
ศาสตราจารย ์นพ.สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย ์และผู้ทรงคุณวุฒิระบบสารสนเทศบริหารงานวิจยั (NRIIS)

ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.)

วนัท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. 
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช
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ความส าคญัของต าแหน่งวิชาการ
•อาจารย ์ต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ ต้องพฒันาวิชาการเพ่ือสร้างความ
เป็นเลิศให้แก่มหาวิทยาลยัและให้เป็นท่ียอมรบัในระดบัชาติและ
นานาชาติ
•อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา เป็นวิชาชีพ (Professionals) ตาม
เกณฑม์าตรฐาน บ่งบอกถึงคณุภาพในระดบัอุดมศึกษา
•นักศึกษา พึงได้รบัความรู้ท่ีทนัสมยั มีความหลากหลาย รู้วิธีการ
เรียนรู้อย่างลึกซ้ึง เพ่ือพฒันาตนเองให้มีความรอบรู้ในทกุมิติแห่ง
ศาสตรน์ัน้ ๆ ได้



อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

ศาสตราจารยข์ ัน้เงินเดือนสงู
เงินประจ าต าแหน่ง

15,000 บาทต่อเดือน

13,000 บาทต่อเดือน

9,900 บาทต่อเดือน

5,600 บาทต่อเดือน

-



ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564  มีผลบงัคบัใช้ ตัง้แต่วนัท่ี 8 มกราคม 2565

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบบัใหม่ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 



กระทรวง อว. ช้ีแจงประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบบัใหม่ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 

วตัถปุระสงค์

1. เป็นช่องทางในการพฒันาคุณภาพวชิาการและนวตักรรมของประเทศใหม้คีวาม
หลากหลายเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัความหลากหลายของศาสตร์ทัง้ปวง รวมทัง้
ครอบคลมุผลงานที่คณาจารยไ์ดน้ าความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวชิาของตนมาใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ ชุมชน หรอืสงัคมโดยเน้นการน าไปใชจ้รงิที่

สามารถประเมนิผลลพัธ์และผลกระทบที่เกดิขึน้ได้
2. ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาไทยกา้วสู่ความเป็นสถาบนัอุดมศกึษาชัน้น าระดบันานาชาตแิละ

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ



บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๖ การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดบัชาติเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงได้เผยแพร่ไว้แล้วก่อนวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใช้บงัคบั ให้ใช้
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย

1.  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์สามารถใช้ผลงานทาง
วิชาการซ่ึงเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม ๑ และ TCI กลุ่ม ๒

2. ต าแหน่งศาสตราจารย ์สาขาวิชาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
สามารถใช้ผลงานทางวิชาการซ่ึงเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมลูTCI 
กลุ่ม ๑ ได้โดยอนุโลม 



บทเฉพาะกาล

ขอ้ ๒๗ ในกรณีที่ผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ที่แกไ้ขเพิม่เตมิ รายใดที่สภาสถาบนัอุดมศกึษาไดร้บัเรื่องไวพ้จิารณา
ก่อนที่ประกาศน้ีมผีลใชบ้งัคบัใหด้ าเนินการตามประกาศดงักล่าวต่อไปจน
แลว้เสรจ็



สรปุผลทางกฎหมายของประกาศ ก.พ.อ. 2564

ประกาศใช้ทนัที ไม่มีให้เลือก โดยยกเลิก
1. ประกาศ ก.พ.อ. 2563
2. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบบัท่ี 2) 2563
3. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบบัท่ี 3) 2563
4. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบบัท่ี 4) 2564
ยกเว้นอยู่ในกระบวนการ

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 8 มกราคม 2565



มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 ........แต่ ก.พ.อ. ในการ
ประชุมครัง้ท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ได้ก าหนดบทเฉพาะกาลให้
สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 24 
มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 23 มิถนุายน 2565 กไ็ด้

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ

ศาสตราจารย ์พ.ศ. 2563 



ท่ีประชุมอธิการบดีเสนอให้ สป.อว. 
ปรบัแก้ไขการบงัคบัใช้ประกาศ ก.พ.อ. 2564 จาก
เดิม 8 มกราคม 2565 เป็นวนัท่ี 23 มิถนุายน 2565

ในการน้ี สป.อว. เหน็ชอบให้มีการบงัคบัใช้
ประกาศ ก.พ.อ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 
2) 2561 เป็นวนัท่ี 23 มิถนุายน 2565



ประกาศ ก.พ.อ.
2563

ประกาศ ก.พ.อ.
2560

23 มิถนุายน 2565

ประกาศ ก.พ.อ.
2563 (ฉบบัที่ 2)

ประกาศ ก.พ.อ.
2564 (ฉบบัที่ 4)

ประกาศ ก.พ.อ. 
2564

X
X
X

4 ปี
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ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

* กรณีวุฒิการศกึษาเพ่ิมขึ้นระหว่างรบัราชการให้คิดเป็นระยะเวลาเป็นอตัราส่วน

ปริญญาตรี 6 ปี

4 ปี

ปริญญาเอก 1 ปี

ปริญญาโท



วิธีค านวณเวลาว่า ครบหรอืไม?่

B = ระยะเวลาคุณวุฒปิรญิญาตร ี(ปี)
M= ระยะเวลาคุณวุฒปิรญิญาโท (ปี)
D = ระยะเวลาคุณวุฒปิรญิญาเอก (ปี)

หมายเหตุ
• ไม่นับเวลาทีล่าศึกษาตอ่ / ลาฝึกอบรม
• ช่วงเวลาทีล่าไปศึกษาตอ่ ไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอต าแหน่งทางวชิาการได้ ยกเวน้ยื่นเรื่อง
ถงึหน่วยงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ก่อนวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิห้ไปศึกษาหรอื
ฝึกอบรม และตอ้งเป็นการขอต าแหน่งโดยวธิปีกตเิท่านัน้ .

B

6

M

4
D ≥ 1



ผศ.

รศ.
ศ.

ศ. ขัน้เงินเดือนสูง

1 - 6 ปี

2 ปี

2 ปี

วิธีพิเศษ แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน  

ผลการตดัสินต้องเป็นเอกฉันท์
ผศ. B+
รศ. A
ศ. A+ วิธีปกติ แต่งตัง้ผู้ทรงคณุวฒิุฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน 

ผลตดัสินใช้เสียงข้างมาก 

อ.

ผศ. 2B
รศ. 1).3B 2). 2A+1B
ศ. A 1).6A 2). .2[A+]+3A





สมรรถนะปริมาณ

3 หน่วยกิตระบบทวิภาค

ผศ. – รศ. ผศ. - มีความช านาญ

รศ. - มีความช านาญพิเศษ

มีชัว่โมงสอนในหลกัสูตรของสถาบนั

ศ. ศ. – ไม่ได้ก าหนดไว้และไม่มีระบวุ่าต้อง
ประเมิน (ด ู5.3.2 ในระดบั 

“เช่ียวชาญ”



ปริมาณ

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค 

กรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวชิาหรอืสอนวชิาที่
มีผู้สอนรว่มกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานที่ใชใ้นการประเมินผลการสอน ในทุกวชิา
หรอืทุกหวัขอ้ที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึง่
รวมกันได้ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิตระบบทวภิาค

ผศ. – รศ. – ศ. 
สมรรถนะ

ผศ. - มีความช านาญ

รศ. - มีความช านาญพิเศษ

ศ. – ผู้ขอต้องมีช ัว่โมงสอนประจ าวิชาใด

วิชาหน่ึง ท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรของ
สถาบนัอุดมศึกษา

ศาสตราจารย ์นพ.สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ. 15

คณุภาพ
สภาสถาบนัอุดมศึกษา

ก าหนด

สภาสถาบนัอุดมศึกษา

ก าหนด

ไม่มีการประเมิน





ผลงานทางวิชาการ

วิจยั/วิเคราะห์
ศึกษา/ค้นคว้า

รวบรวม/เรียบเรียง/
ศึกษา/ค้นคว้า

ผลงานวิจยั
ตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการ 
ในลกัษณะอ่ืน

บทความ
ทางวิชาการ

ต ารา / 
หนังสือ

ผศ.
ทางสงัคม

ผศ. รศ. ศ.



อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ศ. ขัน้เงินเดือนสูง

วิธีปกติ วิธีพิเศษ

วิธีท่ี 1 / วิธีท่ี 2 / วิธีท่ี 3 วิธีพิเศษ

วิธีท่ี 1 / วิธีท่ี 2 / วิธีท่ี 3 วิธีพิเศษ

วิธีปกติ

หมายเหตุ ผูข้อจะตอ้งอยู่ปฏบิตังิาน ณ วนัทีย่ื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ



วิธีปกติ

ผศ. วิจยั 2 เร่ือง หรือ

B

เกณฑ์ผ่าน

2/3

ผลงานทางวิชาการ
ในลกัษณะอ่ืน

ต ารา/หนังสือ

งานวจิยัอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอ
ต้องเป็น
• ผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (first 

author) หรือ
• ผู้ประพนัธ์บรรณกจิ 

(corresponding author) 
ทัง้นี้  ตามลกัษณะการมสี่วนร่วมใน
ผลงานทางวชิาการตาม
เอกสารแนบทา้ย

วิจยั 1 เร่ือง และ 

1

2

1

2

2

ผศ.
สงัคม/มนษุย์

วิจยั 2 เร่ือง หรือ

B
ยกเวน้
บทความ

ทางวชิาการ
มคุีณภาพ
ระดับ A 

ผลงานทางวิชาการ
ในลกัษณะอ่ืน

ต ารา/หนังสอื 

บทความทางวชิาการ ใชแ้ทน
งานวจิยัได ้ โดยทีผ่ลงานอย่างน้อย 
๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์
อนัดบัแรก (first author) 
ทัง้นี้  ตามลกัษณะการมสี่วนร่วมใน
ผลงานทางวชิาการตาม
เอกสารแนบทา้ย 

วิจยั 1 เร่ือง และ 

1

2

1

2



วิธีปกติ

รศ.1
B

เกณฑ์ผ่าน

2/3

งานวจิยัต้องไดร้บัการเผยแพร่ในวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืระดบัชาต ิตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด
(ระดับ ผศ. ไม่ได้ก าหนด.....!) 
และอย่างน้อย ๑ เร ือ่ง ผู้ขอต้องเป็น
• ผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก (first author) หรอื
• ผู้ประพนัธ์บรรณกจิ (corresponding author) อนัดบั

แรก (first author) ทัง้นี้  ตามลกัษณะ
การมส่ีวนร่วมในผลงานทางวชิาการตาม
เอกสารแนบท้าย

รศ.2
สงัคม /มนุษย์

ต ารา/หนังสือ 
3 เล่ม

A อย่างน้อย 2 เล่ม อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น first 
author และ B อย่างน้อย  1 เล่ม ท่ีใช้แทนงานวิจยั / 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน

วิจยั 2 เร่ือง หรือ

ผลงานทางวิชาการ
ในลกัษณะอ่ืน

วิจยั 1 เร่ือง และ

1

2

ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม

รศ.2
วิจยั 3 เร่ือง A อย่างน้อย 2 เร่ือง  และ B อย่างน้อย อีก 1 เร่ือง

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน

A อย่างน้อย 2 เร่ือง

B อย่างน้อย 1 เร่ือง

วิจยั 2 เร่ือง และ

1

2

รศ.3

อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น first author



1. ผลงานทางวิชาการทกุประเภทต้องเป็นผลงานหลงัจากท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่ง ผศ. / รศ.

2. เว้นแต่กรณีท่ีใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผศ. / รศ. ผลงานนัน้ต้องได้รบัการเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปีก่อนวนัท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. / รศ. และ

3. น ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน 1 ใน 3 ของผลงานท่ีน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
4. มีผลการประเมินคณุภาพของผลงานใหม่หลงัจากท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่ง ผศ. / รศ. ท่ีผ่านเกณฑ ์จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่องด้วย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทท่ีขอ รศ. และ ศ. มีเงื่อนไข
ดงัน้ี



วิธีปกติ

เกณฑ์ผ่าน

2/3

ศ.1
วิจยั 5 เรื่อง (ฐานข้อมูลระดับนานาชาติหรือ 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน

รวมกนัอย่าง
น้อย 5 เร่ือง A

ต้องมี ต ารา/หนังสือ

ศ.2
วิจยั 5 เร่ือง (scorpus) หรือ 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน

รวมกนั
อย่างน้อย

5 เร่ือง

A+ อย่างน้อย 2 เร ือ่ง และ A
อย่างน้อย 3 เร ือ่ง 

วิจยั  อย่างน้อย 1 เร่ือง และ

วิจยั 1 เร่ือง และ

1

2

1

2

อย่างน้อย 2 เร่ือง ผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบั
แรก (first author) หรือ
ผู้ประพนัธ์บรรณกิจ 
(corresponding author)

อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอตอ้ง
เป็น first author 

A+ อยา่งน้อย 2 
เรื่อง และ A อยา่ง

น้อย 3 เรื่อง 

วิจยั 10 เรื่อง (ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ A3

อย่างน้อย 2 เร่ือง ท่ีมีคณุภาพ
ระดบั A+ และอย่างน้อย 1 
เร่ือง ท่ีมีคณุภาพระดบั A ผู้ขอ
ต้องเป็น first author หรือ 
corresponding author 

อย่างน้อย 6 เรื่อง  ท่ีมคุีณภาพระดับ A 
ผู้ขอต้องเป็น first author หรือ 
corresponding author

ศ.3



วิธีปกติ
สงัคม/มนุษย ์

เกณฑ์ผ่าน

2/3

ศ.1
วิจยั 2 เรื่อง เผยแพร่วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือระดับชาติ หรือ 

ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
อย่างน้อย 2 เร่ือง

อย่างน้อย 2 เร่ือง 
ผู้ขอต้องเป็น
first author หรือ 
corresponding 
author

A

ต้องมี ต ารา/หนังสือ 2 เล่ม 

ศ.2
A+ 

วิจยั 3 เร่ือง เผยแพร่วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ หรือ

1

ผลงานวิชาการในลกัษณะ
อื่น อย่างน้อย 3 เร่ือง

อย่างน้อย 3 เร่ือง ผู้
ขอต้องเป็น
first author หรือ 
corresponding 
author

2
วิจยั 1 เร่ือง เผยแพรว่ารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรอืระดับชาติ  และ

ต ารา / หนังสือ 3 เล่ม3

1

2 วิจยั 1 เรื่อง เผยแพรว่ารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ หรอืระดับชาติ และ

อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอ
ต้องเป็น first author 

อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอ
ต้องเป็น first author 

ศ.3
เศรษฐศาสตร ์/ บริหารธรุกิจ



ผศ.

รศ.

B

เกณฑ์ผ่าน

A

ศ. A+

3 (เอกฉันท)์วิธีพิเศษ

2

2

1

5

1

วิจยั 2 เร่ือง หรือ

ผลงานทางวิชาการ
ในลกัษณะอ่ืนหรอื

ต ารา/หนังสอื

วิจยั 1 เร่ือง และ 

1

2

1

2

วิจยั 2 เร่ือง หรือ

ผลงานทางวิชาการ
ในลกัษณะอ่ืน

วิจยั 1 เร่ือง และ

1

2

ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม

วิจยั 5 เร่ือง (ฐานข้อมูลระดับนานาชาติหรือ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

รวมกัน
อย่างน้อย

5 เร ือ่ง

ต้องมี ต ารา/หนังสือ

วิจยั 1 เรื่อง และ

1

2



ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

เสนอผลงานอย่างใดอย่างหน่ึง
(1) งานวิจยั 2 เรื่อง (B)
(2) งานวิจยั 1 เรื่อง (B) + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ (B)
(3) งานวิจยั 1 เรื่อง (B) + ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม (B)
Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 46
หมายเหตุ งานวิจยัตาม (1) – (3) อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ

Corresponding author ส่วนต ารา/หนังสือ ไม่บงัคบั



ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

เสนอผลงานอย่างใดอย่างหน่ึง
(1) งานวิจยั 2 เรื่อง (B)
(2) งานวิจยั 1 เรื่อง (B) + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ (B)
(3) งานวิจยั 1 เรื่อง (B) + ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม (B)

อาจใช้ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน (B) หรือ ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 
(B) หรือ บทความทางวิชาการ (A) แทน “งานวิจยั” ในข้อ (2) - (3) ได้Pr Piya 
avewat, หมายเหตุ ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author



ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีท่ี 1
เสนอผลงานอย่างใดอย่างหน่ึง
(1) งานวิจยั 2 เรื่อง (B) + ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม (B)
(2) งานวิจยั 1 เรื่อง (B) + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ (B) + ต ารา/

หนังสือ 1 เล่ม (B)

หมายเหต ุ(ก) งานวจิยัตาม (1) – (2) ต้องได้รบัการเผยแพรใ่นวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด หรอืฐานข้อมลู TCI กลุ่ม 1 
และอยา่งน้อย 1 เร ือ่ง ผูข้อต้องเป็น First author หรอื Corresponding author

(ข) ต าราหรอืหนังสอื อยา่งน้อย 1 เล่ม ผูข้อต้องเป็น First author



ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีท่ี 2
เสนอผลงานอย่างใดอย่างหน่ึง (ไม่ต้องใช้ ต ารา/หนังสือ)
(1) งานวิจยั 3 เรื่อง [ 2/A และ 1/B ]
(2) งานวิจยั 2 เรื่อง (A) + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ (B)

หมายเหต ุงานวจิยัตาม (1) – (2) ต้องได้รบัการเผยแพรใ่นวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมลูระดบันานาชาติหรือระดบัชาติ ตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด และอยา่ง
น้อย 2 เร ือ่ง (A) ผูข้อต้องเป็น First author หรอื Corresponding author



ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีท่ี 2
สาขาวิชาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

เสนอผลงานอย่างใดอย่างหน่ึง
(1) งานวิจยั 3 เรื่อง [ 2/A และ 1/B ]
(2) งานวิจยั 2 เรื่อง (A) + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ (B)

อาจใช้ ต ารา/หนังสือ อย่างน้อย 2 เล่ม (A) ซ่ึงผู้ขอต้องเป็น First author และต ารา/
หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม (B) แทน ผลงานตามทางเลือก (1) - (2) ได้



ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์วิธีท่ี 3
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร์

ต้องมีครบทกุข้อ (ไมต่้องแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิผลงาน)
1) งานวิจยัอย่างน้อย 10 เรื่อง ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลู Q1

และ Q2 ของ Scopus หลงัจากท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. โดยอย่าง
น้อย 5 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

2) มีงานวิจยัท่ีได้รบัการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 
500 รายการ โดยไม่นับงานวิจยัท่ีอ้างอิงตนเอง

3) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8
4) เป็นหวัหน้าโครงการวิจยั ท่ีได้รบัทนุจากแหล่งทนุภายนอกสถาบนั อย่างน้อย 5 

โครงการ



ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์วิธีท่ี 3
สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

ต้องมีครบทกุข้อ (ไมต่้องแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิผลงาน)
1) งานวิจยัอย่างน้อย 5 เรื่อง ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลูของ 

Scopus หลงัจากท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. โดยอย่างน้อย 3 เรื่อง ผู้
ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

2) มีงานวิจยัท่ีได้รบัการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 
150 รายการ โดยไม่นับงานวิจยัท่ีอ้างอิงตนเอง

3) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 4
4) เป็นหวัหน้าโครงการวิจยั ท่ีได้รบัทนุจากแหล่งทนุภายนอกสถาบนั อย่างน้อย 5 

โครงการ



รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ วิธีท่ี 3
หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาเหน็ว่า

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามท่ีก าหนด และผลงานทาง
วิชาการเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแล้ว ให้น าเสนอต่อสภา
สถาบนัอดุมศึกษาพิจารณาอนุมติัโดยไม่ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุ เพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ



ต าแหน่งศาสตราจารย์  วิธีท่ี 1
สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีrof. Piya Kovintavewat, Ph

เสนอผลงานอย่างใดอย่างหน่ึง

(1) งานวิจยั 5 เรื่อง (A) + ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม (A)
(2) งานวิจยั 1 เรื่อง (A) + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 4 เรื่อง (A) + ต ารา/

หนังสือ 1 เล่ม (A)
หมายเหตุ
(ก) งานวิจยัตาม (1) – (2) ต้องได้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 

(เท่านัน้) ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด (TCI กลุ่ม 1 ใช้ไม่ได้)
(ข) ผลงานตาม (1) – (2) อยา่งน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author
(ค) ต ารา/หนังสือ อยา่งน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น First author



ต าแหน่งศาสตราจารย์  วิธีท่ี 2
สาขาวิทยาศาสตรr์o และเทคโนโลยี f. Piya Kovintavewat, Ph

เสนอผลงานอย่างใดอย่างหน่ึง (ไมต่อ้งใชต้ ารา/หนังสอื)
(1) งานวิจยั 5 เรื่อง [(2/A+) + 3/A]
(2) งานวิจยั 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนหรือผลงานวิชาการรบัใช้

สงัคม 4 เรื่อง [(2/A+) + 3/A]
(3) งานวิจยั 10 เรื่อง (A) : มีอย่างน้อย 6 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First/Corresponding 

author
หมายเหตุ
(ก) งานวิจยัตาม (1) – (3) ต้องได้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมูลระดบันานาชาติ

ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด (TCI กลุ่ม 1 ใช้ไม่ได้)
(ข) ผลงานตาม (1) – (2) อยา่งน้อย 2 เรื่อง (A+) และ 1 เรื่อง (A) ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ 

Corresponding author



ต าแหน่งศาสตราจารย์  วิธีท่ี 1
สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรr์of. Piya Kovintavewat, Ph

เสนอผลงานอย่างใดอย่างหน่ึง

(1) งานวิจยั 3 เรื่อง (A) + ต ารา/หนังสือ 2 เล่ม (A)
(2) งานวิจยั 1 เรื่อง (A) + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนหรือผลงานวิชาการรบั

ใช้สงัคม 2 เรื่อง (A) + ต ารา/หนังสือ 2 เล่ม (A)
หมายเหตุ
(ก) งานวิจยัตาม (1) – (2) ต้องได้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมูลระดบันานาชาติ

ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด (TCI กลุ่ม 1 ใช้ไม่ได้)
(ข) ผลงานตาม (1) – (2) อยา่งน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author
(ค) ต ารา/หนังสือ อยา่งน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น First author



ต าแหน่งศาสตราจารย์  วิธีท่ี 2
สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรr์rof. Piya Kovintavewat, Ph

เสนอผลงานอย่างใดอย่างหน่ึง 
(1) งานวิจยั 5 เรื่อง [(2/A+) + 3/A]
(2) งานวิจยั 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนหรือผลงานวิชาการรบัใช้

สงัคม 4 เรื่อง [(2/A+) + 3/A]
(3) ต ารา/หนังสือ 3 เล่ม [(1/A+) + 2/A] ผู้ขอต้องเป็น First author

หมายเหตุ
(ก) งานวิจยัตาม (1) – (2) ต้องได้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 

หรือระดบัชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด (TCI กลุ่ม 1 ใช้ได้)
(ข) ผลงานตาม (1) – (2) อยา่งน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

และต ารา/หนังสืออยา่งน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น First author 



ต าแหน่งศาสตราจารย ์วิธีท่ี 3
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร์

ต้องมีครบทกุข้อ (ไมต่้องแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิผลงาน)
1) งานวิจยัอย่างน้อย 10 เรื่อง ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลู Q1

และ Q2 ของ Scopus หลงัจากท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง รศ. ผู้ขอต้อง
เป็น First author หรือ Corresponding author

2) มีงานวิจยัท่ีได้รบัการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 
1000 รายการ โดยไม่นับงานวิจยัท่ีอ้างอิงตนเอง

3) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 18
4) เป็นหวัหน้าโครงการวิจยั ท่ีได้รบัทนุจากแหล่งทนุภายนอกสถาบนั อย่างน้อย 10 

โครงการ



ต าแหน่งศาสตราจารย ์วิธีท่ี 3
สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

ต้องมีครบทกุข้อ (ไมต่้องแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิผลงาน)
1) งานวิจยัอย่างน้อย 10 เรื่อง ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลูของ 

Scopus หลงัจากท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง รศ. ผู้ขอต้องเป็น First 
author หรือ Corresponding author

2) มีงานวิจยัท่ีได้รบัการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation)
สาขาบริหารธรุกิจ อย่างน้อย 500 รายการ
สาขาเศรษฐศาสตร ์อย่างน้อย 200 รายการ  

3) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8
4) เป็นหวัหน้าโครงการวิจยั ท่ีได้รบัทนุจากแหล่งทนุภายนอกสถาบนั อยา่งน้อย 10 

โครงการ

โดยไม่นับงานวิจยัท่ีอ้างอิงตนเอง



• ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web 
ofScience (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ 
Project Muse

• ฐานข้อมูลระดบัชาติ ได้แก่ ศนูยด์ชันีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในกลุ่มท่ี 1



• การน าผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน 
มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่อีกครัง้หน่ึง ต้องด าเนินการภายใน 5 ปี
นับตัง้แต่วนัท่ีสภาสถาบนัอุดมศกึษามีมติเหน็ชอบให้ผลงานดงักล่าวมีคุณภาพอยู/่ไม่อยู ่ใน
เกณฑ์

• ในกรณีท่ีผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยูใ่นเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลงัว่าผลงาน
นัน้ ได้ถกูน าไปใช้ประโยชน์หรือถกูอ้างอิงอยา่งแพร่หลาย ผู้ขอสามารถน าผลงานทาง
วิชาการนัน้มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครัง้ใหม่ได้ แต่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนัน้ใหม่อีกครัง้หน่ึง

• ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละช้ินที่ผ่าน
การพิจารณามาแล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนัน้ใหม่อีก เว้นแต่เหน็ว่าเป็น
ผลงานท่ีล้าสมยัหรือมีเหตุสมควรอื่นท่ีจะไม่ใช้ผลการพิจารณานัน้อีกต่อไป ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชดัแจ้ง

หมายเหตุ



นิยาม
ผลงานวชิาการที่เป็นงานศกึษาหรอืงานค้นคว้าอยา่งมรีะบบ ด้วยวธิี

วทิยาการวจิยัที่เป็นที่ยอมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ และมทีี่มาและวตัถุประสงคท์ี่
ชดัเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มูลค าตอบหรอืขอ้สรุปรวม ที่จะน าไปสู่
• ความก้าวหน้าทางวชิาการ (งานวจิยัพื้นฐาน) หรอื
• การน าวชิาการนัน้มาใชป้ระโยชน์ (งานวจิยัประยกุต์-Applied research) หรอื
• งานวจิยัสร้างสรรค์ (Creative research) หรอื
• การพฒันาอุปกรณ์ หรอื
• กระบวนการใหม่ที่เกดิประโยชน์

รูปแบบ
• รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์
• บทความวจิยั
• หนงัสอื (monograph)
โดยต้องแสดงหลักฐานวา่ได้ผ่านการประเมินคณุภาพ โดยคณะผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวชิานั้น ๆ หรอื
สาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั

งานวิจยั
การเผยแพร่
• บทความวจิยั ในวารสารทางวชิาการที่อยู่
ในฐานขอ้มูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด (รูปเล่ม
สิง่พมิพ์ หรอืสื่ออเิล็กทรอนกิส์)

• หนงัสอืรวมบทความวจิยัที่ได้มกีาร
บรรณาธกิาร

• หนงัสอืประมวลผลการประชมุทางวชิาการ
(Proceedings) ที่มาจากการประชมุโดย
สมาคมวชิาการ/วชิาชพี (โดยไม่รวมถงึ
การประชมุวชิาการขอสถาบนัอุดมศกึษา)
และจดัอยา่งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

• หนงัสอื (monograph) พร้อมหลกัฐานว่า
ได้เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีใน
สาขาวชิานัน้/ที่เก ี่ยวขอ้งอยา่งกว้างขวาง



ระดบัคณุภาพงานวิจยั

• เป็นงานวิจยัท่ีมีกระบวนการวิจยัทุกขัน้ตอนถกูต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจยัซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้B

A

A+

ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดับ B และต้องเป็นผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่
ท่ีลึกซ้ึงกว่างานเดิมท่ีเคยมีผู้ศึกษาแล้ว และต้องเป็นท่ียอมรบั หรือได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย โดยมีหลกัฐานท่ี
แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านสงัคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจจากนิติบุคคลองค์กร
ท่ีสาม (Third Party) ท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดับ A และต้องเป็นท่ียอมรบัอย่างโดดเด่น (outstanding) รวมทัง้ได้รบัการอ้างอิงอย่างกว้างขวางใน
ฐานข้อมูลระดับแนวหน้านานาชาติ ของสาขาวิชานัน้ๆ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมี
หลกัฐานท่ีแสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวงวิชาการ และวง
วิชาชีพจากนิติบุคคลองค์กรท่ีสาม (Third Party) ท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย



• ใช้ในการเรียนการสอนทัง้วิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชา
• น าข้อค้นพบจากทฤษฎี งานวิจยัของผู้ขอ หรือความรู้ท่ีได้ มา
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง

• มีเอกภาพ สมัพนัธภาพ และสารตัถภาพ ตามหลกัการเขียนท่ีดี
• ใช้ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานทางวิชาการ
• ให้ความรู้ใหม่ ท่ีมีผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อวงการ
วิชาการนัน้

• ทนัสมยั เม่ือพิจารณาถึงวนัท่ีย่ืนเสนอขอ

ต ารา

หมายเหตุ
• หากเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอ
เป็นต าราไม่ได้ เวน้แต่จะมีการพฒันาจนเหน็ได้ชดัวา่เป็นต ารา

• ต้องระบวุชิาที่ใชส้อนในหลักสตูรด้วย เชน่ ในค าน า
• ต้องสามารถอ่านและท าความเขา้ใจในสาระของต าราได้ด้วยตนเอง
• มีการอ้างอิงแหล่งขอ้มูลที่ทันสมัยและครบถ้วน สมบรูณ์
• การอธบิายสาระมีความชดัเจน โดยใชข้อ้มูล แผนภาพ ตัวอยา่ง หรอืกรณีศกึษา
ประกอบ

รปูแบบ เป็นรปูเล่ม ประกอบด้วย
• ค าน า
• สารบญั
• เน้ือเรื่อง
• การอธบิาย/วเิคราะห์
การเผยแพร่
• เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
• เผยแพร่โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ เช่น เผยแพร่ในรูปของ CD-
ROM, E-learning, Online learning

• เผยแพร่เป็น E-book โดยส านักพิมพ์ซ่ึงเป็นท่ียอมรบั
หมายเหตุ
• การเผยแพร่ต้องเป็นไปอย่างกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรียนการสอนวชิา
ต่าง ๆ ในหลกัสูตร (จ านวนพมิพ์เป็นดชันีหนึ่งทีอ่าจแสดงการเผยแพร่อย่าง
กวา้งขวางได)้

• ต้องแสดงหลกัฐานว่าไดผ่้านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ
หรือ สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั (3 คน)

• ต้องไดร้ับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบนัอุดมศกึษา คณะและ/หรือสถาบนัทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิานัน้

• ต้องเผยแพร่ในวงกว้าง มากกว่าการใชใ้นการเรียนการสอนวชิาต่าง ๆ ใน
หลกัสูตรเท่านัน้

• ถ้าการพจิารณาประเมนิคุณภาพของต าราครัง้แรกไม่ผ่านผูข้อสามารถ
น าต าราไปแก้ไขปรบัปรุงหรอืเพ่ิมเติมเน้ือหา เพื่อน ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม่ได ้แต่ให้มีการประเมินคุณภาพ
ต าราที่ได้รับการปรบัปรุงแกไ้ขนัน้ใหมอ่กีครัง้หน่ึง

• การสรปุ
• การอ้างอิง
• บรรณานุกรม
• ดัชนีค้นค า



ระดบัคณุภาพต ารา

เป็นต าราท่ีมีเน้ือหาสาระทางวิชาการถกูต้องสมบรูณ์และทนัสมยั มีแนวคิด
และการน าเสนอท่ีชดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา

B

A

A+

ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดับ B และต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมยัต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์หรือผลงานวิจยัของผู้เขียนท่ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีความละเอียดและความลุ่ม
ลึกทางวิชาการในระดับสูง

ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดับ A และต้อง
๑. มีลกัษณะเป็นงานท่ีมีการสงัเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากการได้รบัการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
๓. เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในระดับนานาชาติ



• เกิดจากการค้นคว้าความรู้เรื่องใดเรื่องหน่ึงอยา่งรอ
ด้านและลึกซ้ึง

• มีการวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละเรียบเรียงอยา่งเป็น
ระบบ

• มีความละเอียดลึกซ้ึง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ

• ทนัสมยั เมื่อพิจารณาถึงวนัท่ียืน่เสนอขอ
• เน้ือหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องวิชาใด
วิชาหน่ึงในหลกัสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง

หนังสือ

หมายเหตุ
• หากเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามา
เสนอเป็นหนังสือไม่ได้ (เสนอเป็นต าราได้ แต่ต้องแตกต่างชดัเจน)

รปูแบบ เป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย
• ค าน า สารบญั เน้ือเร่ือง การอธิบาย/วิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง 
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า (ทันสมยัและครบถ้วนสมบูรณ์)

• การอธิบายสาระส าคัญ ต้องมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล 
แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาซ่ึงท าให้ผู้อ่านสามารถท าความ
เข้าใจในส าระส าคัญนัน้ได้โดยเบด็เสรจ็

• เป็นงานเขียนทัง้เล่ม (authored book) ท่ีเรียบเรียงอย่างเป็น
เอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมัน่คง สร้างเสริมปัญญา ความคิด 
และความแขง็แกร่งทางวิชาการ

• เป็นงานบางบทหรือส่วนหน่ึงท่ีมีผู้เขียนหลายคน (book chapter) 
ต้องมีความเป็นเอกภาพของ
เน้ือหาวิชาการ สามารถท าความเข้าใจในส าระส าคัญนัน้ได้โดย
เบด็เสรจ็ในแต่ละบท เป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้

• กรณีท่ีในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าท่ีของ
แต่ละคนอย่างชัดเจน

• อย่างน้อย 5 บท รวมไม่น้อยกว่า 80 หน้า (อาจมาจากหนังสือคนละ
เล่มกไ็ด้) โดยเน้ือหาแต่ละบทต้องไม่ซ ้าซ้อนกนัและอยู่ในขอบข่าย
สาขาวิชาท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ



• เกิดจากการค้นคว้าความรู้เรื่องใดเรื่องหน่ึงอยา่งรอ
ด้านและลึกซ้ึง

• มีการวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละเรียบเรียงอยา่งเป็น
ระบบ

• มีความละเอียดลึกซ้ึง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ

• ทนัสมยั เมื่อพิจารณาถึงวนัท่ียืน่เสนอขอ
• เน้ือหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องวิชาใด
วิชาหน่ึงในหลกัสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง

หนังสือ

หมายเหตุ
• หากเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามา
เสนอเป็นหนังสือไม่ได้ (เสนอเป็นต าราได้ แต่ต้องแตกต่างชดัเจน)

การเผยแพร่
• พมิพ์โดยโรงพมิพ์ หรอื ส านกัพมิพ์ (ต้องมี ISBN)
• เผยแพร่โดยสื่ออเิล็กทรอนกิส์ เชน่ เผยแพร่ในรปูของ 

CD-ROM
• เผยแพร่เป็น e-book โดยส านกัพมิพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรบั
การเผยแพรต่้องเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง (จ านวนพมิพเ์ป็นดัชนี
หน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางได้

หมายเหตุ
• ต้องแสดงหลักฐานวา่ได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคณุวฒุิใน
สาขาวชิานัน้ๆ หรอื สาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง ที่มาจากหลากหลาย
สถาบนั (3 คน)

• กรณีที่ได้มีการพจิารณาประเมินคณุภาพของหนังสอืแล้วไม่อยู่ใน
เกณฑ์ สามารถน าหนังสอืนัน้ไปแก้ไขปรบัปรุงหรือเพ่ิมเติม
เน้ือหา เพื่อน ามาเสนอขอก าหนต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม่ได้ 
แต่ต้องมีการประเมินคณุภาพหนังสอืใหม่



ระดบัคณุภาพหนังสือ

เป็นหนังสือท่ีมีเน้ือหาสาระทางวิชาการถกูต้องสมบูรณ์และทันสมยัมีแนวคิดและ
การน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ

B

A

A+

ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดับ B และต้อง
๑.มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมยัต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์
ต่อวงวิชาการ

๒.มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์หรือผลงานวิจยัท่ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ

๓.สามารถน าไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีความละเอียดและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง

ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดับ A และต้อง
๑. มีลกัษณะเป็นงานท่ีมีการสงัเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทาง

วิชาการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากการได้รบัการอ้างอิงอย่างกวา้งขวางใน

ระดับนานาชาติ
๓. เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในระดับนานาชาติ



บทความทางวิชาการ (ไม่สามารถน ามาใช้ในสาขาวิทยาศาสตร ์/ แพทยศาสตร)์

มีลกัษณะดงัน้ี
• มกีารก าหนดประเด็นที่ต้องการอธบิายหรอืวเิคราะห์
อยา่งชดัเจนตามหลกัวชิาการ

• มกีารส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนบัสนุน จนสามารถ
สรุปผลวเิคราะห์ได้

• น าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  มาประมวลร้อยเรยีงเพื่อ
วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ

• ผู้เขยีนแสดงทศันะทางวชิาการของตนอยา่งชดัเจน

รูปแบบ ประกอบด้วย
• การน าความที่แสดงเหตุผลหรอืที่มาของประเด็นที่
ต้องการอธบิายหรอืวเิคราะห์

• กระบวนการอธบิายหรอืวเิคราะห์และบทสรุป
• การอ้างองิ และบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

การเผยแพร่
• บทความในวารสารทางวชิาการที่อยูใ่นฐานขอ้มูลที่
ก.พ.อ. ก าหนด (อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่พมิพ์ หรอื
เป็นสื่ออเิล็กทรอนกิส์)

• หนงัสอืรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มกีารบรรณาธกิาร 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ (Peer 
Reviewer) ประเมนิคุณภาพ

หมายเหตุ
•  ต้องแสดงหลักฐานวา่ได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคณุวฒุิใน
สาขาวชิานัน้ ๆ หรอื สาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง ที่มาจากหลากหลาย
สถาบนั

•  บทความวชิาการท่ีได้เผยแพร่ไปแล้ว จะไม่สามารถน ามาแก้ไข
ปรบัปรงุ หรอืเพิม่เติมสว่นใดสว่นหน่ึง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการใหม่ได้



ระดบัคณุภาพบทความทางวิชาการ

เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเน้ือหาสาระทางวิชาการถกูต้องสมบูรณ์และทันสมยั
มีแนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ

B

A

A+

ใชเ้กณฑเ์ดียวกับระดับ A และต้อง
๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสงัเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หม่ (Body of Knowledge) ทางวชิาการในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
๒. มีการกระตุ้นใหเ้กิดความความคดิและคน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง เป็นที่เชื่อถือและยอมรบั ในวงวชิาการหรอืวิชาชพีที่เกี่ยวขอ้งใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ

ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดับ B และต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมยัต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อ 

วงวิชาการหรือวิชาชีพ
๒. สามารถน าไปอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาติ มีความละเอียดและความลุ่มลึกทาง

วิชาการในระดับสูง



ผลบงัคบัทางกฎหมาย

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง 
ผศ.รศ. ศ.

บทสรุป

Outlines



สรปุภาพรวมของประกาศ ก.พ.อ. 2564

1. เกณฑ์คุณภาพมีเพียง 3 เกรด คือ A+, A และ B เท่านัน้ ไม่มี B+ 

2. อาจารยท์ี่ปรึกษาน างานที่ท าร่วมกบันักศกึษามาขอต าแหน่งได้

3. ไม่ใช้เปอรเ์ซน็ตก์ารมีส่วนร่วมในผลงาน



สรปุภาพรวมของประกาศ ก.พ.อ. 2564 (ต่อ)

5. ระดบั ผศ. รศ. คล้ายประกาศ ก.พ.อ. 2560 คือ ผ่านเกณฑ์ระดบั B เดียวกนั ต่างกนัที่ปริมาณ

6. ระดบั ศ. ใช้เกณฑ์คุณภาพสูงกว่าที่ขอ ผศ. รศ. อีก 1 ระดบั คล้ายประกาศ ก.พ.อ. 2563

7. ขอ ผศ. รศ. ศ. วิธีพิเศษ เหมือนกนัคือ ใช้ผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีท่ี 1 เท่านัน้ ใช้กรรมการ 3 
คนเท่ากนั แต่ต้องใช้เสียงเป็นเอกฉันท์

8. หมวด 2 คือ เพ่ิมการขอต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านเพ่ิมขึ้นอีก 5 ด้าน เป็นของใหม่ที่ท าให้
วงการวิชาการเข้มแขง็และมีคุณภาพสูงในการพฒันาประเทศในยุคใหม่

9. ไม่เปลี่ยนอีกแล้ว ให้รอ 4 ปี มาท าประชาพิจารณ์กนัใหม่



สรปุเกณฑก์ารขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. (2564)



สรปุเกณฑก์ารขอก าหนดต าแหน่ง รศ. (2564)



สรปุเกณฑก์ารขอก าหนดต าแหน่ง ศ. (2564)
สาขาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี



สรปุเกณฑก์ารขอก าหนดต าแหน่ง ศ. (2564)
สาขาสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร์





ผูข้อก าหนดต าแหน่งวิชาการเป็นอาจารยท่ี์ปรกึษา
ต้องเป็นผู้ริเร่ิม ก ากบัดแูลและมีบทความส าคญัในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลการวิจยั

ประกาศ 
ก.พ.อ.2560

๕.๑.๔ .....
การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ประกาศนียบตัร หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ 
ตามข้อน้ีจะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลกัฐานว่าได้ท าการศกึษาหรือวิจยัเพ่ิมเติมขยาย
ผลต่อจากเร่ืองเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นน้ีให้
พิจารณาเฉพาะผลการศกึษา หรือวิจยัท่ีเพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านัน้



การก าหนดสดัส่วนในผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

กรณีงานวิจยั ผู้ขอต้องเป็น
• ผู้ประพนัธอ์นัดบัแรก (First author) หรือ
• ผู้ประพนัธบ์รรณกิจ (Corresponding author

กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอื่น ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพนัธอ์นัดบัแรก

การลงนามรบัรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผู้ขอ ผู้ประพนัธอ์นัดบัแรก 
และผู้ประพนัธบ์รรณกิจ

หมายเหตุ  เมื่อปรากฏการลงลายมอืชื่อรบัรองการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการไปแลว้ จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ประกาศ 
ก.พ.อ.2564



การก าหนดสาขาวิชาท่ีแต่งตัง้
ต้องสอดคล้องกบัผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยพิจารณาจาก

• ภาระงานสอน
• ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้ประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
• เป็นสาขาวชิาทีเ่ป็นระบบสากล แสดงใหเ้หน็ถงึความเชี่ยวชาญของผูข้อ และไดร้บัการ
ยอมรบัในวงวชิาการและวชิาชีพในสาขาวชิานัน้ ๆ

• ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวชิาส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการและการเทยีบเคยีงสาขาวชิาทีเ่คยก าหนดไปแลว้ พ.ศ. 2562

ไม่ได้พิจารณาจาก
• วุฒกิารศึกษา หรอืวชิาเอก/ สาขาวชิาทีส่ าเรจ็การศึกษา
• ภาควชิา คณะ หลักสูตร หรอืหน่วยงานทีส่งักัด



ประเดน็สุ่มเส่ียงด้านจริยธรรมในการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ
กรณียื่นตามประกาศ ก.พ.อ.2560

• ผู้นิพนธ์ช่ือท่ี 2 มีสดัส่วนผลงานมากกว่าช่ือท่ี 1
• ผู้นิพนธ์ช่ือท่ี 3 มีสดัส่วนผลงานมากกว่าช่ือท่ี 1 ผู้ประพนัธ์บรรณกิจ (Corresponding 

author) มีสดัส่วนผลงานมากกว่าช่ือท่ี 1

กรณียื่นตามประกาศ ก.พ.อ.2563 และ 2564
• หากมี First author จ านวน 2 คนท่ี equal contribution ต้องปรากฏในหน้าแรกเชิงอรรถ
ของบทความท่ีตีพิมพ์

• ผู้ประพนัธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ต้องปรากฏในหน้าแรกเชิงอรรถของ
บทความท่ีตีพิมพ์



• ดูใน เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่องการมีส่วนร่วม หนา้ 

• จริยธรรม  หนา้ 25



เอกสารอ้างอิง
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2564 ประกาศบงัคบัใช้เมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม 2564 ออกในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพเิศษ ๔ ง วนัที ่๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

2. เกณฑใ์หม่ของ ก.พ.อ. 2564 การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  https://hr.psu.ac.th/file/pdf/Academic_
Titles_64_PDF.pdf

3. อรรถพงศ์ กาวาฬ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2563 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/
00009f2020071512073047.pdf เขา้ถงึ 19 เมษายน 2565.

4. หนังสอืที ่ทปอ.65/ว0127 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้บุคคลใหด้ ารง
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https://hr.psu.ac.th/file/pdf/Academic_%20Titles_64_PDF.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00009f2020071512073047.pdf
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