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•Outlines
• ความสาํคัญของตาํแหน่งทางวชิาการ

• เปรียบเทยีบหลักเกณฑ์และวธีิการกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

• หลักเกณฑ์และวธีิการกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2564

• องค์ประกอบของการกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

1. คุณสมบตัิ



2. ผลงานสอน

3. ผลงานทางวชิาการ

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณ

5. การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

•Pain points ที่พบในการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ



• ความสาํคัญของตาํแหน่งทางวิชาการ

• อาจารย์

เป็นบุคลากรหลัก / ผู้นําทางวิชาการ ในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย

ควรส่งเสริมให้มีตาํแหน่งทางวิชาการ

ต้องพัฒนาฐานะทางวิชาการของตน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อเป็นแบบอย่างของผู้ทาํความเจริญกาวหน้าทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย

เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่ามีฐานะทางวิชาการเป็นเลิศ เทียบเท่ากับ   

มหาวิทยาลัยอื่น

• ตาํแหน่งทางวิชาการ เป็นตัวบ่งชีถ้ึงคุณภาพการศึกษาของสถาบัน



ผลตอบแทน
ตาํแหน่ง

• อาจารย์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์

• รองศาสตราจารย์
• ศาสตราจารย์
• ศาสตราจารย์เงินเดือนขัน้สงู

ผลตอบแทน
• เงินเดือน
• เงินเดือน + เงินประจ าต าแหน่ง 5,600 บาท
• เงินเดือน + เงินประจ าต าแหน่ง 9,000 บาท
• เงินเดือน + เงินประจ าต าแหน่ง 13,000
บาท

• เงินเดือน + เงินประจ าต าแหน่ง 15,000
บาท



ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการเข้าสู่ตาํแหน่งทางวชิาการ

•ระดับมหาวทิยาลัย

•นโยบายในการส่งเสริมและสนบสนุน

• วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยม ในการให้ความสาํคัญต่อการเข้าสู่
ตาํแหน่งทางวิชาการ



ระดบัคณะ

•มาตราการกระตุ้น/ให้กาํลังใจอาจารย์

•การจัดและลดภาระงานสอนให้อาจารย์



ระดบับุคคล

•การเข้าใจกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

•แรงจูงใจ เจตคต ิต่อการเข้าสู่ตาํแหน่งทางวชิาการ

•การพัฒนาตนเองด้านวิชาการ



ประกาศ ก.พ.อ.
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

• ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  
ดังนี ้

• ๑.๑ ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ 
และวธีิการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัง้แต่ ฉบบัที่ 1-4 



หมวด ๑ การแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป

• ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันอุดมศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ จากบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการที่ ก.พ.อ. กาํหนด 
ประกอบด้วย

• ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตัง้จากกรรมการสภาสถาบันอุดมศกึษาประเภท ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ดาํรง
ตาํแหน่งศาสตราจารย์

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจาํนวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและ ไม่เคยเป็นบุคลากรใน
สังกัดสถาบันอุดมศกึษานัน้ โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอน ใน
สถาบันอุดมศกึษา



• ข้อ ๔ การพจิารณาแต่งตัง้อาจารย์ประจาํให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้พจิารณาจากคุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง ผลการ
สอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กาํหนด
ในประกาศนีแ้ละเอกสารแนบท้าย

• การพจิารณาแต่งตัง้ในวรรคหน่ึงกระทาํได้  ๒  วิธี  คือ  

• การแต่งตัง้โดยวิธีปกต ิ 

• และการแต่งตัง้ โดยวิธีพเิศษ



การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
• คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง

• ในกรณีที่สาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นัน้ ต้องดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ และทาํ
การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ

• ในกรณีที่สาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นัน้ ต้องด ารงตาํแหน่งอาจารย์ และทาํ
การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปี หรือ

• ในกรณีที่สาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นัน้ ต้องดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ และ
ทาํการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัตงิาน ที่กาํหนดโดย
สถาบันอุดมศกึษานัน้ ๆ



• ในกรณีที่ผู้ขอเคยได้รับแต่งตัง้เป็นอาจารย์พเิศษในสถาบันอุดมศกึษา ที่ ก.พ.อ. 
รับรอง และได้สอนประจาํวชิาใดวิชาหน่ึง ซึ่งเทยีบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วย
กติระบบทวภิาค หรือปฏบิัตงิานด้านวชิาชีพที่ใช้ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิา
ที่เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งมาแล้ว อาจนําระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พเิศษใน
ภาคการศกึษาที่สอน หรือปฏบิัตงิานด้านวชิาชีพนัน้ มารวมคาํนวณเวลาในการ
สอนได้สามในส่ีส่วนของเวลาที่ทาํการสอน

• ในกรณีที่ ผู้ขอได้รับวุฒเิพิ่ม     ให้นับระยะเวลาในการปฏบิัตหิน้าที่ ในตาํแหน่ง
อาจารย์ก่อนได้รับวุฒเิพิ่มขึน้และเวลาที่ปฏบิัตหิน้าที่ในตาํแหน่งอาจารย์หลังจาก
ได้รับวุฒเิพิ่มขึน้รวมกัน เพื่อขอแต่งตัง้ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตาม
อัตราส่วนของระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในคุณสมบัต ิเฉพาะตาํแหน่ง



• ผลการสอน 

• ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล ที่จาํเป็นทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด  

• สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  ทัง้ในระดบั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรอง
ศาสตราจารย์ 

• แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกาํหนดคุณภาพการสอน ให้สูงขึน้ตามระดับตาํแหน่งที่
ประเมินได้



• ผู้ขอต้องมีช่ัวโมงสอนประจาํวชิาใดวชิาหน่ึงที่กาํหนดไว้ในหลักสูตร ของสถาบันอุดมศกึษา ซึ่ง
เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกติระบบทวภิาค และมีความชาํนาญในการสอน 

• จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมนิผลการสอนที่ผลติขึน้ตามภาระงานสอน 

• กรณี ที่ ผู้ขอได้ทาํการสอนหลายวชิาหรือสอนวชิาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐาน ที่ใช้ในการประเมนิผลการสอน ในทุกวชิาหรือทุกหัวข้อที่ ผู้ขอเป็นผู้สอนแล้วแต่กรณี ซึ่ง
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกติระบบทวภิาค และมีคุณภาพตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
กาํหนด 

• ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทาง
วชิาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศกึษา



• ผลงานทางวชิาการ  ประกอบด้วย 
• กลุ่ม ๑ งานวิจัย
• กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
• ๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
• ๒.๒ ผลงานวชิาการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
• ๒.๓  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

• ๒.๔ กรณีศึกษา (case study)

• ๒.๕ งานแปล
• ๒.๖  พจนานุกรม  สารานุกรม  นามานุกรม  และงานวิชาการ ในลักษณะ

เดียวกัน



• ๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
• ๒.๙  สิทธิบัตร
• ๒.๑๐  ซอฟต์แวร์
• ๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
• ๒.๑๒  ผลงานนวัตกรรม 

• กลุ่ม ๓
• ๓.๑ ตาํรา
• ๓.๒ หนังสือ
• ๓.๓ บทความทางวชิาการ



• การขอตาํแหน่งทางวชิาการทั่วไป  ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วย 
ผลงานที่มีคุณภาพระดับ  B  และมีปริมาณอย่างน้อย  ดงัต่อไปนี ้

(๑) งานวจิัย ๒ เร่ือง หรือ

(๒) งานวจิัย ๑ เร่ือง และผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ

(๓) งานวจิัย ๑ เร่ือง และตาํราหรือหนังสือ ๑ เล่ม โดยที่งานวจิัยตาม (๑) - (๓) 
อย่างน้อย ๑ เร่ือง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดับแรก  (first  author)  
หรือผู้ประพนัธบรรณกจิ  (corresponding  author)  ทัง้นี ้ ตาม 
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ



• สาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นัน้ ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่ได้รับ
การประเมินให้มคุีณภาพระดับ B 

• หรือบทความทางวชิาการที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ A แทน
งานวจิัยตาม (๒) - (๓) ได้ โดยที่ผลงานอย่างน้อย  ๑  เร่ือง  ผู้ขอต้องเป็นผู้
ประพนัธอันดับแรก  (first  author) ทัง้นี ้ ตามลักษณะ การมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวชิาการ



• การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาํเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา ประกาศนียบตัร หรือเพื่อสาํเร็จการศกึษา หรือการอบรม มาเสนอ
เป็นผลงานทางวชิาการ ตามข้อนี ้จะกระทาํมิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดง
หลักฐานว่าได้ทาํการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเตมิขยายผลต่อจากเร่ืองเดมิ จน
ปรากฏความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างเหน็ได้ชัด ในกรณีเช่นนีใ้ห้พจิารณา
เฉพาะผลการศกึษา หรือวจิัยที่เพิ่มขึน้จากเดมิเท่านัน้

• ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่
ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นัน้ได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพ โดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 



• จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพจิารณากาํหนดตาํแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้อง
คาํนึงถงึจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ  ดังนี ้

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวชิาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืน ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บดิเบือนข้อมูลหรือ
ข้อเทจ็จริง (falsification) ไม่นําผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ ใน
วารสารวชิาการมากกว่าหน่ึงฉบับ  ในลักษณะที่จะทาํให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  รวมถงึไม่
คัดลอก ข้อความใด ๆจากผลงานเดมิของตน  โดยไม่อ้างองิผลงานเดมิตามหลักวชิาการ

(๒) ต้องอ้างถงึบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงาน ทางวชิาการของตนเองเพื่อแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า

(๓) ต้องไม่คาํนึงถงึผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลยหรือละเมดิสทิธิ ส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสทิธิ
มนุษยชน



(๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ เป็นเกณฑ์ 
ปราศจากอคต ิและเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือ
วิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยนัในทาง
วิชาการ

(๕)  ต้องนําผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

(๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาํการวิจยัในคนหรือสัตว์ ผู้ขอ
จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
ที่มีการดาํเนินการ



การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์

• คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง ผู้ขอต้องดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และปฏบิัตหิน้าที่ในตาํแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี
•ผลการสอน ให้นําความของ ผศ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องมี

ความชาํนาญพเิศษในการสอน
•ผลงานทางวชิาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการ  ได้  ๓  วิธี

ดังนี ้



• วธีิที่ ๑  ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ  B

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี ้

• (๑) งานวจิัย ๒ เร่ือง หรือ

• (๒) งานวจิัย ๑ เร่ือง และผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ

และ

• (๓) ตาํรา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม

• โดยที่งานวจิัยตาม (๑) - (๒) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวชิาการ ระดับนานาชาต ิหรือ
ระดับชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด และอย่างน้อย ๑ เร่ือง ผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(first  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกจิ  (corresponding  author)  และตาํรา หรือ
หนังสือ อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธอันดับแรก (first author) 



• วิธีที่  ๒  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณ  
ดงัต่อไปนี ้

• (๑)  งานวจิัย อย่างน้อย ๓ เร่ือง มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๒ เร่ือง และมีคุณภาพระดับ B 
อย่างน้อย ๑ เร่ือง หรือ 

• (๒)  งานวจัิย อย่างน้อย ๒ เร่ือง มีคุณภาพระดับ A และผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน อย่าง
น้อย ๑ เร่ืองมีคุณภาพระดับ B

• โดยที่งานวจัิยตาม (๑) - (๒) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิหรือ
ระดับชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด และอย่างน้อย ๒ เร่ือง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกจิ (corresponding 
author)



• สาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์  วิธีที่  ๒  นัน้  ผู้ขออาจใช้ตาํราหรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๒  เล่ม  ที่มี
คุณภาพระดบั  A ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดบัแรก (first author) และอย่าง
น้อย ๑ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ B แทนผลงานตาม (๑) - (๒) ได้ 

• การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาํเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาํเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทาง
วิชาการ ตามข้อนี ้จะกระทาํมิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาํการศึกษาหรือ
วิจัยเพิ่มเตมิขยายผลต่อจากเร่ืองเดมิ จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหน็
ได้ชัด ในกรณีเช่นนีใ้ห้พจิารณาเฉพาะผลการศึกษา หรือวิจัยที่เพิ่มขึน้จากเดมิเท่านัน้



• ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตัง้ให้
ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

• เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตัง้ให้ดาํรง
ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานนัน้ต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกินห้าปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

• และนํามาใช้ได้ไม่เกินจาํนวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่นํามาเสนอขอกาํหนด
ตาํแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการ
แต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ผ่านเกณฑ์จาํนวนอย่างน้อย  
๒  เร่ืองด้วย



• ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่  ก.พ.อ.   
กาํหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นัน้ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer 
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

• ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นผลงาน รับใช้ท้องถิ่นและ
สังคมที่มีเนือ้หาสาระและรูปแบบที่เป็นเร่ืองเดยีวกัน  แต่ดาํเนินการคนละพืน้ที่ หาก
เป็นการดาํเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพืน้ที่จากพืน้ที่เดยีวไปสู่หลายพืน้ที่ให้
ครอบคลุมกว้างขึน้ โดยมีตวัแปรที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอด ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดยีวกันและซํา้ซ้อน
กัน ผู้ขออาจสามารถนํามาเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการได้ โดยอนุโลม



• วิธีที่  ๓  สาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด 
ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา  ดงัต่อไปนี ้

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เร่ือง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต 
าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย ๕ เร่ือง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (corresponding  author)  

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างองิจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) 
อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างองิตนเอง และ

(๓) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ



(๔) เป็นหวัหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุน จาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบัน ตามจาํนวนเงนิที่สภาสถาบันกาํหนด อย่างน้อย ๕ 
โครงการ (life-time)

• สาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด ผู้ขอต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานประกอบ การพจิารณา  ดงันี ้

(๑) งานวจิัยอย่างน้อย ๕ เร่ือง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย ๓ เร่ือง



ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดบัแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ 

(corresponding author) และ

(๒)  มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างองิจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) 
อย่างน้อย ๑๕๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ

(๓) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๔ และ

(๔) เป็นหวัหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุน จากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบัน ตามจาํนวนเงนิที่สภาสถาบันกาํหนด อย่างน้อย ๕ โครงการ (life-
time)



•ทัง้นี ้หากคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการ พจิารณาเหน็
ว่า จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเป็นไปตามที่กาํหนดไว้
ผลงานทางวชิาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนด ให้นําเสนอต่อ
สภาสถาบันอุดมศกึษาพจิารณาอนุมัต ิโดยไม่ต้อง แต่งตัง้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวชิาการ

*จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพจิารณากาํหนด
ตาํแหน่ง รองศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการตามที่กาํหนดไว้ใน ผศ.



•การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ 
คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง 

ผู้ขอต้องดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัตหิน้าที่
ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ผลการสอน ผู้ขอต้องมีช่ัวโมงสอนประจาํวิชาใดวชิาหน่ึงที่
กาํหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษา 



• ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๓ วิธี ดังนี ้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดบั A และมี   
ปริมาณ ดังต่อไปนี ้
(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๕ เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดบันานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กาํหนด หรือ
(๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๑ เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดบันานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กาํหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด รวมกันทัง้หมด อย่าง
น้อย ๕ เร่ือง และ

(๓) ตาํรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๑ เล่ม 
โดยที่ผลงานตาม (๑)- (๒) อย่างน้อย ๒ เร่ือง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก 

(first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และตาํรา
หรือหนังสือ อย่างน้อย ๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดบัแรก (first author) 



•วิธีที่ ๒ ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ และ
มีปริมาณ ดังต่อไปนี ้

(๑) งานวจิัย อย่างน้อย ๕ เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. 
กาํหนด ที่มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย ๒ เร่ือง และมีคุณภาพ
ระดับ A อย่างน้อย ๓ เร่ือง หรือ



(๒) งานวจิัย อย่างน้อย ๑ เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามที่ 
ก.พ.อ. กาํหนด และผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น ที่ต้องได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กาํหนด รวมกันทัง้หมด
อย่างน้อย ๕ เร่ือง โดยที่ผลงานทางวชิาการ อย่างน้อย ๒ เร่ือง ต้องมี

คุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างน้อย ๓ เร่ือง มีคุณภาพระดับ A
หรือ



(๓) งานวจิัย อย่างน้อย ๑๐ เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. 
กาํหนด ที่มีคุณภาพระดับ A 

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เร่ือง ที่มีคุณภาพ
ระดับ A+ และอย่างน้อย ๑ เร่ือง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพนัธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพนัธ์บรรณกจิ 
(corresponding author) สาํหรับผลงานตาม (๓) อย่างน้อย ๖ 
เร่ือง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดับแรก (first 
author) หรือผู้ประพนัธ์บรรณกจิ (corresponding author)



•สาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์นัน้ ผู้ขออาจเสนอผลงานทาง
วิชาการได้ ดังนี ้

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ระดับ A และมีปริมาณ ดังต่อไปนี ้

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๒ เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ ใน
วารสารวชิาการระดับนานาชาต ิหรือระดับชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด 
หรือ



(๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๑ เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิหรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. 
กาํหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น รวมกันทัง้หมด อย่าง
น้อย ๒ เร่ือง และ

(๓) ตาํรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม 

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เร่ือง ผู้ขอต้องเป็น 
ผู้ประพนัธ์อันดับแรก (first author ) หรือผู้ประพนัธ์บรรณกิจ 
(corresponding author ) และตาํรา หรือหนังสือ อย่างน้อย
๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดับแรก (first author ) 



•วิธีที่ ๒ ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
ระดับ A + และมีปริมาณ ดังต่อไปนี ้

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๓ เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ ใน
วารสารวชิาการระดับนานาชาต ิหรือระดับชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด 
หรือ

(๒) งานวจิัย อย่างน้อย ๑ เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ ใน
วารสารวชิาการระดับนานาชาต ิหรือระดับชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด 
และผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น รวมกันทัง้หมด อย่างน้อย ๓ 
เร่ือง หรือ

(๓) ตาํรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๓ เล่ม



โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๓ เร่ือง ผู้ขอต้องเป็น 
ผู้ประพนัธ์อันดบัแรก (first author) หรือผู้ประพนัธ์บรรณ
กิจ (corresponding author) สาํหรับตาํรา หรือหนังสือ 
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก (first author ) 



•การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาํเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาํเร็จการศึกษา 
หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี ้จะ
กระทาํมิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาํการศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเตมิขยายผลต่อจากเร่ืองเดมิ จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหน็ได้ชัด ในกรณีเช่นนีใ้ห้
พจิารณาเฉพาะผลการศึกษา หรือวิจัยที่เพิ่มขึน้จากเดมิ
เท่านัน้



• ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดาํรง
ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

• เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตัง้ ให้ดาํรงตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ผลงานนัน้ต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตัง้
ให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

• และนํามาใช้ได้ไม่เกินจาํนวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่นํามาเสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง 

• โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดาํรง
ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ จาํนวนอย่างน้อย ๒ เร่ืองด้วย ผลงานทาง
วิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กาํหนด พร้อม
แสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นัน้ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer ) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน



• ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นผลงาน 
รับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่มีเนือ้หาสาระและรูปแบบที่เป็นเร่ือง
เดียวกัน แต่ดาํเนินการคนละพืน้ที่ 
•หากเป็นการดาํเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพืน้ที่จากพืน้ที่เดียว

ไปสู่หลายพืน้ที่ให้ครอบคลุมกว้างขึน้ โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน 
ก่อให้เกดิกลไกใหม่ มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
•และมีการพฒันาต่อยอด ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกันและซํา้ซ้อนกัน ผู้

ขออาจสามารถนํามาเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการได้ โดย
อนุโลม 



• วิธีที่ ๓ สาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. 
กาํหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา ดงัต่อไปนี ้

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เร่ือง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ดาํรง
ตาํแหน่ง รองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดบัแรก (first author ) 
หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author ) และ

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างองิจาก Scopus โดยรวม (life -time citation ) 
อย่างน้อย ๑,๐๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มีค่า life -time h -index (Scopus ) ไม่น้อยกว่า ๑๘ และ 

(๔) เป็นหวัหน้าโครงการวิจัย (principal investigator ) ที่ได้รับทุน จากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบัน ตามจาํนวนเงนิที่สภาสถาบันกาํหนด อย่างน้อย ๑๐ โครงการ
(life -time )



• สาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการสาขาวชิาทางบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์ และ
สาขาวชิาอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบ การพจิารณา 
ดังนี ้

(๑) งานวจิัยอย่างน้อย ๑๐ เร่ือง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
หลังจากที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอ ต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกจิ (corresponding author) และ

(๒) มีงานวจิัยที่ได้รับการอ้างองิจาก Scopus โดยรวม (life -time citation ) ซึ่งไม่นับ
งานวจัิยที่อ้างองิตนเอง ดังต่อไปนี ้

- สาขาวชิาทางบริหารธุรกจิ อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ 

- สาขาวชิาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย ๒๐๐ รายการ และ 

(๓) มีค่า life -time h -index (Scopus ) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 

(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวจิัย (principal investigator ) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
สถาบัน ตามจาํนวนเงนิที่สภาสถาบันกาํหนด อย่างน้อย ๑๐ โครงการ (life -time )



• ทัง้นี ้หากคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการ พจิารณาเหน็ว่า 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเป็นไปตามที่กาํหนด และผลงานทาง
วชิาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดแล้ว ให้นําเสนอต่อสภา
สถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาอนุมัต ิโดยไม่ต้อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

• จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพจิารณากาํหนดตาํแหน่ง 
ศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามที่
กาํหนดไว้



• วิธีการแต่งตัง้อาจารย์ประจาํให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิให้ดาํเนินการ ดังนี ้

• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
๑ ให้คณะวิชาเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ 

พจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามแบบคาํขอรับการพจิารณากาํหนดตาํแหน่งทาง
วิชาการที่ ก.พ.อ. กาํหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ

๒ ให้คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน โดย
อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม

๓ ให้คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี ้

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตัง้จากกรรมการพจิารณาตาํแหน่ง ทาง
วิชาการ 



(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจาํนวนสามถงึห้าคน การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทาํ
หน้าที่ประเมินผลงานทางวชิาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรร
จากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒทิี่ ก.พ.อ. กาํหนด สาํหรับสาขาวชิาที่เสนอขอ หรือมีความรู้
ความเช่ียวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ โดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคย
เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ รวมทัง้มีตาํแหน่ง ทางวชิาการไม่ตํ่ากว่า
ตาํแหน่งที่เสนอขอ และกาํหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อทาํหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒมิาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด และให้การดาํเนินการ
อยู่ในชัน้ความลับทุกขัน้ตอน 

• ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สภาสถาบันอุดมศึกษา อาจกาํหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒใินชุมชนหรือผู้ที่ปฏบิัตงิาน 
ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเช่ียวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวชิาที่เสนอขอ ทาํหน้าที่เป็น
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒติามวรรคหน่ึง เพิ่มเตมิได้ไม่เกนิสองคน โดยจะต้องได้รับความ
เหน็ชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนดาํเนินการแต่งตัง้



• ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาํเป็นต้องแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒทิี่เคยเป็น
บุคลากร ในสังกัดสถาบนัอุดมศกึษานัน้ ให้แต่งตัง้ได้ไม่เกิน ๑ คน และแจ้ง
รายละเอียดเหตุผลความจาํเป็น ให้ ก.พ.อ. ทราบ เมื่อรายงานผลการ
แต่งตัง้บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง หรือเสนอขอให้นําความกราบบังคมทลู เพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่ง แล้วแต่กรณี เพื่อ
ประกอบการพจิารณา ของ ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป 

• ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาํเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตัง้ 
ผู้ทรงคุณวุฒจิากบญัชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒทิี่ ก.พ.อ. กาํหนดได้ ให้ขอความ
เหน็ชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป



• ทัง้นี ้การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิห้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสาํหรับคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทาง
วิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เกณฑ์การตดัสิน 
ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒใิน
สาขาวิชานัน้ การตดัสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

• ในกรณีการพจิารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อทาํหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตาํแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการของ ผู้ขอกาํหนดตาํแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กาํหนดนัน้ สภาสถาบันอุดมศึกษา อาจกาํหนดยกเว้นการประชุมไว้ใน
ข้อบังคับของสภาสถาบัน โดยให้ถือเอาผลการประเมินดงักล่าว เป็นผลการพจิารณา
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได



• เม่ือคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการพจิารณาความเหน็ ของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒแิล้ว ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณา 
อนุมัต/ิไม่อนุมัต ิสาํหรับกรณีที่มีมตอินุมัตใิห้อธิการบดอีอกคาํส่ังแต่งตัง้ และแจ้งให้ 
ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับตัง้แต่วันที่ออกคาํส่ังแต่งตัง้ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพจิารณากาํหนดตาํแหน่ง ทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด

• ทัง้นี ้ก.พ.อ. จะพจิารณาการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กาํหนดในประกาศนี ้
รวมทัง้สาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพจิารณาอนุมัต ิและแจ้งผล การ
พจิารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏบิัติ
ตามนัน้ คาํส่ังแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตาํแหน่งทาง
วิชาการ ที่แสดงให้เหน็ถงึความเช่ียวชาญของผู้ขอด้วย 



• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ ให้นําความใน ผศ. และ รศ. มาใช้บังคับกับการแต่งตัง้ 
ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าที่ประเมนิผล
งานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิา
ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

• เมื่อคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการพจิารณาความเหน็ของ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒแิล้ว ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศกึษาพจิารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัต ิ

• เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณาอนุมัตแิล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเหน็ เพื่อเสนอรัฐมนตรี
เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพจิารณากาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด 



• การแต่งตัง้อาจารย์ประจาํให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการโดยวิธีพเิศษ 

• สถาบนัอุดมศกึษาอาจเสนอแต่งตัง้ผู้ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมคุีณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง
ที่ต่างไปจากที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งให้ดาํรงตาํแหน่งสูงขึน้
กไ็ด้ เช่น การเสนอแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏบิตัหิน้าที่ ในตาํแหน่ง
ยังไม่ครบระยะเวลาที่กาํหนดให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการ
เสนอแต่งตัง้ อาจารย์ประจาํให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นัน้
มิได้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือการเสนอขอกาํหนด
ตาํแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาที่แตกต่างจากสาขาวิชาที่ดาํรงตาํแหน่งอยู่



• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการโดยวิธีพเิศษ ให้ดาํเนินการ ดังนี ้

• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวธีิพเิศษ 
• ให้เสนอผลงานทางวชิาการและให้ดาํเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ

แต่งตัง้ ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วธีิปกตโิดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิาํนวนอย่างน้อยสามคน พจิารณาผลงานทาง
วชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ การตัดสินของที่ประชุม 
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทัง้นี ้ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ
อยู่ในระดบั B



•การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวธีิพเิศษ

• ให้เสนอผลงานทางวชิาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านัน้ และให้
ดาํเนินการ ตามวธีิการเช่นเดียวกับการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย์วิธีปกตโิดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒจิาํนวนอย่างน้อยสามคน พจิารณาผลงานทางวชิาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวชิาการ การตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทัง้นี ้ผลงานทางวชิาการ ต้องมี
คุณภาพอยู่ในระดับ A



•การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ โดยวธีิพเิศษ 

• ให้เสนอผลงานทางวชิาการได้เฉพาะวธีิที่ ๑ เท่านัน้ และให้
ดาํเนินการ ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่ง
ศาสตราจารย์วิธีปกตโิดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒจิาํนวนอย่างน้อยสามคน พจิารณาผลงานทางวชิาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวชิาการ การตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทัง้นี ้ผลงานทางวชิาการ ต้องมี
คุณภาพอยู่ในระดับ A +



•ในกรณีที่การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา
เดียวกันและในระดับตาํแหน่งเดียวกัน หรือระดับที่ตํ่ากว่า
ตาํแหน่งที่ได้เคยขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการมาแล้ว 
•หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดมิ ที่เคยเสนอเพื่อพจิารณา
กาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกาํหนด
ตาํแหน่งทางวชิาการ อีกครัง้หน่ึง ผู้ขอจะต้องดาํเนินการ
ภายในห้าปีนับตัง้แต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมตกิาํหนด
หรือไม่ กาํหนดตาํแหน่งวิชาการ



• การแต่งตัง้อาจารย์ประจาํให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการเฉพาะด้าน

ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการเฉพาะ
ด้าน ด้านหน่ึงด้านใดใน ๕ ด้าน ดังต่อไปนี ้
๑) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
๒) ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ 
๓) ด้านการสอน 
๔) ด้านนวัตกรรม 

๕) ด้านศาสนา 



• คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการทัง้ ๕ ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วย 

• ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตัง้จากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภท 
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจาํนวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรในสังกัด 
สถาบันอุดมศึกษานัน้ โดยครอบคลุมผู้มีความรู้เช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่าง
สูงในด้านนัน้ ๆ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่มีกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิที่ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ ให้แต่งตัง้ศาสตราจารย์จากบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒทิี่ ก.พ.อ. กาํหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒเิป็นประธานกรรมการก็ได้



• ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวชิาการด้านการสอนและด้านศาสนา 

• ผู้นัน้ต้องไม่เคย ถูกลงโทษทางวนัิยอย่างร้ายแรง 

• หรือไม่เคยต้องคาํพพิากษาให้จาํคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาํโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 

• และไม่เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิชีมู้ล
ความผิด 



• ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวชิาการด้านนวัตกรรม สาํหรับตาํแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องมีคุณสมบตั ิดงันี ้

(ก) เป็นผู้มีบทบาทสาํคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร (นักเรียน/นักศึกษา
ระดับต่าง ๆ นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือภาคประชา
สังคม) ผ่านการเป็นผู้ดแูลปริญญานิพนธ์ วทิยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือ
การนําบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมหลักในโครงการวิจัย มีส่วนร่วม หรือเป็นผู้มี
บทบาทสาํคัญในการเช่ือมโยงรับโจทย์จากผู้ใช้ประโยชน์ 

และ 
(ข) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้มีบทบาทสาํคัญใน
คณะทาํงาน ในการผลักดันการนําผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมี
หลักฐานประกอบ



• สาํหรับตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องมีคุณสมบัต ิดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นผู้มีบทบาทสาํคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร (นักเรียน/นักศึกษาระดับต่าง 
ๆ นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือภาคประชาสังคม) ผ่านการเป็น
ผู้ดแูลปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือการนําบุคลากรเข้าไปมีส่วน
ร่วมหลักในโครงการวิจัย มีส่วนร่วม หรือเป็นผู้มีบทบาทสาํคัญในการเช่ือมโยงรับโจทย์
จากผู้ใช้ประโยชน์มาใช้บังคบัด้วย 

และ 

(ข) เป็นผู้มีบทบาทสาํคัญในการสร้างทมีงาน/เครือข่ายร่วมกับภายในหรือภายนอก
องค์กร อาท ิระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นผู้นําทมีใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้นําโครงการในการผลักดันการนํา
ผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานประกอบ



• สาํหรับตาํแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องมีคุณสมบัต ิดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นผู้มีบทบาทสาํคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร (นักเรียน/นักศึกษาระดบัต่าง 
ๆ นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือภาคประชาสังคม) ผ่านการเป็น
ผู้ดแูลปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือการนําบุคลากรเข้าไปมีส่วน
ร่วมหลักในโครงการวิจัย มีส่วนร่วม หรือเป็นผู้มีบทบาทสาํคัญในการเช่ือมโยงรับโจทย์
จากผู้ใช้ประโยชน์มาใช้บังคับด้วย 

และ

(ข) เป็นผู้นําในการสร้างทมีงาน/เครือข่ายร่วมกับภายในหรือภายนอกองค์กร อาท ิ
ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นผู้นําทมีในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้นําแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ในการ
ผลักดันการนําผลงานนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในระดับที่มีผลกระทบในวงกว้าง



• กรณีการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

• ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมี
คุณภาพระดบั B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนด โดยผู้ขอ
ต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดบัแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ

• ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดงันี ้

วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ

วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A
ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก 

าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดบัแรก (first author ) ตามลักษณะการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ



•ตาํแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ๒ วธีิ 
ดังนี ้

•วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ 

•วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A + ผลงาน
ตามวธีิที่ ๑ และวธีิที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ 
ก.พ.อ. กาํหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดับแรก (first 
author ) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม ในผลงานทางวิชาการ



• กรณีการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

• ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพ
ระดับ B และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิตามลักษณะการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ดาํเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

• ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๓ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ 
A อย่างน้อย ๒ เร่ือง และคุณภาพระดับ B อย่างน้อย ๑ เร่ือง และต้องได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เร่ือง โดยผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ดาํเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

• ตาํแหน่งศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๕ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A + 
อย่างน้อย ๒ เร่ือง และคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๓ เร่ือง และต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ดาํเนินการ
หลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 



• กรณีการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการสอน 

• ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมี
คุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนด โดยผู้ขอ
ต้องเป็น ผู้ประพันธ์อันดบัแรก (first author ) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ

• ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดงันี ้

วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ

วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ 
๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กาํหนด โดยผู้ขอต้องเป็น   

ผู้ประพันธ์อันดบัแรก (first author ) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม ในผลงานทาง
วิชาการ



•ตาํแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ๒ วธีิ 
ดังนี ้

วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ 

วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A + ผลงาน
ตามวธีิที่ ๑ และวธีิที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดับแรก (first
author ) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม ในผลงานทางวชิาการ



• กรณีการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการด้วยผลงานนวัตกรรม 
• ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่ง

มีคุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนด 
โดยผู้ขอต้องเป็น ผู้ประพนัธ์อันดบัแรก (first author ) ตามลักษณะการ
มีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

• ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ๒ วธีิ ดงันี ้
• วธีิที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ
• วธีิที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A ผลงานตามวิธีที่ ๑ 

และวธีิที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยผู้
ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก (first author ) ตามลักษณะการมีส่วน
ร่วม ในผลงานทางวชิาการ



• ตาํแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ๒ วธีิ ดังนี ้

• วธีิที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ 

• วธีิที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A + ผลงานตามวิธีที่ 
๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดย
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก (first author ) ตามลักษณะการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ



• กรณีการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานศาสนา 

• ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมี
คุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนด โดยผู้ขอ
ต้องเป็น ผู้ดาํเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

• ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี ้

• วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ 

• วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A
ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 

กาํหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ดาํเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐



•ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 
• ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ๒ วิธี ดังนี ้

•วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ 

•วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A + ผลงาน
ตามวธีิที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ 
ก.พ.อ. กาํหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ดาํเนินการหลักและมีส่วนร่วมใน
ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 



• วธีิการแต่งตัง้อาจารย์ประจาํให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน ให้ดาํเนินการ ดังนี ้
• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

เฉพาะด้าน 
1.ให้คณะวชิาเสนอช่ือผู้มีคุณสมบตัติามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ 

พจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการด้านที่เสนอขอตาํแหน่งนัน้ ตามแบบคาํขอรับ
การพจิารณากาํหนดต าแหน่ง ทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กาํหนด พร้อมด้วย
ผลงานทางวชิาการ

2. ให้คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการด้านที่เสนอขอตาํแหน่ง 
ประเมินผลการสอนโดยอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
ได้ตามความเหมาะสม



• ให้คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอตาํแหน่ง แต่งตัง้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ทางวิชาการในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดงันี ้

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตัง้จากกรรมการพจิารณาตาํแหน่ง ทางวิชาการด้านที่
เสนอขอตาํแหน่ง 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจาํนวนสามถงึห้าคน การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อ
ทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้อง
คัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒทิี่ ก.พ.อ. กาํหนดสาํหรับด้านที่เสนอขอ หรือจากผู้
มีความรู้เช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูงเก่ียวข้องกับผลงานด้านที่เสนอขอ มี
จาํนวนไม่เกินกึ่งหน่ึงของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยต้องไม่เป็นบุคลากรในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ และต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด



• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน 

• ให้นําความใน ผศ. รศ. มาใช้บังคับแก่การแต่งตัง้ ตามข้อนีด้้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

• เม่ือคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการพจิารณาความเหน็ของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒแิล้ว ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณา
อนุมัต/ิไม่อนุมัต ิ

• เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณาอนุมัตแิล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเหน็เพื่อ
เสนอรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้



• การแต่งตัง้อาจารย์ประจาํให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพเิศษ 

• สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตัง้ผู้ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่งที่ต่างไปจากที่กาํหนดไว้ใน
มาตรฐานกาํหนด ตาํแหน่งให้ดาํรงตาํแหน่งสูงขึน้กไ็ด้ เช่น การเสนอแต่งตัง้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัตหิน้าที่ ในตาํแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กาํหนดให้ดาํรง
ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

• หรือการเสนอแต่งตัง้อาจารย์ ประจาํให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นัน้
มิได้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชาที่ดาํรงตาํแหน่งอยู่



• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและ
สังคม ผลงานการสอน ผลงานนวัตกรรม และผลงานศาสนา โดยวธีิพเิศษ 
ให้ดาํเนินการ ดังนี ้

• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวธีิพเิศษ
• ให้เสนอผลงานทางวชิาการและให้ดาํเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ การ

แต่งตัง้ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วธีิปกตโิดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิาํนวน อย่างน้อยสามคน พจิารณาผลงานทาง
วชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ การตัดสิน ของที่
ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทัง้นี ้ผลงานทางวชิาการต้องมี
คุณภาพอยู่ในระดับ B



• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพเิศษ 

• ให้เสนอผลงานทางวชิาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านัน้ และให้ดาํเนินการ ตาม
วธีิการเช่นเดยีวกับการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์วธีิปกตโิดย
อนุโลม 

• โดยให้แต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิาํนวนอย่างน้อยสามคน พจิารณา
ผลงานทางวชิาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ การตัดสิน
ของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทัง้นี ้ผลงานทางวชิาการ
ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดบั A



•การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ โดยวธีิพเิศษ 

• ให้เสนอผลงานทางวชิาการได้เฉพาะวธีิที่ ๑ เท่านัน้ และให้
ดาํเนินการ ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่ง
ศาสตราจารย์วิธีปกตโิดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒจิาํนวนอย่างน้อยสามคน พจิารณาผลงานทางวชิาการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ การตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทัง้นี ้ผลงานทางวิชาการต้องมี
คุณภาพอยู่ในระดับ A +



• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
โดยวิธีพเิศษให้ดาํเนินการ ดังนี ้

• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพเิศษ ต้องประกอบด้วย
ผลงานอย่างน้อย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A และต้องได้รับการเผยแพร่ ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยผู้ขอต้อง
เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดาํเนินการเองทัง้หมด

• การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพเิศษ ต้องประกอบด้วยผลงาน
อย่างน้อย ๓ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A + อย่างน้อย ๒ เร่ือง และคุณภาพระดับ A
อย่างน้อย ๑ เร่ือง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิตามลักษณะการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เร่ือง โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็น 
ผู้ดาํเนินการเองทัง้หมด



•การแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ โดยวธีิพเิศษ ต้อง
ประกอบด้วย 
•ผลงานอย่างน้อย ๕ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A + และต้องได้รับ

การเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดาํเนินการเองทัง้หมด 

•การพจิารณาผลงานทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. ให้แต่งตัง้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒจิาํนวนอย่างน้อยสามคน พจิารณาผลงานทางวชิาการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ การตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 



• การเสนอขอทบทวนผลการพจิารณา
• ในกรณีที่ผลการพจิารณาคุณภาพของผลงานทางวชิาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. กาํหนด ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพจิารณาต่อสภา
สถาบนัอุดมศกึษา และสามารถเสนอขอทบทวนผล การพจิารณาได้ไม่เกิน
สองครัง้ โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดงักล่าว 
แต่ละครัง้ให้ยื่นเร่ืองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ
• เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเร่ือง การขอทบทวนผลการพจิารณาผลงาน

ทางวชิาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ 
พจิารณา เมื่อคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการ มีความเหน็
ประการใดให้เสนอต่อ สภาสถาบนัอุดมศกึษาวินิจฉัย และให้คาํวินิจฉัยของ
สภาสถาบนัอุดมศกึษาเป็นที่สุด



• ในกรณีที่ผู้ขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับเร่ืองไว้พจิารณาก่อนที่ประกาศนี ้มีผลใช้บังคับให้ดาํเนินการตามประกาศ
ดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ 

• ในกรณีที่ผู้ขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับเร่ืองไว้พจิารณาก่อนที่ประกาศนี ้มีผลใช้บังคับให้ดาํเนินการตามประกาศ
ดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ ในการนีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ขอ กาํหนดตาํแหน่งทาง
วิชาการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจนําเกณฑ์ลักษณะคุณภาพของผลงาน ทางวิชาการ
ตามประกาศนีม้าใช้กับการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการได้โดย
อนุโลม



เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตั้งบคุคลให้
ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
• ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการทั่วไป 

• ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อประกอบการพจิารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์ อันดับแรก (first author) หรือผู้มีส่วนสาํคัญทางปัญญา 
(essentially intellectual contributor) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกจิ 
(corresponding author) 

• ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หมายถงึ ผู้ที่มีช่ือในผลงานวชิาการเป็น
ช่ือแรก รับผิดชอบการทาํผลงานวชิาการ และเขียนต้นฉบับ (manuscript) ชิน้
นัน้ด้วยตนเอง 



• ผู้มีส่วนสาํคัญทางปัญญา (essentially intellectual 
contributor) หมายถงึ บุคคลที่มีบทบาท มีส่วนสาํคัญทางปัญญา
(essentially intellectual contribution) ด้วยความเช่ียวชาญ
จาํเพาะในสาขาวิชา ของตนเอง และความรับผิดชอบสาํคัญในการออกแบบ
การวจิัย (research design) หรือการออกแบบงาน วชิาการนัน้ๆ 
รวมทัง้วเิคราะห์ข้อมูล (data analysis) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
• ผู้ประพนัธ์บรรณกจิ (corresponding author) หมายถงึ บุคคลที่มี

บทบาทและ ความรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานวจิัย หรือผลงานทาง
วชิาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเร่ืองราว แสดงให้เหน็ถงึคุณค่าทางวิชาการ
ที่ประกอบด้วยการแสดงข้อมูล หลักฐานข้อคิดเหน็ และประสบการณ์
รวมทัง้ทาํหน้าที่รับผิดชอบตดิต่อกับบรรณาธิการ



• ผู้ขอกาํหนดตาํแหน่งจะต้องยื่นแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวชิาการ สาํหรับผลงานทางวชิาการทุกผลงาน 

• การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดย
ผู้ขอ ผู้ประพนัธ์อันดบัแรก (first author) และผู้ประพนัธ์บรรณกิจ 
(corresponding author) เพื่อรับรอง บทบาทหน้าที่ การปฏบิัติงาน 
และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ร่วมงานทุกคน ว่าทาํใน
ส่วนไหนอย่างไร การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเร่ือง เมื่อ
ได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้



• กรณีเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งมีการดาํเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็น
งานที่มี การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอต้องมีบทบาทในขัน้ตอนการทาํงานใน
สาขาวิชาที่เสนอขอกาํหนด ตาํแหน่ง อย่างน้อย ๓ ขัน้ตอน ดังนี ้

ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเร่ิมกิจกรรมรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิน้งานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 

ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง ให้ผู้ขอ
ระบุบทบาทหน้าที่ การปฏิบัตงิานและความรับผิดชอบในผลงานนัน้ของผู้ร่วมโครงการ
ทุกคนและบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอ โดยให้ผู้ที่ทาํหน้าที่หลักในแต่ละโครงการลงนาม
รับรอง 

• กรณีงานวิจัยที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผู้ขอทาํหน้าที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ขอต้องเป็นผู้ริเร่ิม กาํกับดแูล และมีบทบาทสาํคัญในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยันัน้



• ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการเฉพาะด้าน

• ผู้ดาํเนินการหลัก (main author) หมายถงึ บุคคลซึ่งมีบทบาทและความ
รับผิดชอบสาํคัญ ในการออกแบบงานวิชาการนัน้ ก าหนดโครงร่างเนือ้หา
สาระสาํคัญของงาน และควบคุมการดาํเนินการ หรือในกรณีผลงาน
สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศลิปะ ให้หมายความรวมถงึผู้ลงมือดาํเนินการด้วย
ตนเองด้วย 

• การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ หากมีการเสนอ
ผลงานทางวชิาการ ที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนาม
รับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเร่ืองนัน้ ร้อยละเท่าใด รวมทัง้ระบุ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนัน้



• หากไม่สามารถตดิต่อ ผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้
ดาํเนินการดังนี ้

(๑) ในกรณีที่ไม่สามารถตดิต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุ
จาํนวนผู้ร่วมงานทุกคน และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วชิาการเท่าเทยีมกัน 

(๒) ในกรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ ได้ให้มีการลงนามรับรองโดยหวัหน้าภาควิชาหรือคณบดี 
และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผล ความจาํเป็นที่ผู้นัน้ไม่สามารถ
ลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นัน้ให้ชัดเจน เพื่อ
ประกอบการพจิารณาด้วย ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหน้าที่
ประเมินผลงานทางวชิาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเป็นผู้
พจิารณาเหตุผลความจาํเป็นดังกล่าว 



แนวทางการประเมินผลการสอน

• มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ
•มีความสามารถในการใช้เทคนิควธีิสอนประกอบกับส่ือการสอนที่

ทนัสมัยต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน เกดิความสนใจและตดิตามการสอน
ตลอดเวลา
• มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และ

พฒันาองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง
• มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคดิวเิคราะห์และสังเคราะห์



• มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเหน็ความสัมพนัธ์ของวชิาที่เรียนกับ
วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคดิเหน็และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์
• มีความสามารถในการใช้ส่ือการสอน อุปกรณ์และสื่อปฏสัิมพนัธ์

แบบดจิทิลั
• มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏสัิมพันธ์ การร่วมงาน
• มีความสามารถในการประเมนิความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวชิา

ที่สอน 



แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ

• ๑. ผลงานทางวชิาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวงวชิาการอย่างกว้างขวาง 
และสามารถ สืบค้น (visibility) และเข้าถงึ (avalibility) ผลงานทาง
วชิาการได้ 

•๒. ควรคาํนึงถงึ Journal ranking ของวารสารที่เผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการด้วย ตัวอย่างเช่น ผลงานที่ตีพมิพ์ในวารสารที่อยู่ใน 
Quartiles1 ของ Science Journal Ranking (SJR) ส่วนใหญ่
จะเป็นผลงานที่มีคุณภาพ 

• ๓. ควรคาํนึงถงึจาํนวนครัง้ในการอ้างองิของผลงานทางวชิาการ 
โดยเฉพาะการอ้างองิจากต่างประเทศ 



๔. impact factor (จากฐานข้อมูล Scopus) ของวารสารที่
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ สามารถสะท้อนถงึคุณภาพของผลงาน
ทางวชิาการได้ 
๕. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ ที่สามารถสร้างผลกระทบได้ใน
ระดับใด ต่อวงวิชาการระดับนานาชาตหิรือ สร้างผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๖. จริยธรรมในการทาํวจิัย หรือ research misconduct เช่น 
falsification, fabrication และ plagiarism 

๗. การได้รับรางวัลระดับชาตแิละระดับนานาชาตขิองผลงานทาง
วิชาการ 



• คาํจาํกัดความรูปแบบการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทาง
วชิาการ ผลงานวชิาการสาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ
สามารถจาํแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนื ้
• งานวจิัย 

• นิยาม : งานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวธีิวทิยาการวิจัย อาจ
จัดได้เป็น ๓ รูปแบบ

๑. รายงานการวจิัยที่มีความครบถ้วนสมบรูณ์
๒. บทความวจิัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวจิัยในผลงานวิจัย

นัน้ 

๓. ในรูปของหนังสือ (monograph)



• การเผยแพร่

• ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการ

๑.๑ วารสารวิชาการระดบัชาตนัิน้ ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
ในวงวิชาการในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนัน้ ต้องมี
การตพีมิพ์อย่างต่อเน่ืองสม ่่าเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี และมีการ 
ตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบบทความ (peer 
reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทัง้นี ้
วารสารวิชาการนัน้ อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพมิพ์หรือเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์ ที่มีก 
าหนดการเผยแพร่ อย่างแน่นอนชัดเจน 

๑.๒ วารสารวิชาการระดบันานาชาตนัิน้ ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ที่ 
ก.พ.อ. กาํหนด 



๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒใิน
สาขาวิชานัน้ ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ
๓. นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเตม็ของการประชุม 
ระดบัชาตหิรือระดบันานาชาต ิโดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒหิรือคณะกรรมการ คัดเลือก
บทความ

๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ ไปยัง
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนด 

๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ ไปยังวง
วิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากาํหนด



• ลักษณะคุณภาพ

• ระดับ B เป็นงานวจัิยที่มีกระบวนการวจัิยทุกขัน้ตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวธีิวจัิย ซึ่งแสดง
ให้เหน็ถงึความก้าวหน้าทางวชิาการหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

• ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานที่แสดงถงึการวเิคราะห์และนําเสนอผล
เป็นความรู้ใหม่ที่ลกึซึง้กว่างานเดมิ ได้รับการอ้างองิในฐานข้อมูลระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ
หรือสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย โดยมีหลักฐานที่แสดงการวเิคราะห์ให้เหน็ถงึ
คุณประโยชน์ ในด้านสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกจิจากนิตบุิคคลองค์กรที่สาม (Third Party) 
ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding) 
รวมทัง้ได้รับการอ้างองิอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับแนวหน้านานาชาตขิองสาขาวชิานัน้ๆ 
หรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมีหลักฐานที่แสดงการ วเิคราะห์ให้
เหน็ถงึผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงในวงวชิาการ และวงวชิาชีพจาก
นิตบุิคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 



•๒ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น ๑๒ ประเภท ดังนี ้
๑. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๒. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๓. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
๔ กรณีศึกษา (Case Study)

๕ งานแปล



๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน
๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
๙ สิทธิบัตร
๑๐ซอฟต์แวร์
๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
๑๒ ผลงานนวัตกรรม



•๑ ตาํรา 

• นิยาม : งานวิชาการที่ใช้สาํหรับการเรียนการสอนทัง้วิชาหรือเป็น
ส่วนหน่ึงของวชิา ซึ่งเกดิจาก การนําข้อค้นพบจากทฤษฎีจาก
งานวจิัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศกึษา มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์รวบรวมและเรียบเรียง หลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็น
มาตรฐานทางวชิาการ และให้ความรู้ใหม่ อันเป็นความรู้สาํคัญที่มี
ผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อวงการวชิาการนัน้ ๆ เนือ้หาสาระ
ของตาํราต้องมีความทนัสมัย ทัง้นีผู้้ขอกาํหนดตาํแหน่งจะต้องระบุ
วชิาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตาํราเล่มที่เสนอขอตาํแหน่งทาง
วิชาการด้วย



• การเผยแพร่ 

• เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี ้

๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตพีมิพ์ หรือ

๒. การเผยแพร่โดยส่ืออเิล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรีอม, e-

learning, online learning 

๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสาํนักพมิพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับการเผยแพร่ดังกล่าวนัน้
จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรเท่านัน้ จาํนวนพมิพ์เป็นดชันีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ 
แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน



• ลักษณะคุณภาพ 

• ระดบั B เป็นตาํราที่มีเนือ้หาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบรูณ์และทนัสมัย 
มีแนวคดิ และการนําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศกึษา 

• ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบั B และต้อง 
๑. มีการวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือวธีิการที่ทนัสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วชิาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและประสบการณ์หรือผลงานวจิัยของผู้เขียน 
ที่เป็นการแสดงให้เหน็ถงึความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
๓. สามารถนําไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวชิาการระดับชาตหิรือระดบั 
นานาชาต ิมีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวชิาการในระดบัสูง 



•ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง
๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
(Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวชิาการในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง โดย
พจิารณาจากการได้รับ การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาต ิ
๓. เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องใน
ระดับนานาชาติ



•หนังสือ 

• นิยาม : งานวชิาการที่เกดิจากการค้นคว้าศกึษาความรู้ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงอย่างรอบด้านและลึกซึง้ มีการวเิคราะห์ สังเคราะห์และ
เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ใช้ภาษาที่เป็น มาตรฐานทางวชิาการ 
เนือ้หาของหนังสือ ไม่จาํเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อกาํหนดของหลักสูตรหรือของวชิาใดวชิาหน่ึง ในหลักสูตรและไม่
จาํเป็นต้องนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวชิาใดวิชาหน่ึง 
•จาํนวนบทที่จะนํามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ต้องมีจาํนวนอย่างน้อย ๕ 

บท และมจีาํนวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้า



•การเผยแพร่ 
• เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน

การประเมนิ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรือสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี ้

๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพมิพ์ 
๒. การเผยแพร่โดยส่ืออเิล็กทรอนิกส์ อาท ิการเผยแพร่ในรูปของ
ซีดีรอม 

๓. การเผยแพร่เป็น e-book โดยสาํนักพมิพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ



• ลักษณะคุณภาพ 

• ระดบั B เป็นหนังสือที่มีเนือ้หาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบรูณ์และ
ทนัสมัยมีแนวคดิและ การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

• ระดบั A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
๑. มีการวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือวธีิการที่ทนัสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วชิาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์หรือผลงานวจิัยที่เป็นการ
แสดง ให้เหน็ถงึความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
๓. สามารถนําไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวชิาการระดับชาตหิรือระดบั
นานาชาต ิมีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดบัสูง



•ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
(Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง โดย
พจิารณาจากการได้รับ การอ้างองิอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาต ิ
๓. เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องใน
ระดับนานาชาติ



• บทความทางวชิาการ 

• นิยาม : งานเขียนทางวชิาการซึ่งมีการกาํหนดประเดน็ที่ต้องการอธิบายหรือวเิคราะห์อย่างชัดเจน 

• การเผยแพร่ 

• เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมนิ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ หรือสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ดังนี ้



• ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวจัิยในวารสารวชิาการ ดังต่อไปนี ้

๑.๑ วารสารวชิาการระดับชาตนัิน้ ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับใน วงวชิาการในสาขาวิชานัน้ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดย
วารสารวชิาการนัน้ต้องมีการ ตีพมิพ์อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย ๓ ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพ ของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จาก
หลากหลายสถาบัน อย่างน้อย ๓ คน ทัง้นีว้ารสารวชิาการนัน้ อาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่มสิ่งพมิพ์หรือเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์ ที่มีกาํหนดการเผยแพร่อย่าง
แน่นอนชัดเจน 



๑.๒ วารสารวชิาการระดับนานาชาตนัิน้ ต้องเป็นวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ที่ ก.พ.อ. กาํหนด ได้แก่ ERIC, MathsciNet, 
Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล 
SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ Project Muse 
ทัง้นีว้ารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพมิพ์หรือเป็นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

•๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการ
บรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (Peer 
Reviewer) ประเมินคุณภาพ 



• ลักษณะคุณภาพ 
•ระดับ B เป็นบทความทางวชิาการที่มีเนือ้หาสาระทางวชิาการ

ถูกต้องสมบูรณ์และทนัสมัย มีแนวคดิและการนําเสนอที่ชัดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อวงวชิาการหรือวิชาชีพ 
•ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้อง 
๑. มีการวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือวธีิการที่ทนัสมัยต่อ

ความก้าวหน้าทางวชิาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

๒.   สามารถนําไปอ้างองิในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระดับชาตมีิ 
ความละเอียดและความลุ่มลึกทางวชิาการในระดับสูง 



•ระดับ A+ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง 

๑. มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
(Body of Knowledge) ทางวชิาการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง เป็นที่
เช่ือถือและยอมรับ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ



Pain points ทีพ่บในการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

•วันที่ยื่นขอกาํหนดตาํแหน่งฯ
•สาขาวิชา
•ทาํผลงานร่วมกัน
•การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนด
•อื่นๆ



THANK YOU


