงตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการที่อยูใ่นฐานขอ้มูลระดบั
นานาชาติตามที่คณะกรรมการก าหนด หรอืฐานขอ้มูล TCI 
กลุม่ 1 หรอื

2. ผลงานวิจยั 1 เรื่อง ซ่ึงตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการที่อยูใ่นฐานขอ้มูลระดบั
นานาชาติตามที่คณะกรรมการก าหนด หรอืฐานขอ้มูล TCI กลุม่ 1 หรอืต ารา หรอืหนังสอื 1 
เลม่ และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรอืผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม รวมกนัท ัง้หมดอยา่ง

นอ้ย  3 เรื่อง 
หมายเหตุ ผลงานทกุประเภทมีคุณภาพอยูใ่นระดบั “ดีเด่น”



อืน่ๆ: ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่

ระเบยีบ กกอ. ฯ ปจัจุบนั ระเบยีบ กกอ. ฯ ใหม่

1.สิง่ประดิษฐ ์เช่น การประดิษฐเ์ครื่องทุ่นแรง 
ผลงานการสรา้งสิง่มีชีวติพนัธุใ์หม่ วคัซีน 

สิง่กอ่สรา้ง ฯลฯ

2.งานสรา้งสรรค ์เช่น ผลงานดา้นศิลปะ หรอื
สารานุกรม ฯลฯ

3. งานแปลวรรณกรรม หรอืหนังสอืแปล

1.ผลงานวชิาการเพือ่อตุสาหกรรม
2.ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู ้

3.ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ

4.กรณีศึกษา (Case Study)
5.งานแปล
6. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการใน

ลกัษณะเดียวกนั

7.ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
8.ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสนุทรยีะ ศิลปะ
9.สทิธิบตัร
10.ซอฟตแ์วร ์



ขอบคณุครบั

Q & A


