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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เกณฑ์ปี 60 เกณฑ์ปี 63 

1. จ านวนผลงาน 
     1) ผลงานวจิัย 2 เร่ือง หรือ 
     2) ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานลกัษณะ
อ่ืน 1 รายการ หรือ 
     3) ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานรับใช้
สังคม หรือ 
     4) ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และต าราหรือ
หนังสือ 1 เล่ม 
อาจใช้ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน หรือ
ผลงานวจิัยรับใช้สังคม หรือบทความทาง
วชิาการซ่ึงมคุีณภาพดมีากแทนงานวจิัยข้อ  
2-4 ได้ 

1. จ านวนผลงานเท่าเดิม 
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2. ลกัษณะคุณภาพ 
   งานวจิัย อย่างน้อยระดบั ด ี
     - เป็นงานวจิัยทีม่ีกระบวนการวจิัยทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบยีบวธีิวจิัย 
     - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวชิาการ
หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. ลกัษณะคุณภาพ 
    งานวจิัยอย่างน้อยระดบั B  
      - เป็นงานวจิัยทีม่ีกระบวนการวจิัยทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบยีบวธีิวจัิย 
      - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทาง
วชิาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

    ต ารา อย่างน้อยระดบัด ี
      - มีเน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทนัสมัย 
      - มีแนวคดิและการน าเสนอทีชั่ดเจน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 

     ต ารา อย่างน้อยระดบั B 
       - มีเน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทนัสมัย 
       - มีแนวคดิและการน าเสนอทีชั่ดเจน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 
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    หนังสือ อย่างน้อยระดบั ด ี
      - มีเน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทนัสมัย 
      - มีแนวคดิและการน าเสนอทีชั่ดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

หนังสือ อย่างน้อยระดบั B 
       - มีเน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์ 
       - มีการบูรณาการองค์ความรู้และแนวคดิที่
ทนัสมัย 
       - มีการน าเสนอทีชั่ดเจนเป็นประโยชน์ต่อ
วงวชิาการ หรือ วชิาชีพ 
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   บทความวชิาการ ระดับดีมาก 
     - เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีน้ือหา
สาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์และ
ทันสมัย 
     - มีแนวคดิและการน าเสนอทีชั่ดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
     - มีการวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือ
วธีิการที่ทนัสมัยต่อความก้าวหน้าทาง
วชิาการ 
     - สามารถน าไปอ้างองิหรือน าไป
ปฏิบัติได้ 

บทความวชิาการ ระดับ B+ 
     - เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีน้ือหา
สาระที่วิเคราะห์มาจากวงวิชาการที่
ถูกต้องสมบูรณ์และทนัสมัย 
     - มีแนวคดิและการน าเสนอทีชั่ดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ หรือวชิาชีพ 
     - มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้
หรือวิธีการที่ทนัสมัยต่อความก้าวหน้า
ทางวชิาการ หรือวชิาชีพ 
     - มีการอ้างองิอย่างเป็นระบบ 
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3. การมีส่วนร่วมในผลงานวชิาการ 
 ผลงานทางวชิาการที่มิใช่

ผลงานวจิัย ผู้ขอจะต้องมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 ผลงานวจิัย 
       - มีส่วนร่วม 50% หรือ 
       - ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลกัและมี
ผลงานวจิัยเร่ืองอ่ืนทีเ่กีย่วเน่ือง
สอดคล้องกนัซ่ึงแสดงปริมาณ
ผลงานวจิัย รวมกนัแล้วเทยีบได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ผลงานวจิัยแต่ละเร่ืองควรมี
ผู้ด าเนินการหลกัได้เพยีงคนเดียว     

3. การมีส่วนร่วมในผลงานวชิาการ  
 ผลงานทางวชิาการที่มิใช่ผลงานวจิัย  
ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดับแรก หรือผู้
มีส่วนส าคญัทางปัญญา  
 ผลงานวจิัย 
       ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดับแรก 
หรือผู้มีส่วนส าคญัทางปัญญา หรือ
ผู้ประพนัธ์บรรณกจิ 
        กรณีงานวจิัยที่เผยแพร่อนัเป็นผลมาจาก
วทิยานิพนธ์ของนักศึกษาทีผู้่ขอท าหน้าทีเ่ป็น
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ขอต้องเป็นผู้ริเร่ิม ก ากบั
ดูแล และมีบทบาทส าคญัในการวเิคราะห์ และ
สังเคราะห์ผลการวิจัยน้ัน 
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4. การตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปของ 
    4.1 บทความวิจัยทีต่ีพมิพ์ใน
วารสาร TCI ทั้ง 1&2  วารสาร
นานาชาติตามที ่กกอ. ก าหนด  
    4.2 หนังสือรวมบทความวจิัย 

4. การตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปของ 
    4.1 บทความวิจัยทีต่ีพมิพ์ในวารสาร TCI 
ทั้ง 1&2  วารสารนานาชาติตามที่ กกอ. 
ก าหนด  
    4.2 หนังสือรวมบทความวจิัย 

    4.3 Proceeding ระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวง
วชิาการน้ันและสาขาที่เกีย่วข้องทีม่า
จากหลากหลายสถาบันเป็น
คณะกรรมการคัดเลือกบทความ 

    4.3 Proceeding ระดับชาติและนานาชาติ
ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคมวชิาการ
วชิาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวชิาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในวงวชิาการน้ันและสาขาที่เกีย่วข้องทีม่า
จากหลากหลายสถาบันเป็นคณะกรรมการ
คดัเลือกบทความ 
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    4.4 รายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์     4.4 Monograph 

    4.5 Monograph      

สรุป 
มข้ีอดใีนเร่ือง  
1. การมีส่วนร่วมในผลงานวจิยั 
2. อาจารย์ทีป่รึกษาสามารถน างานวจิยัทีเ่ผยแพร่อนัเป็นผลมา
จากวทิยานิพนธ์ของนักศึกษามาใช้ในการขอก าหนดต าแหน่ง   
วชิาการได้ ถ้าผู้ขอเป็นผู้ริเร่ิม ก ากบัดูแล และมีบทบาทส าคญัใน
การวเิคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวจิยัน้ัน 
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รองศาสตราจารย์ 
เกณฑ์ปี 60 เกณฑ์ปี 63 

1. ผลงานทางวชิาการ 
    ผู้ขอเสนอขอผลงานได้ 2 วธีิ 
วธีิที่ 1 ผลงานมีคุณภาพในระดับด ี
1. ผลงานวจิัย 2 เร่ือง  หรือ 
2. ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานทาง
วชิาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ  หรือ 
3. ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงาน
วชิาการรับใช้สังคม  1 รายการ และ 
4. ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 

1. ผลงานทางวชิาการ 
    ผู้ขอเสนอขอผลงานได้ 3 วธีิ 
วธีิที่ 1 ผลงานมีคุณภาพในระดับ B+ 
1. ผลงานวจิัย 2 เร่ือง  หรือ 
2. ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานทาง
วชิาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ  หรือ 
3. ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงาน
วชิาการรับใช้สังคม  1 รายการ และ 
4. ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 
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งานวจิยัอย่างน้อย 1 เร่ือง ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก หรือผู้ประพนัธ์
บรรณกจิ  และ ต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย 
1 เร่ือง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก  
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ลกัษณะคุณภาพ 
   งานวจิัย อย่างน้อยระดบั ด ี
     - เป็นงานวจิัยทีม่ีกระบวนการวจิัยทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบยีบวธีิวจิัย 
     - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวชิาการ
หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ลกัษณะคุณภาพ  
    งานวจิัย อย่างน้อยระดบั B+  
      - เป็นงานวจิัยทีม่ีกระบวนการวจิัยทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบยีบวธีิวจัิย 
      - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทาง
วชิาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
       - เป็นผลงานทีแ่สดงถึงการวเิคราะห์
และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ทีล่กึซ้ึงกว่า
งานเดมิทีเ่คยมีผู้ศึกษาแล้ว 
        - ได้รับการตพีมิพ์และอ้างองิใน
ฐานข้อมูลระดบัชาตหิรือระดบันานาชาต ิ
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    ต ารา อย่างน้อยระดบั ด ี
      - มีเน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทนัสมัย 
      - มีแนวคดิและการน าเสนอทีชั่ดเจน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 

     ต ารา อย่างน้อยระดบั B+ 
       - มีเน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์ 
และทนัสมัย 
       - มีแนวคดิและการน าเสนอทีชั่ดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 
       - มีการวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือ
วธีิการทีท่นัสมัยต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
        - มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและ
ประสบการณ์ หรือ ผลงานทางวชิาการของผู้ขอ
ทีเ่ป็นการแสดงให้เห็นถงึความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อการเรียนการสอน 
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    หนังสือ อย่างน้อยระดบั ด ี
      - มีเน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทนัสมัย 
      - มีแนวคดิและการน าเสนอทีชั่ดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

หนังสือ อย่างน้อยระดบั B+ 
       - มีเน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์ 
       - มีการบูรณาการองค์ความรู้และแนวคดิที่
ทนัสมัย 
       - มีการน าเสนอทีชั่ดเจนเป็นประโยชน์ต่อ
วงวชิาการระดบัชาติ 
       - มีการวเิคราะห์ เสนอความรู้หรือวธีิการที่
ทนัสมัยต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ 
        - มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและ
ประสบการณ์ หรือ ผลงานทางวชิาการของผู้ขอ 
ทีเ่ป็นการแสดงให้เห็นถงึความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อวงวชิาการระดบัชาติ 
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วธีิที่ 2 จ านวนและคุณภาพผลงาน มีดังนี ้
1) ผลงานวจิัย อย่างน้อย 3 เร่ือง ม ีคุณภาพดมีาก  
อย่างน้อย  2 เร่ือง และม ีคุณภาพด ีอย่างน้อย 1 
เร่ือง หรือ 
2) ผลงานวจิัยซ่ึงมคุีณภาพดมีาก อย่างน้อย 2 
เร่ือง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน 1 
รายการ มคุีณภาพด ีหรือ 
3. ผลงานวจิัยซ่ึงมคุีณภาพดมีาก อย่างน้อย 2 
เร่ือง และผลงานวชิาการรับใช้สังคม 1 รายการ
ซ่ึงม ีคุณภาพด ี 
สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
อาจใช้ต าราหรือหนังสือซ่ึงมคุีณภาพดมีาก  อย่าง
น้อย 2 เล่ม และมคุีณภาพด ี1 เล่ม แทนผลงาน  
1-3 ได้ 

วธีิที ่2 จ านวนและคุณภาพผลงาน มีดงันี ้
1) ผลงานวจิัย อย่างน้อย 3 เร่ือง มคุีณภาพระดบั 
A  อย่างน้อย  2 เร่ือง และมคุีณภาพระดบั B+ 
อย่างน้อย 1 เร่ือง หรือ 
2) ผลงานวจิัยมคุีณภาพระดบั A อย่างน้อย 2 
เร่ือง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน 1 
รายการ มคุีณภาพระดบั B+ หรือ 
3. ผลงานวจิัย 2 เร่ือง มคุีณภาพระดบั A และ
ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 1 รายการ มคุีณภาพ
ระดบั B+  
สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจ
ใช้ต าราหรือหนังสือซ่ึงมีคุณภาพระดบั A อย่าง
น้อย 2 เล่ม ซ่ึงผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก
และมคุีณภาพระดบั B+ 1 เล่ม แทนผลงาน 1-3ได้ 
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ลกัษณะคุณภาพ 
   งานวจิัย อย่างน้อย 2 เร่ืองระดบั ดมีาก 
    - เป็นงานวจิัยทีม่กีระบวนการวจิัยทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวธีิวจิัย 
    - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวชิาการ
หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
    - มกีารวเิคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้
ใหม่ทีล่กึซ้ึงกว่างานเดมิทีเ่คยมีผู้ศึกษาแล้ว 
    - เป็นประโยชน์ด้านวชิาการอย่างกว้างขวาง 
หรือ สามารถน าไปใช้ประโยขน์ได้อย่าง
แพร่หลาย 
 

ลกัษณะคุณภาพ  
    งานวจิัย อย่างน้อย 2 เร่ืองระดบั A  
      - เป็นงานวจิัยทีม่กีระบวนการวจิัยทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวธีิวจิัย 
      - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวชิาการ
หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
       - มกีารวเิคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้
ใหม่ทีล่กึซ้ึงกว่างานเดมิทีเ่คยมีผู้ศึกษาแล้ว 
        - ได้รับการอ้างองิในฐานข้อมูลระดบั
นานาชาติและตีพมิพ์ในวารสาร top 15% แรก
ของของสาขาวชิาน้ัน ๆ หรือ สามารถน าไปใช้
ประโยขน์ได้อย่างแพร่หลาย โดยมหีลกัฐานที่
แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางเศรษฐกจิ 
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    ต ารา อย่างน้อยระดบั ดมีาก  
     - มเีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์ 
และทนัสมัย 
      - มีแนวคิดและการน าเสนอทีชั่ดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 
     - มกีารวเิคราะห์และเสนอความรู้ หรือวธีิการ
ทีท่นัสมัยต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ และ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
     - มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและ
ประสบการณ์หรือผลงานวจิัยของผู้เขียนที่
แสดงให้เห็นถึงความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน 
     - สามารถน าไปใช้อ้างองิหรือน าไปปฏิบัติได้ 

    ต ารา อย่างน้อยระดบั A 
    - มเีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์ 
และทนัสมัย 
    - มีแนวคิดและการน าเสนอทีชั่ดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 
    - มกีารวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือวธีิการ
ทีท่นัสมัยต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ และ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
     - มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและ
ประสบการณ์หรือผลงานทางวิชาการของผู้ขอ
ทีเ่ป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน 
     -ได้รับการอ้างองิและใช้สอนอย่างกว้างขวาง
ในวงวชิาการระดบัชาต ิ
     - มคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทาง
วชิาการระดบัสูง    
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  หนังสือ อย่างน้อยระดบั ดมีาก 
  - มเีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทนัสมยั 
   - มีแนวคิดและการน าเสนอทีชั่ดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
   - มกีารวเิคราะห์ เสนอความรู้หรือวธีิการ
ทีท่นัสมัยต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ 
  - มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและ
ประสบการณ์หรือผลงานวจิัยทีเ่ป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
วงวิชาการ 
  - สามารถน าไปใช้อ้างองิหรือน าไปปฏิบัติ
ได้ 

หนังสือ อย่างน้อยระดบั A 
   - มเีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์ 
   - มกีารบูรณาการองค์ความรู้และแนวคดิทีท่นัสมัย 
    - มีการน าเสนอทีชั่ดเจนเป็นประโยชน์ต่วง
วชิาการระดบัชาต ิ
    - มกีารวเิคราะห์ เสนอความรู้หรือวธีิการที่
ทนัสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
    - มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและประสบการณ์
หรือผลงานทางวชิาการของผู้ขอ ทีเ่ป็นการแสดงให้
เห็นถึงความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ ต่อวงวชิาการ
ระดบัชาต ิและ 
   -ได้รับการอ้างองิอย่างกว้างขวางต่อวงวชิาการ
ระดบันานาชาต ิ
   - มคีวามละเอยีดและความลุ่มลกึทางวชิาการ
ระดบัสูง   
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วธีิที่ 3 ส าหรับสาขาวชิาทางด้านบริหารธุรกจิ 
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวชิาอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด  
ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร หลกัฐาน ดงันี ้
1) งานวจิัยอย่างน้อย 5 เร่ือง ที่ได้รับการเผยแพร่
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หลงัจาก ผศ. 
โดยอย่างน้อย 3 เร่ือง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์
อนัดบัแรกหรือเป็นผู้ประพนัธ์บรรณกจิ และ 
2) มีงานวจิัยที่ได้รับอ้างองิจาก Scopus โดยรวม 
(Life-time citation) อย่างน้อย 150 รายการ โดย
ไม่นับงานวจิัยที่อ้างองิงานตนเอง และ 
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3) มค่ีา Life-time-h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 4 
และ 
4) เป็นหัวหน้าโครงการวจิัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย 5 โครงการ (Life-time)  
     หาก กพว. พจิารณาเห็นว่าจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ และ
ผลงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด ให้น าเสนอ
ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณาอนุมตั ิโดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงาน
วชิาการ 
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2. ผลงานทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลงัจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งวชิาการเดิม  

2. ผลงานทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลงัจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
วชิาการเดิม ทั้งนีอ้นุโลมให้ใช้ผลงาน
วชิาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลกัเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก าหนด ไม่เกนิ 5 ปี 
ก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ผศ. จ านวน 1 ใน 3 ของผลงาน
ทีน่ ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยผล
การตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่หลงัจากที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย 2 เร่ือง 
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3. การตีพมิพ์เผยแพร่ 
     เหมือนระดบั ผศ. ทุกประการ 

3. การตีพมิพ์เผยแพร่ 
     1) บทความวจิยัต้องตีพมิพ์ใน
วารสาร TCI 1 วารสารนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และในหนังสือ
รวมบทความวจิยั 
     2) Proceeding ใช้ไม่ได้ 
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สรุประดบัรองศาสตราจารย์ 
มี ข้อด ีในเร่ือง 
     1. การมีส่วนร่วมในผลงานวจิยั 
     2. การเพิม่ทางเลือกที ่3 ส าหรับสาขาบริหารธุรกจิ และ
เศรษฐศาสตร์ 
มี ข้อจ ากดั ในเร่ือง 
     1. การตีพมิพ์เผยแพร่ อย่างน้อย TCI 1 ซ่ึงปัจจุบันมีจ านวนน้อย
โดยมีอยู่เพยีง 77 วารสารเท่าน้ัน และฐานข้อมูลนานาชาตติามที ่
ก.พ.อ. ก าหนด การเข้าถึงค่อนข้างยาก ส าหรับหลาย ๆ สาขาวชิา 
     2. ระดบัคุณภาพของงานวจิยั ระดบั B+ ก าหนดว่า ได้รับการตพีมิพ์
และอ้างอิงในฐานข้อมูลระดบัชาตหิรือระดบันานาชาต ิ
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1. ผลงานทางวชิาการ 
    ผู้ขอเสนอขอผลงานได้ 2 วธีิ 
วธีิที่ 1 ผลงานมีคุณภาพในระดับ ดีมาก 
1. ผลงานวจิัย 2 เร่ือง  หรือ 
2. ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานทาง
วชิาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ  หรือ 
3. ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงาน
วชิาการรับใช้สังคม  1 รายการ และ 
4. ต ารา หรือ หนังสือ 2 เล่ม 

1. ผลงานทางวชิาการ 
    ผู้ขอเสนอขอผลงานได้ 3 วธีิ 
วธีิที่ 1 ผลงานมีคุณภาพในระดับ A 
1. ผลงานวจิัย 3 เร่ือง  หรือ 
2. ผลงานวจิัยอย่างน้อย 1 เร่ือง และ
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน หรือ 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมรวมกนั
ทั้งหมด อย่างน้อย  3 เร่ือง และ 
3. ต ารา หรือ หนังสืออย่างน้อย 2 เล่ม 
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ผลงานตาม 1-2 อย่างน้อย 2 เร่ือง  
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก 
หรือผู้ประพนัธ์บรรณกจิ และต ารา
หรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เร่ือง ผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก 
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วธีิที่ 2 ผลงานมีคุณภาพในระดับดีเด่น 
1) ผลงานวจิัย 3 เร่ือง  หรือ 
2) ผลงานวจิัย 1 เร่ือง หรือ ต ารา หรือ 
หนังสือ 1 เล่ม และผลงานทางวชิาการ 
ในลกัษณะอ่ืน หรือ ผลงานวชิาการ 
รับใช้สังคมรวมกนัทั้งหมดอย่างน้อย 
 3 เร่ือง หรือ 
3) ต ารา หรือ หนังสือ 3 เล่ม 
 

วธีิที่ 2 ผลงานมีคุณภาพและปริมาณ ดังนี ้
1) ผลงานวจิัยอย่างน้อย 5 เร่ือง มีคุณภาพใน
ระดบั A+ อย่างน้อย 2 เร่ือง และมีคุณภาพใน
ระดบั A อย่างน้อย 3 เร่ือง หรือ 
2) ผลงานวจิัยอย่างน้อย 1 เร่ือง และผลงานทาง
วชิาการในลกัษณะอ่ืน หรือ ผลงานวชิาการ 
รับใช้สังคมรวมกนัทั้งหมด อย่างน้อย 5 เร่ือง 
โดยทีผ่ลงานทางวชิาการอย่างน้อย 2 เร่ือง มี
คุณภาพในระดบั A+ และผลงานทางวชิาการ 
อย่างน้อย 3 เร่ืองมีคุณภาพระดบั A หรือ 
3) ต ารา หรือ หนังสืออย่างน้อย 3 เล่ม มี
คุณภาพในระดบั A+ อย่างน้อย 1 เล่ม ระดบั A 
อย่างน้อย 2 เล่ม  
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ผลงานตาม 1-2 มคุีณภาพระดบั A+ อย่างน้อย 
2 เร่ือง และมีคณภาพระดบั A อย่างน้อย 1 เร่ือง 
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก หรือ
ผู้ประพนัธ์บรรณกจิ ส าหรับต าราหรือหนังสือ 
มคุีณภาพระดบั A+ อย่างน้อย 1 เล่ม และมี
คุณภาพระดบั A อย่างน้อย 2 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก 
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ลกัษณะคุณภาพ 
   งานวจิัย อย่างน้อย 3 เร่ืองระดบั ดเีด่น 
    ใช้เกณฑ์เดยีวกบัระดบัดมีากและต้อง 
    1. เป็นงานบุกเบิกทีม่คุีณค่ายิง่และมกีาร
สังเคราะห์อย่างลกึซ้ึงจนท าให้เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง ท าให้เกดิความก้าวหน้าทาง
วชิาการ หรือ เกดิการใช้ประโยชน์ในแนวทาง
หรือรูปแบบใหม่ ๆทีจ่ะมผีลกระทบ (Impact) 
อย่างชัดเจน 
    2. เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือและได้รับ
การอ้างองิอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือ
วชิาชีพทีเ่กีย่วข้องในระดบัชาติ หรือ นานาชาต ิ
 
 

ลกัษณะคุณภาพ  
    งานวจิัย อย่างน้อย 2 เร่ืองระดบั A+  
      -  ใช้เกณฑ์เดยีวกบัระดบั A และต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างโดดเด่น รวมทัง่ได้รับการอ้างองิ
อย่างกว้างขวางใน ฐานข้อมูลรดบันานาชาต ิ
และตพีมิพ์ในวารสาร top 5%แรกของ
สาขาวชิาน้ัน ๆ หรือ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมหีลกัฐานที่
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและ
ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในวงวชิาการและวง
วชิาชีพ 
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    ต ารา/หนังสือ ระดบั ดเีด่น 
     ใช้เกณฑ์เดยีวกบัระดบัดีมากและต้อง 
     1. เป็นงานบุกเบกิทางวชิาการ และมีการ
สังเคราะห์จนถงึระดบัทีส่ร้างองค์ความรู้
ใหม่ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
     2. มีการกระตุ้นให้เกดิความคดิและ
ค้นคว้าต่อเน่ือง 
     3. เป็นทีเ่ช่ือถือและยอมรับในวงวชิาการ
หรือวชิาชีพทีเ่กีย่วข้องในระดบัชาต ิหรือ
นานาชาต ิ
 

    ต ารา/ หนังสือ ระดบั A+ 
     ใช้เกณฑ์เดยีวกบัระดบัดีมากและต้อง 
     1. เป็นงานทีม่ีการสังเคราะห์และ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ หรือ เสนอทฤษฎี
ใหม่ทางวชิาการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
     2. มีการกระตุ้นให้เกดิความคดิและค้นคว้า
ต่อเน่ือง 
     3. เป็นทีเ่ช่ือถือและยอมรับในวงวชิาการ
หรือวชิาชีพทีเ่กีย่วข้องในระดบันานาชาต ิ 
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2. ผลงานทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลงัจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งวชิาการเดิม   

2. ผลงานทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลงัจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
วชิาการเดิม ทั้งนีอ้นุโลมให้ใช้ผลงาน
วชิาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ไม่เกนิ 5 ปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รศ. 
จ านวน 1 ใน 3 ของผลงานที่น ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง โดยผลการตัดสินจะต้องมี
ผลงานใหม่หลงัจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง รศ. ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอย่างน้อย 3 เร่ือง  
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วธีิที่ 3 ส าหรับสาขาวชิาทางด้านบริหารธุรกจิ 
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวชิาอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด  
ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร หลกัฐาน ดงันี ้
1) งานวจิัยอย่างน้อย 10 เร่ือง ที่ได้รับการเผยแพร่
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หลงัจาก รศ. 
โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อนัดบัแรก หรือเป็น
ผู้ประพนัธ์บรรณกจิ และ 
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2) มีงานวจิัยที่ได้รับอ้างองิจาก Scopus โดยรวม (Life-time 
citation) ซ่ึงไม่นับงานวจิัยที่อ้างองิงานตนเอง ดังต่อไปนี้ 
    - สาขาวชิาทางบริหารธุรกจิ อย่างน้อย 500 รายการ 
    - สาขาวชิาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 200 รายการ และ 
3) มีค่า Life-time-h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8 และ 
4) เป็นหัวหน้าโครงการวจัิยทีไ่ด้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย 10 โครงการ (Life-time)     
     หาก กพว. พจิารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวชิาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ และผลงานเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
พจิารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวชิาการ 
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3. การตีพมิพ์เผยแพร่ 
     ผลงานวจิยัต้องได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารวชิาการทีอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

3. การตีพมิพ์เผยแพร่ 
ผลงานวจิยัต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวชิาการทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล
นานาชาตติามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
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สรุประดบัศาสตราจารย์ 

มี ข้อด ีในเร่ือง 
     1. การมีส่วนร่วมในผลงานวจิยั 
     2. การเพิม่ทางเลือกที่ 3 ส าหรับสาขาบริหารธุรกจิ และ
เศรษฐศาสตร์ 
     3. ส าหรับผู้ขอด้วยวธีิที ่2 โดยการส่งต าราหรือหนังสืออย่างน้อย 
3 เล่ม โดยไม่มีงานวจิยั ระดบัคุณภาพของต าราหนังสือต้องเป็น
ระดบั A+ อย่างน้อย 1 เล่ม ระดบั A อย่างน้อย 2 เล่ม ซ่ึงเกณฑ์ปี 60 
ก าหนดว่า ต้องมีคุณภาพระดบัดเีด่นทั้ง 3 เล่ม 
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มี ข้อจ ากดั ในเร่ือง 
     1. การตีพมิพ์เผยแพร่งานวจิยั ก าหนดว่าต้องตพีมิพ์ในวารสารทีอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลนานาชาตติามที ่ก.พ.อ. ก าหนด ซ่ึงการเข้าถึงค่อนข้างยาก 
ส าหรับหลาย ๆ สาขาวชิา 
     2. ระดบัคุณภาพของงานวจิยั ระดบั A ก าหนดว่า ได้รับการอ้างองิใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาตแิละตพีมิพ์ในวารสาร top 15% แรกของของ
สาขาวชิาน้ัน ๆ ซ่ึงเป็นการยากมาก ๆ ส าหรับสายสังคมศาสตร์ 
หรือ สามารถน าไปใช้ประโยขน์ได้อย่างแพร่หลาย โดยมีหลกัฐานทีแ่สดง
ให้เห็นถงึมูลค่าทางเศรษฐกจิ ซ่ึงงานวจิยัทางสังคมศาสตร์เป็นเร่ืองที่
เกีย่วข้องกบัการพฒันาคนเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเห็น
ผล และเป็นการยากมาก ๆ ทีจ่ะหาหลกัฐานทีแ่สดงให้เห็นมูลค่าทาง
เศรษฐกจิ 
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     3. ระดบัคุณภาพของหนังสือต้องเป็นระดบั A ซ่ึงก าหนดว่า ได้รับการ
อ้างองิอย่างกว้างขวางต่อวงวชิาการระดบันานาชาติ ซ่ึงเป็นการยากมาก ๆ 
ส าหรับสายสังคมศาสตร์ 
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