
สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธกีารพิจารณาแตงต้ังบุคคล 

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ตามประกาศ ก.พ.อ.ฉบับใหม พ.ศ.2560 

(เร่ิมใช 1 พฤศจิกายน 2561) 
 

1. คุณวุฒิ/ ระยะเวลาดํารงตําแหนง และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 

 

 

 
 

2. ผลประเมินการสอน 

 

 
หมายเหตุ : ทําการสอนไมนอยกวา 3 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือในกรณีท่ีสอนหลายวิชา

จะตองเสนอเอกสารหลักฐานในทุกวิชาในหัวขอท่ีผูขอเปนผูสอนรวมกันไมนอยกวา 3 หนวย  

กิตระบบทวิภาค 

 

ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ศาสตราจารย

• มีความ
ชํานาญ

ผศ.

• มีความ
ชํานาญพิเศษ

รศ.

• ไมระบุ (เดิม
เช่ียวชาญ)

ศ.

วุฒิ ป. เอก ดํารงตําแหนงอาจารยและสอน

มาแลว ≥ 1 ป (และพนทดลองป.งาน) (เดิม 2 ป) 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

มาแลว ≥ 2 ป (เดิม 3 ป) 

ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

มาแลว ≥ 2 ป (เดิม 2 ป) 



3. ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

สําหรับการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอ่ืนหรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก         

แทนงานวิจัยขอ 2-4 ได 

 

 
                               วิธีท่ี 1 

 

 

 

 

 
                               วิธีท่ี 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่องหรือ 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการหรือ 

3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใชสังคม 1 เรื่องหรือ 

4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ตําราหรือหนังสือ 1 เลม  

เกณฑคุณภาพดี (ขอแบบปกติ)  เกณฑคุณภาพดีมาก (ขอแบบพิเศษ) 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย 

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่องหรือ 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการหรือ 

3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใชสังคม 1 เรื่อง และ 

4. ตําราหรือหนังสือ 1 เลม  

เกณฑคุณภาพดี (ขอแบบปกติ)  เกณฑคุณภาพดีมาก (ขอแบบพิเศษ) 

 

 

1. ผลงานวิจัย 3 เรื่อง (คุณภาพดีมากอยางนอย 2 เรื่อง และ (คุณภาพดี        

1 เรื่อง) หรือ 

2. ผลงานวิจัยอยางนอย 2 เรื่อง(คุณภาพดีมาก)+ ผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอ่ืน 1 เรื่อง (คุณภาพดี)หรือ 

3. ผลงานวิจัยอยางนอย 2 เรื่อง (คุณภาพดีมาก)+ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

1 เรื่อง (คุณภาพด)ี 

สําหรับการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร        

โดยวิธีท่ี 2 นั้น  ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อยางนอย    

2 เลม และมีคุณภาพดี 1 เลม แทนผลงานตามขอ 2-3 ได 



                                   

                               วิธีท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายหตุ : ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการเดิม และตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดและไดผาน

การประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวของท่ีมาจากหลากหลาย

สถาบัน 

ผลงานวิจัย 
 เปนผลงานท่ีทําการศึกษาหรือคนควาอยางเปนระบบโดยผูขอหามนําผลวิจัยท่ีทําเปนสวน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญามาเปนผลงานวิจัยเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

เกณฑคุณภาพ ดี ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย 

  ดีมาก เปนความรูใหม และสามารถนําไปประยุกตได 

  ดีเดน งานบุกเบิก สรางองคความรูใหม ไดรับการอางอิงสูง 

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่องท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ หรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติหรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ี

ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติหรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกัน

ท้ังหมดอยางนอย 2 เรื่องและตําราหรือหนังสือ 2 เลม 

เกณฑคุณภาพดีมาก (ขอแบบปกติ)  เกณฑคุณภาพดีเดน (ขอแบบพิเศษ)

        

1. ผลงานวิจัย 3 เรื่องท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติหรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่องท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติหรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ ตํารา หรือหนังสือ1 เลม+ ผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 

3. เรื่อง หรือตํารา หรือหนังสือ 3 เลม เกณฑคุณภาพดีเดน (ขอแบบปกติ) 

     

 

 

1. ศาสตราจารย วิธีท่ี 2 



ตํารา 
 เปนผลงานวิชาการสําหรับการเรียนการสอนท้ังวิชาหรือสวนหนึ่งของวิชา เนื้อหาสาระของ

ตํารามีความทันสมัย ตองระบุวิชาท่ีเกี่ยวของในหลักสูตรท่ีใชตําราเลมท่ีเสนอขอตําแหนงอาจ

พัฒนามาจากเอกสารคําสอน ผูอานอาจเปนบุคคลอื่นท่ีไมไดเรียนในวิชานั้นก็ได  

เกณฑคุณภาพ ดี ถูกตอง สมบูรณและทันสมัย 

  ดีมาก มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัย สอดแทรกความคิด

และประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียน 

  ดีเดน งานบุกเบิกทางวิชาการมีการสังเคราะหจนสรางองคความรูใหม เปนท่ี

ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 

(ตองไมเคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไปแลว ยกเวนจะมีการ

พัฒนาอยางเห็นไดชัดเจนวาเปนตํารา) 

หนังสือ 
 เปนผลงานวิชาการท่ีเกิดจากการคนควาศึกษาอยางรอบครอบและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห 

สังเคราะหและเรียบเรียงอยางเปนระบบ เนื้อหาไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร

หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง

(ตองไมเคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไปแลว) 

เกณฑคุณภาพ ดี ถูกตอง สมบูรณและทันสมัย 

  ดีมาก มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัย สอดแทรกความคิด

และประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียน 

  ดีเดน งานบุกเบิกทางวิชาการมีการสังเคราะหจนสรางองคความรูใหม เปนท่ี

ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 

บทความวิจัย 
 เปนผลงานวิชาการท่ีผูขอตําแหนงมีความเชี่ยวชาญ และตองเปนผลงานท่ีผูขอเปน

ผูดําเนินการวิจัยจริง ตองมีประโยชนเชิงวิชาการ เลือกที่มีคุณภาพดีมากเทานั้นควรเปนบทความ

ท่ีอยูในฐานขอมูล ISI, SCOPUS, TCI ผูขอตําแหนงควรเปนผูดําเนินการหลัก 

 

 



ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เปนประเภทของผลงานทางวิชาการในกลุมท่ี 2        

(ตามประกาศของ ก.พ.อ.) ประกอบดวย 

1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

2. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

3. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

4. กรณีศึกษา (case study) ประกอบดวยคูมือการสอน (teaching notes) อยูในรูปเอกสาร

ตีพิมพหรือส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันแตงตั้งเปนผู

ประเมินคุณภาพ 

5. งานแปล 

6. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

7. ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8. ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

9. สิทธิบัตร 

10.  ซอฟตแวร 

สําหรับบทความทางวิชาการอยูในกลุมท่ี 4 ท่ีเปนกลุมท่ีรวม ตํารา และหนังสือ 

การมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอตองเปนงานท่ีผูขอตองเปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง 

(ผูดําเนินการหลัก (corresponding author)) หรือถางานท่ีผูขอมีสวนรวมในผลงานวิชาการ ตอง

มีลักษณะดังนี้ 

1. ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชผลงานวิจัย ผูขอจะตองมีสวนรวมในผลงานไมนอยกวารอย

ละ 50 และตองเปนผูดําเนินการหลักในเร่ืองนั้น 

2. สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

2.1  ผูขอมีสวนรวมในผลงานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50  

2.2  ผูขอเปนผูดําเนินการหลักและมีผลงานวิจัยเร่ืองอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน    

 รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของผลงานวิจัย 1 เร่ือง 

 

 



2.3  กรณีผลงานวิจัยเปนชุดโครงการ (research program) ผูขอจะตองเปน  

      ผูดําเนินการหลักในบางโครงการของชุดโครงการนั้น อยางนอย 1 เร่ืองและมี  

      ปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 50 

2.4  ในกรณีงานวิจัยท่ีดําเนินการเปนชุดตอเนื่องกัน ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการ 

      หลัก และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 50 

 

  


