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• Journal papers > 50 

• Conference papers > 100
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• Books :  Author = 12 /  Co-Author = 2  /  Book Chapter = 1 
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Outline

• ความสําคัญของตําแหน่งทางวิชาการ

• เปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

• หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563

• องค์ประกอบของการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

• คุณสมบัติ

• ผลงานสอน

• ผลงานทางวิชาการ

• จริยธรรมและจรรยาบรรณ

• การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

• ประเด็นที่พบในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
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ความสําคัญของตําแหนง่ทางวิชาการ

อาจารย์

• เป็นบุคลากรหลัก / ผู้นําทางวิชาการ ในการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
•   ควรส่งเสริมให้มีตําแหน่งทางวิชาการ

• ต้องพัฒนาฐานะทางวิชาการของตน ให้ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน
•   เพื่อเป็นแบบอย่างของผู้ทาํความเจริญกา้วหน้าทางวิชาการให้แกม่หาวิทยาลัย

•   เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่ามีฐานะทางวิชาการเป็นเลิศ เทียบเทา่กบั
มหาวิทยาลัยอื่น

• ศักยภาพของอาจารย์ ตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
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ความสําคัญต่ออาจารย์

• มีโอกาสพัฒนาตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามากขึ้น

• มีชื่อเสียงเป็นทีย่อมรับในแวดวงการวิชาการและการบริหารการศึกษา

• มีรายได้เพิ่มขึ้น

ความสําคัญต่อนักศึกษา

• ได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีความหลากหลาย กว้างขวาง และลึกซึง้

• มีความภูมิใจที่ได้เรียนกบัอาจารย์ที่มีความสามารถ

ความสําคัญต่อสถาบันการศึกษา

• สถาบันมีชื่อเสียงเป็นทีย่อมรับในแวดวงวิชาการ

• คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
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ตําแหน่งทางวิชาการ

http://www.shutterstock.com
http://www.thai‐language.com/id/132092
https://pixabay.com/nl/vectors/trofee‐winnaar‐award‐goud‐cup‐305554/

            อดีต                                               ปัจจุบัน
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จํานวนตําแหน่งฯ ไม่จํากัด

https://th.pngtree.com

            ประเทศไทย                                ต่างประเทศ

จํานวนตําแหน่งฯ จํากัด
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อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

เงินประจําตําแหน่ง

5,600 บาท

9,900 บาท

13,000 บาท



ปัจจัยที่เอื้อต่อการเข้าสูต่ําแหนง่ทางวิชาการ

ระดับมหาวิทยาลัย

• นโยบายในการสง่เสริมและสนบัสนุน

• วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยม ในการให้ความสําคัญต่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

ระดับคณะ

• มาตราการกระตุ้น/ให้กําลังใจอาจารย์

• การจัดและลดภาระงานสอนให้อาจารย์

ระดับบุคคล

• การเข้าใจกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

• แรงจูงใจ เจตคติ ต่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

• การพัฒนาตนเองด้านวิชาการ
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ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 2563 
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ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 13,899  คน

• มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ 10 แห่ง  1,833 คน

• มหาวิทยาลัยในกํากับ 27 แห่ง 5,010  คน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 3,610  คน

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 3,446  คน
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ข้อสรุปทั่วไปจากการประชุม ก.พ.ว. และผู้ทรงคุณวฒุิ

1) ปัญหาที่เกดิขึ้นส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องเกณฑ์ แต่เป็น “กระบวนการและการตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ”

2) กระบวนการตัดสินและ Grading (ดี/ดีมาก/ดีเด่น) ยังประสบปัญหา 

3) หากจะยกเลิกสัดส่วนความร่วมมือแบบการแบ่งเปอร์เซนต์ ขอให้ปรับเกณฑ์ด้านคุณภาพ และ
มาตรฐานให้มีความเป็นสากล

4) จัดทํา Database ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เอื้อต่อการสืบค้น

5) เพิ่มเติมการเปิดโอกาสให้เกดิการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการของ อาจารย์ นักวิชาการ และ นักวิจัย 
จาก Specialized Tracks ทั้งนี้รวมถึง การส่งเสริมการทํางานร่วมกบัภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม

6) เกณฑ์เดิมมีความบกพรอ่ง เช่น ไม่มีความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ ผศ./รศ.

7) เกณฑ์ศาสตราจารย์ด้านวิจัย มีผู้ผ่านน้อย 

8) ขาดความสมดุลของเกณฑ์การขอตําแหน่งศาสตราจารย์สายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์กับสาย
วิทยาศาสตร์ฯ ด้านความเป็นสากล

9) ควรมีคู่มือแนวทางปฏิบัติ สําหรับ สภา/ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
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วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยใช้งานวจิยัเพื่อพัฒนาประเทศตาม พ.ร.บ. 

การอุดมศึกษา ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2562) ที่มีการจัดกลุม่มหาวิทยาลัยตามความถนัด สอดคล้อง
กับนโยบายพลกิโฉมมหาวิทยาลัยไทย และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
ของมหาวิทยาลัยไทย

2) เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เช่น การยกเลิกการกาํหนดสัดส่วนเปอร์เซน็ต์ผลงาน
ทางวิชาการ เป็นต้น

3) เพื่อให้มีความทันสมัย รองรับการทํางานร่วมกันของคณาจารย์และนกัวิจยัไทย รวมทั้ง
กับบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ การเกิดสาขา Multidisciplinary และ 
Interdisciplinary

4) เพื่อให้เกณฑ์ การพิจารณา มีการกําหนดมาตรฐานการให้คะแนนทีช่ัดเจนขึ้นในการกา้วสู่
ตําแหน่งวิชาการแต่ละตําแหน่ง

5) เพื่อแก้ไขเกณฑ์เดิมที่มีความไม่เหมาะสม
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เปรียบเทียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
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ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2560) ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2563)

ประธานกรรมการ

มาจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิทีด่ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ 

(คงเดิม)

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษานั้น จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกดั

สถาบันอุดมศึกษานั้น จํานวนไม่น้อยกว่า 6 คน

1. โครงสร้างของ กพว.
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ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2560) ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2563)

ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 และเป็นผู้ดําเนินการหลัก

- ยกเลิก % การมีส่วนร่วมของผลงานทางวิชาการ 

- กําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในผลงาน

ทางวิชาการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้ร่วมงานทุกคนต้องลงนามรับรองการมีส่วนร่วม

ในผลงานทางวิชาการว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมใน

ผลงานเรื่องนั้นร้อยละเทา่ไร

ลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

เฉพาะ ผู้ขอ, First author และ Corresponding 

author เท่านั้น

กรณีงานวิจัยที่ผูข้อเปน็อาจารย์ทีป่รึกษา และทํา

หน้าที่เป็นผู้ริเริ่ม กํากับดูแล และมีบทบาทสาํคัญ

ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย สามารถ

นํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ 

แต่ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไมเ่กินร้อยละ 50

ในกรณีนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถนํามาเสนอขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้เลย

2. การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
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ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2560) ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2563)

กําหนดให้ผลงานทางวิชาการทกุประเภทต้องเป็น

ผลงาน หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการเดิม

อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่

ไม่เกิน 5 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการเดิม มาใช้ในการเสนอขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ได้จํานวน 1 ใน 3 

ของผลงานที่นํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่ง

กรณีการนําผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิม 

ที่เคยใชเ้สนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการ

มาแล้ว มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการอีก

ครั้งหนึ่ง กําหนดให้ต้องเป็นการเสนอขอกําหนด

ตําแหน่งในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกัน

กําหนดเพิ่มเติม ให้สามารถนําผลการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยใชเ้สนอขอกาํหนด

ตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว มาเสนอขอกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ ในระดับตําแหน่ง

ที่ตํ่ากว่าในสาขาวิชาเดียวกันได้

3. ผลงานทางวิชาการ
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ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2560) ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2563)

กําหนดลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ ดี ดีมาก และดีเด่น

- กําหนดลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ B, B+, A และ A+ 

- กําหนดลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

ให้สอดคล้องกันในแต่ละระดับ 

- ปรับคําอธิบายของลักษณะคุณภาพของผลงาน

แต่ละประเภทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การกําหนดคุณภาพระดับ A+ / A ที่กําหนดให้ตีพิมพ์ใน

วารสาร top 5% / 15% แรกของสาขาวิชานั้นๆ เป็นการ

กําหนดเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถประเมินผลงานทาง

วิชาการอยู่ในกรอบที่ใกลเ้คียงกัน โดยให้ขึ้นกับดุลยพินิจของ

ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิเคราะห์ว่า วารสารนั้นอยู่ใน 5% หรือ 15% 

แรกของวารสารนานาชาติที่นักวิชาการไทยในสาขาวิชานั้นเคย

ตีพิมพ์

3. ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2560) ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2563)

การเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธี

ที่ 2 ต้องมีผลงานทางวิชาการคุณภาพระดับดีเด่น 

(Outstanding) อย่างน้อย 5 เรื่อง

การเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธี

ที่ 2 ต้องมีผลงานทางวิชาการคุณภาพระดับ A+

ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทา่กบัระดับดีเด่น อย่างน้อย 2 

เรื่อง เท่านั้น

ใช้ผลงานวิจยั อย่างน้อย 2 ชิ้น คุณภาพระดับดี 

เหมือนกันสําหรับการเสนอขอกาํหนดตําแหน่ง

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

(วิธีที่ 1)

ใช้ผลงานวิจยั อย่างน้อย 2 ชิ้น สําหรับการเสนอ

ขอกําหนดตําแหน่ง

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณภาพระดับ B 

  (ระดับดี ตามเกณฑ์เดิม)

- รองศาสตราจารย์ คุณภาพระดับ B+

3. ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2560) ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2563)

ไม่สามารถนําผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่

อยู่ในเกณฑ์ มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการครั้งใหม่ได้ 

สามารถนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยใช้เสนอ

ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ผ่านการ

ประเมินคุณภาพ มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการครั้งใหม่ได้ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่า 

ผลงานนั้นได้ถูกนําไปใชป้ระโยชนห์รือถูกอ้างอิง

อย่างแพร่หลาย (ประกาศฯ ข้อ 9)

3. ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

 เพื่อเป็นการรองรับ พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฉบับใหม่ ที่มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยเปน็ 4 กลุ่ม 
และนโยบายของรัฐบาลทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ โดยมีการจัดอันดับที่ดีขึ้น จึงมีการปรับเกณฑ์สําหรับสายสังคมศาสตร์
และมนุษยศ์าสตร์ ให้เหมาะสมกับความเป็นสังคมวิชาการนานาชาติ
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ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2560) ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2563)

กรณีการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการใน

ระดับที่สูงขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา

เชี่ยวชาญเดิม กําหนดให้เสนอขอโดยวิธีพิเศษ

กรณีที่ผูข้อเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการ

โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชีย่วชาญที่เป็น

สาขาวิชาในศาสตร์เดียวกัน สามารถเสนอขอโดย

วิธีปกติได้

เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ได้ 2 วิธี

เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ 3 วิธี 

โดยเพิ่มวิธีที่ 3 ซึ่งไม่ต้องมีการแต่งตั้ง Reader เพื่อทําหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ ทั้งนี้เกณฑ์ที่กําหนดเป็นแค่ระดับค่าเฉลี่ยของ Life-

time H-index และ Citation ของรองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ 100 คนแรกในแต่ละสาขาที่ดํารงตําแหน่งใน

ประเทศไทย มิใช่เกณฑ์ที่กําหนดจากค่าสูงสุด

4. วิธีการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ



Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 25

ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2560) ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2563)

ไม่มี มีการจัดทําคู่มือแนะนําในการบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรบุคคลในระบบอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม

การศึกษาและวิจยั ได้แก่ 

- ร่างประกาศ Adjunct Professorship

- ร่างประกาศการเทยีบโอนตําแหน่งวิชาการ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรทีม่ิใชค่ณาจารย์และ

นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ หากมีความรู้ความสามารถ 

และได้ทําประโยชน์ให้กบัสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ

5. คู่มือแนะนําในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในระบบอุดมศึกษา
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ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2560) ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2563)

ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการพิจารณา

ตําแหน่งทางวิชาการ

(คงเดิม)

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (3 – 5 คน)

ต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกดั และไม่ได้อยูใ่น

บังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น

(อ. เกษียณแลว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้)

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (3 – 5 คน)

- ต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรใน

สังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น

- หากจําเปน็ต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็น

  บุคลากรในสงักดัสถาบันอุดมศึกษานั้น ให้แต่งตั้ง

  ได้ไม่เกิน 1 คน และแจง้เหตุผลให้ ก.พ.อ. ทราบ

วิธีพิเศษ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ≥ 5 คน 

ผลการตัดสินให้ถือเสียงข้างมาก (3/5, 3/5, 4/5)

วิธีพิเศษ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ≥ 3 คน 

ผลการตัดสินต้องเป็นเอกฉันท์

6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)



หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

พ.ศ. 2563
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คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (กพว.)
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กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ดาํรงตาํแหนง่

ศาสตราจารย์

• ต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกดั

สถาบันอุดมศึกษานัน้

• ครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจดัการเรยีน

การสอนในสถาบันอุดมศึกษา

สภาสถาบันอุดมศึกษา

กพว.

ประธาน กรรมการ ≥ 6 คน 

หมายเหตุ  อนโุลมให ้กพว. ชดุเดมิ ทาํงานจนหมดวาระ
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ก.พ.อ. (2563)

สภาสถาบันอุดมศึกษา

ก.พ.ว.

กําหนด
มาตราฐาน 

หลักเกณฑ์

วิธีการ

เสนอ
กลั่นกรอง

โปรดเกล้าฯ

ออกข้อบังคับ
ดําเนินการ

พิจารณา



องค์ประกอบของการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
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ตําแหน่งวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ

คุณสมบัติ

ผลงานสอน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ



ปริญญาตรี
ปฏิบัติงาน ≥ 6 ปี

ปริญญาโท
ปฏิบัติงาน ≥ 4 ปี

ปริญญาเอก
ปฏิบัติงาน ≥ 1 ปี

และพ้นทดลองงาน

คุณสมบัติ
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ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รอง
ศาสตราจารย ์

ศาสตราจารย ์

2 ปี 2 ปี

อาจารย์



• ในกรณีที่ผู้ขอเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง 
และได้สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนด
ตําแหน่งมาแล้ว 
 อาจนําระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติงานด้าน

  วิชาชีพนัน้ มารวมคํานวณเวลาในการสอนให้ 3/4 ของเวลาที่ทาํการสอน
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• การคาํนวณหาระยะเวลาทีตอ้งดาํรงตาํแหนง่อาจารย ์กรณีทมีกีารปร ับวุฒกิารศึกษาใหสู้งขนึ

Example:  นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อ และได้รับวุฒิปริญญาโท
เพิ่มขึ้น และกลับมาทําการสอนหลังจากได้รับวฒุิปริญญาโท ดังนั้น นาย ก จะต้องทําการสอนด้วยวฒุปิริญญาโทอีกกี่ปี 
จึงจะขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้

วิธีทํา คุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง ป.ตรี  6 ปี  = 72 เดือน   นาย ก สอนมาแล้ว 2 ปี 6 เดือน = 30 เดือน

คุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง ป.โท  4 ปี  = 48 เดือน

ยังขาดระยะเวลาที่ต้องทําการสอนตามวุฒิ ป.ตรี อีก  = 72 – 30 = 42 เดือน

ดังนั้นเมื่อได้รับวุฒิ ป.โท จะต้องทําการสอนอีก  = 42  (4/6) = 28 เดือน = 2 ปี 4 เดือน

 = ระยะเวลาที่ยังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม (เดือน) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามวุฒกิารศกึษาใหม่ (ป)ี
คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่งตามวฒุกิารศกึษาเดิม (ปี)

หมายเหตุ ใหแ้ปลงหน่วยระยะเวลาในการคาํนวณจากปีเป็นเดือนก่อน

เงื่อนไขการนับเวลา 

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 33



 1
6 4
B M

D  
B = ระยะเวลาคุณวุฒิปริญญาตรี (ปี)

M = ระยะเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (ปี)

D = ระยะเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (ปี)

• ไม่นับเวลาที่ลาศึกษาต่อ / ลาฝึกอบรม

• ช่วงเวลาที่ลา ไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการได้

 ยกเว้นยื่นเรื่องถึงหน่วยกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการ ก่อนลา
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เวลา ครบหรือยัง? 



องค์ประกอบของการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 35

ตําแหน่งวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ

คุณสมบัติ

ผลงานสอน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ



ผลการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ผลการสอน

ต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน

ผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง

ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
คุณภาพระดับ 

“ชํานาญ”

คุณภาพระดับ 

“ชํานาญพิเศษ”

เอกสารประกอบการสอน

คุณภาพ "ดี"

เอกสารประกอบคําสอน

คุณภาพ "ดี"
(เอกสารการสอน ???)

• ต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งทีก่าํหนดไว้ในหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค

• กรณีที่ผูข้อได้ทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาทีม่ีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานที่ใชใ้นการประเมินผลการสอน ในทุกวชิาหรือทุกหัวข้อทีผู่้ขอเป็นผูส้อน แล้วแต่กรณี 
ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 36
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Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 22

ตัว
อย่

าง
แบ

บป
ระ

เมิ
นคุ

ณ
ภา

พ
เอ

กส
าร

ปร
ะก

อบ
กา

รส
อน



Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 22

ตัว
อย่

าง
แบ

บป
ระ

เมิ
นก

าร
สอ

น



องค์ประกอบของการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 41

ตําแหน่งวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ

คุณสมบัติ

ผลงานสอน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ



ผลงานทางวชิาการ

1) ประเภทของผลงานทางวิชาการ

2) การเผยแพร่

3) การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

4) ความสอดคล้องกับสาขาวชิาทีเ่สนอขอ

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 42



ประเภทของผลงานวิชาการ

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 43

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4

งานวิจัย ผลงานในลักษณะอื่น
1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

2. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและการเรียนรู้

3. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

4. กรณีศึกษา (case study)

5. งานแปล

6. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และ

งานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

7. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

9. สิทธิบัตร

10. ซอฟต์แวร์

ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม ตํารา

หนังสือ

บทความทางวิชาการ



• ไม่สามารถนํางานวิจัยหรืองานใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา/
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ 

• เว้นแต่ ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม 
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด (ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือ
วิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เท่านั้น)

• ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 44

ข้อกําหนด (ผลงานทางวชิาการ)



การเสนอขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

วิธีปกติ

วิธีที่ 1 /  วิธีที่ 2  /  วิธีที่ 3

วิธีที่ 1  /  วิธีที่ 2  /  วิธีที่ 3

หมายเหตุ  ผู้ขอจะต้องอยู่ปฏิบัติงาน ณ วันที่ยื่นขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการ
Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 45

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ







ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 48

หมายเหตุ  งานวิจัยตาม (1) – (4) อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ

     Corresponding author

(1) งานวิจัย 2 เรื่อง (B) 

(2) งานวิจัย 1 เรื่อง (B)  +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ (B) 

(3) งานวิจัย 1 เรื่อง (B)  +  ผลงานวิชาการรบัใชส้ังคม 1 เรื่อง (B) 

(4) งานวิจัย 1 เรื่อง (B)  +  ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม (B) 

เสนออย่างใดอย่างหนึ่ง



ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจใช้ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (B)  หรือ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (B)  หรือ

บทความทางวิชาการ (B+)  

แทน “งานวิจัย” ในข้อ (2) - (4) ได้  

โดยผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 49



ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 1

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 50

หมายเหตุ  (ก) งานวิจัยตาม (1) – (3) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่นฐานข้อมูล

                   ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่างน้อย 

                    1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author 

                (ข) ตําราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น First author

(1) งานวิจัย 2 เรื่อง (B+) +  ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม (B+) 

(2) งานวิจัย 1 เรื่อง (B+)  +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ (B+) 

+  ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม (B+) 

(3) งานวิจัย 1 เรื่อง (B+)  +  ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 1 เรื่อง (B+)

+  ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม (B+) 

เสนออย่างใดอย่างหนึ่ง



ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 51

หมายเหตุ  
(ก) งานวิจัยตาม (1) – (3) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่นฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่างน้อย 2 เรื่อง (A)  

ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author 

(1) งานวิจัย 3 เรื่อง  [ 2/A และ 1/B+ ]

(2) งานวิจัย 2 เรื่อง (A)  +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ (B+) 

(3) งานวิจัย 2 เรื่อง (A)  +  ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 1 เรื่อง (B+)

เสนออย่างใดอย่างหนึ่ง  (ไม่ต้องใช้ ตํารา/หนังสือ)



ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2

อาจใช้ ตํารา/หนังสือ อย่างน้อย 2 เล่ม (A) ซึ่งผู้ขอต้องเป็น First author 

           และตํารา/หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม (B+) 

           แทน ผลงานตามทางเลือก (1) - (3) ได้ 

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 52



หมายเหตุ (รองศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 และวิธีที่ 2) 

• ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง ผศ. และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด

• อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
ไม่เกิน 5 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. จํานวน 1 ใน 3 ของ
ผลงานที่นํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 

• ผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่ หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจํานวนอย่างน้อย 2 เรื่อง

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 53



ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3

1) งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Q1

และ Q2 ของ Scopus หลังจากทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. โดย

อย่างน้อย 5 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) 

อย่างน้อย 500 รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง   

3) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8  

4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทนุจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 

5 โครงการ

ต้องมีครบทุกข้อ  (ไม่ต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน)

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 54

สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์



H-index 

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 55

• H-index เป็นดัชนีที่สามารถใช้วัดทั้ง

ผลิตภาพ (productivity) และผลกระทบ 

(impact) ของผลงานของนักวิจัย  

• H-index วัดจํานวนบทความตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติ และการอ้างอิง 

(citation) บทความเหล่านั้น 

• นักวิจัยที่มีจํานวนบทความมาก จะมีค่า H-index สูงได้จะต้องมีบทความที่ได้รับการ

อ้างอิงสูงควบคู่ไปด้วย  
• เช่น Peter มีค่า h index = 10 หมายความว่า Peter ต้องมีบทความวิจัยตีพิมพ์จํานวน 

10 เรื่อง โดยทุกบทความต้องได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 10 ครั้ง 
Ref: http://ortho2.md.chula.ac.th/index.php/h-index.html

Ref:  https://paperpile.com/g/h-index-google-scholar/



ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3

1) งานวิจัยอย่างน้อย 5 เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

Scopus หลังจากทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. โดยอย่างน้อย 3 เรื่อง 

ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) 

อย่างน้อย 150 รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง   

3) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 4

4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทนุจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 

5 โครงการ

ต้องมีครบทุกข้อ  (ไม่ต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน)

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 56

สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์



หมายเหตุ (รองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3) 

• หากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามทีก่ําหนด และผลงานทางวิชาการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณาอนุมัติ 
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 57



ตําแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 (วิทยาศาสตร์)

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 58

หมายเหตุ  
(ก) งานวิจัยตาม (1) – (2) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่นฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด (TCI กลุ่ม 1 ใช้ไม่ได้)

(ข) ผลงานตาม (1) – (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding 

author 

(ค) ตํารา/หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น First author

(1) งานวิจัย 5 เรื่อง (A) +  ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม (A) 

(2) งานวิจัย 1 เรื่อง (A)  +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรอืผลงาน

วิชาการรบัใชส้ังคม 4 เรื่อง (A)  +  ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม (A) 

เสนออย่างใดอย่างหนึ่ง



ตําแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 (วิทยาศาสตร์)

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 59

หมายเหตุ  
(ก) งานวิจัย ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ 

ก.พ.อ. กําหนด (TCI กลุ่ม 1 ใช้ไม่ได้)

(ข) ผลงานตาม (1) – (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง (A+) และ 1 เรื่อง (A) ผู้ขอต้องเป็น First author 

หรือ Corresponding author

(1) งานวิจัย 5 เรื่อง  [ 2/A+ และ 3/A ] 

(2) งานวิจัย 1 เรื่อง +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรอืผลงานวิชาการ

     รับใช้สังคม 4 เรื่อง [ 2/A+ และ 3/A ] 

เสนออย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่ต้องใช้ตํารา/หนังสือ)

(3) งานวิจัย 10 เรื่อง (A)  [อย่างน้อย 6 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First/Corresponding author]



ตําแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
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หมายเหตุ  
(ก) งานวิจัยตาม (1) – (2) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่นฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด (TCI กลุ่ม 1 ใช้ไม่ได้)

(ข) ผลงานตาม (1) – (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding 

author 

(ค) ตํารา/หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น First author

(1) งานวิจัย 3 เรื่อง (A) +  ตํารา/หนังสือ 2 เล่ม (A) 

(2) งานวิจัย 1 เรื่อง (A)  +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรอืผลงาน

วิชาการรบัใชส้ังคม 2 เรื่อง (A)  +  ตํารา/หนังสือ 2 เล่ม (A) 

เสนออย่างใดอย่างหนึ่ง



Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 61

หมายเหตุ  
(ก) งานวิจัย ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ 

ก.พ.อ. กําหนด (TCI กลุ่ม 1 ใช้ไม่ได้)

(ข) ผลงานตาม (1) – (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง (A+) และ 1 เรื่อง (A) ผู้ขอต้องเป็น First author 

หรือ Corresponding author

(1) งานวิจัย 5 เรื่อง  [ 2/A+ และ 3/A ] 

(2) งานวิจัย 1 เรื่อง +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรอืผลงานวิชาการ

     รับใช้สังคม 4 เรื่อง [ 2/A+ และ 3/A ] 

เสนออย่างใดอย่างหนึ่ง

(3) ตํารา/หนังสือ 3 เล่ม  [ 1/A+ และ 2/A ]   (ผู้ขอต้องเป็น First author)

ตําแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)



หมายเหตุ (ศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 และวิธีที่ 2) 

• ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง รศ. และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด

• อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
ไม่เกิน 5 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รศ. จํานวน 1 ใน 3 ของ
ผลงานที่นํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 

• ผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่ หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รศ. 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจํานวนอย่างน้อย 3 เรื่อง
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ตําแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ 3

1) งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Q1

และ Q2 ของ Scopus หลังจากทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รศ. 

โดยผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) 

อย่างน้อย 1000 รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง   

3) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 18  

4) เป็นหัวหน้าโครงการวจิัย ที่ได้รับทนุจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 

อย่างน้อย 10 โครงการ

ต้องมีครบทุกข้อ  (ไม่ต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน)
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สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์



ตําแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ 3

1) งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

Scopus หลังจากทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รศ. โดยผู้ขอต้องเป็น 

First author หรือ Corresponding author

2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) 

สาขาบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 500 รายการ 

สาขาเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 200 รายการ 

3) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8

4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทนุจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 

อย่างน้อย 10 โครงการ

ต้องมีครบทุกข้อ  (ไม่ต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน)
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สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

ไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  



ฐานข้อมูลที ่กพอ. กําหนด

• ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ Scopus, Pubmed, Web of Science (เฉพาะใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR, MathSciNet, ERIC และ Project 
Muse

• ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1
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ฐานข้อมูลนานาชาติ
• ฐานข้อมูลนานาชาติ 88,069  วารสาร
• Scopus 38,279 

• Pubmed 28,027

• Web of Science 13,216

• JSTOR 4,289

• MathSciNet 2,441

• ERIC 1,118

• Project Muse 699
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Example 

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 67

Ref:  https://www.li.mahidol.ac.th/check-journal-quality/   @ 23 ก.ค. 2562

• วารสารในสาขา Science 9,148 รายการ

• วารสารในสาขา Social Sciences 3,391 รายการ

• วารสารในสาขา Arts & Humanities 1,828 รายการ

• https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse 



Example:  
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ฐานข้อมูล TCI 1

TCI กลุ่ม 1  =  186  วารสาร

• Science and Technology 109 
• Health Science 44

• Life Science 27

• Physical Science 34

• Social Science 77
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Ref:  https://tci-thailand.org/list%20journal.php  @ 23 ก.ค. 2563 



• กพว. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานและจรยิธรรมฯ

• ประธานกรรมการ (ตัวแทนกรรมการจาก กพว.)

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 – 5 คน  (ต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกดันัน้  และมี

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํกว่าตําแหนง่ที่เสนอขอ)

• ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิในชุมชน ที่มีความรูห้รอืความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 2 คน 
(ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง)

• ในกรณีที่มีเหตุผล/ความจําเป็น

• แต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิทีเ่คยเป็นบุคลากรในสังกัดนั้น ได้ไม่เกิน 1 คน และแจ้งรายละเอียด
เหตุผลความจําเป็น ให้ ก.พ.อ. ทราบ เมื่อรายงานผลการแต่งตั้งบุคคลใหด้ํารงตําแหน่งฯ

• ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดได้ ให้ขอ
ความเหน็ชอบจาก ก.พ.อ. เป็นรายๆ ไป
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)



ใช้กับกรณีการเสนอแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เช่น

• ข้ามตําแหน่ง  

  อาจารย์  รศ. / ศ.  หรือจาก  ผศ. ศ. 

• ไม่ครบระยะเวลาทีก่ําหนด 

  ดํารงตําแหน่ง ผศ. ไม่ครบ 2 ปี  รศ.

• เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา (แตกต่างจากศาสตร์เดิม)

  ในตําแหน่งวิชาการเดิม  เช่น รศ.นิติศาสตร์  รศ.เศรษฐศาสตร์

  ในตําแหน่งสูงขึ้น เช่น  รศ.นิติศาสตร์  ศ.เศรษฐศาสตร์
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การขอกําหนดตําแหนง่ฯ โดยวิธีพิเศษ



เกณฑ์การตัดสิน (วิธีพิเศษ)

• คําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการที่แสดงให้เห็น

ถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย

วิธีปกติ (วิธีที่ 1) วิธีพิเศษ **

ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ.

เกณฑ์การประเมิน
ตามประกาศ

ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

ใช้เกณฑ์เดียวกบัการขอตําแหน่งฯ 

โดยวิธีปกติ (วิธีที่ 1) เท่านั้น

ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 คน

เกณฑ์การตัดสิน ให้ถือเสียงข้างมาก เอกฉันท์

คุณภาพ B B+ A B+ A A+
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หมายเหตุ 
• การนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

มาก่อน มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการใหมอ่ีกครั้งหนึ่ง ต้องดําเนินการภายใน
5 ปี นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติเหน็ชอบใหผ้ลงานดังกล่าวมีคุณภาพ 
อยู่/ไม่อยู่ ในเกณฑ์

• ในกรณีทีผ่ลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยูใ่นเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้น
ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างองิอยา่งแพร่หลาย ผู้ขอสามารถนําผลงานทางวิชาการนั้น
มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการครั้งใหมไ่ด้ แต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้อง
พิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

• ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผา่น
การพิจารณามาแลว้ โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้ง
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ประเภทของผลงานวิชาการ
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4

งานวิจัย ผลงานในลักษณะอื่น
1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

2. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและการเรียนรู้

3. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

4. กรณีศึกษา (case study)

5. งานแปล

6. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และ

งานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

7. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

9. สิทธิบัตร

10. ซอฟต์แวร์

ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม ตํารา

หนังสือ

บทความทางวิชาการ



งานวิจยั

นิยาม

ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

คําตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะนําไปสู่

• ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือ

• การนําวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์-Applied research) หรือ

• งานวิจัยสร้างสรรค์ (Creative research) หรือ

• การพัฒนาอุปกรณ์ หรือ

• กระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์
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รูปแบบ

• รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

• บทความวิจัย

• หนังสือ (monograph) 

โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

นั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
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การเผยแพร่   

• บทความวิจัย ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด (รูปเล่ม 
สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

• หนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ

• หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ที่มาจากการประชุมโดย
สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ (โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา) 
และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5  ปี

• หนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชพีใน

สาขาวิชานั้น/ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
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ระดับคุณภาพ

• มีกระบวนการวิจยัทกุขั้นตอนถูกต้อง เหมาะสมในระเบียบวิธวีิจยั

• แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ได้

• มีการวิเคราะห์และนาํเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลกึซึง้กวา่งานเดิม

• ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

• ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและตีพิมพ์ในวารสาร top 15% แรก
ชองสาขาวิชานั้นๆ หรือสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย โดยมีหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางเศรษฐกจิ

• เป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding) 

• ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสาร top 5% 
แรกของสาขาวิชานั้นๆ หรือสามารถนําไปใช้ประโยชนไ์ด้แพร่หลายเปน็อย่างมาก โดยมีหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและกอ่ให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและ
วงวิชาชีพ

B
B+

A+
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ประเภทของผลงานวิชาการ

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 80

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4

งานวิจัย ผลงานในลักษณะอื่น
1. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

2. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและการเรียนรู้

3. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

4. กรณีศึกษา (case study)

5. งานแปล

6. พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และ

งานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

7. ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

9. สิทธิบัตร

10. ซอฟต์แวร์

ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม ตํารา

หนังสือ

บทความทางวิชาการ



ตํารา
• ใช้ในการเรยีนการสอนทั้งวิชาหรือเป็นส่วนหนึง่ของวิชา

• นําข้อค้นพบจากทฤษฎี งานวิจัยของผูข้อ หรือความรู้ที่ได้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรยีง

• มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ ตามหลักการเขียนที่ดี

• ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ 

• ให้ความรู้ใหม่ ที่มีผลให้เกดิความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนัน้

• ทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ยืน่เสนอขอ

หมายเหตุ

• หากเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคําสอนไปแล้ว จะนํามาเสนอเป็นตาํราไม่ได ้

เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชดัว่าเป็นตาํรา

• ต้องระบุวิชาที่ใช้สอนในหลักสูตรดว้ย เช่น ในคํานํา

• ต้องสามารถอ่านและทําความเข้าใจในสาระของตาํราได้ดว้ยตนเอง
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สารัตถภาพ คือ ความมีสาระ นั่นคือต้องมีความคิดสําคัญเพียงหนึ่งเดียว คือสามารถสรุปความคิดได้เพยีงประการเดียว



รูปแบบ   เป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย

• คํานํา 

• สารบัญ 

• เนื้อเรื่อง 

• การอธิบาย/วิเคราะห์ 

• การสรุป 

• การอ้างอิง 

• บรรณานุกรม 

• ดัชนีค้นคํา

หมายเหตุ  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน สมบูรณ์ 

               การอธิบายสาระมีความชัดเจน โดยใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบ
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การเผยแพร ่ 

• เผยแพร่ด้วยวิธกีารพิมพ์

• เผยแพร่โดยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ เช่น เผยแพร่ในรูปของ CD-ROM, E-learning, Online learning

• เผยแพร่เป็น E-book โดยสํานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

หมายเหตุ

• การเผยแพร่ต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใชใ้นการเรียนการสอนวชิาต่างๆ ในหลักสตูร

(จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งทีอ่าจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้)

• ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง ที่มาจากหลากหลายสถาบัน (3 คน)

• ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 

และ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาวิชานั้น

• ต้องเผยแพร่ในวงกว้าง มากกว่าการใชใ้นการเรียนการสอนวชิาต่างๆ ในหลักสตูรเทา่นั้น
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• ถ้าการพิจารณาประเมินคุณภาพของตําราครัง้แรกไม่ผ่าน  

 ผู้ขอสามารถนําตําราไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อนํามาเสนอขอกําหนด
        ตําแหน่งทางวิชาการครั้งใหมไ่ด้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพตําราทีไ่ด้รับการปรับปรุง
        แก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ระดับคุณภาพ
• มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ ์และทันสมัย

• มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างดี

• มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้ หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความกา้วหน้า
ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ

• มีการสอดแทรกความคดิริเริ่มและประสบการณ ์หรือ ผลงานวจิยัของผูเ้ขียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

• ต้องมีการสอดแทรกองคค์วามรู้ที่ได้จากผลงานทางวิชาการของผูข้อ
• ได้รับการอ้างอิงและใช้สอนอย่างกวา้งขวางในวงวชิาการระดับชาติ 
• มีความละเอียดและความลุ่มลกึทางวชิาการในระดับสูง

• เป็นงานที่มีการสังเคราะห์และสร้างสรรค์องคค์วามรู้ใหม่ (Body of knowledge) หรือเสนอ
ทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

• ได้รับการอ้างอิงอย่างกวา้งขวางในระดับนานาชาติ

• เป็นที่เชื่อถือและยอมรับต่อวงวชิาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ
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หนังสือ
• เกิดจากการค้นคว้าความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยา่งรอบด้านและลึกซึ้ง

• มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ

• มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ

• ทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ยื่นเสนอขอ

• เนื้อหาของหนังสือไม่จําเป็นต้องสอดคล้องวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จําเป็นต้องนําไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง

หมายเหตุ

• หากเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไปแลว้ จะนํามาเสนอเป็น

หนังสือไม่ได้ (เสนอเป็นตําราได้ แต่ต้องแตกต่างชัดเจน)

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 86



รูปแบบ   เป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย

• คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบาย/วิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นคํา 
(ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์)

• การอธิบายสาระสําคัญ ต้องมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา 
ซึ่งทําให้ผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจในสําระสําคัญนัน้ได้โดยเบ็ดเสร็จ

• เป็นงานเขียนทัง้เลม่ (authored book) ที่เรียบเรียงอย่างเป็นเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการ
ที่มั่นคง สร้างเสริมปัญญา ความคิด และความแข็งแกร่งทางวิชาการ

• เป็นงานบางบทหรือส่วนหนึ่งที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) ต้องมีความเป็นเอกภาพของ
เนื้อหาวิชาการ สามารถทําความเข้าใจในสําระสําคัญนัน้ได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท เป็นงานศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้

• กรณีที่ในแตล่ะบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอยา่งชัดเจน

• อย่างน้อย 5 บท รวมไม่น้อยกว่า 80 หน้า (อาจมาจากหนงัสือคนละเล่มกไ็ด)้ โดยเนือ้หาแตล่ะบท
ต้องไม่ซ้ําซ้อนกนัและอยูใ่นขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอขอกาํหนดตําแหนง่ทางวิชาการ
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การเผยแพร ่  
• พิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือ สํานักพิมพ์ (ต้องมี ISBN)

• เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนกิส์ เช่น เผยแพร่ในรูปของ CD-ROM

• เผยแพร่เป็น e-book โดยสํานักพิมพ์ซึ่งเป็นทีย่อมรับ
การเผยแพรต่อ้งเป็นไปอย่างกว้างขวาง (จํานวนพิมพ์เป็นดชันหีนึง่
ที่อาจแสดงการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางได้

หมายเหตุ
• ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมนิโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน (3 คน)

• กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนงัสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์
สามารถนําหนังสือนัน้ไปแกไ้ขปรับปรุงหรอืเพิม่เตมิเนื้อหา เพื่อนํามา
เสนอขอกาํหนตาํแหนง่ทางวิชาการครัง้ใหม่ได ้แต่ต้องมีการประเมิน
คุณภาพหนังสือใหม่ 
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การขอ ISBN สําหรับหนังสอื

1) เข้าเว็บไซด์ http://www.e-service.nlt.go.th/

2) ผู้ใช้บริการครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิกก่อน จึงจะใช้บริการขอ ISBN ได้

Prof. Piya Kovintavewat, Ph.D. 89



ระดับคุณภาพ
• มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอ้ง สมบูรณ์ ทันสมัย

• มีการนําเสนอทีช่ัดเจนเป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการ

• มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้ หรือวิธีการที่ทันสมัยตอ่
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการ

• มีการสอดแทรกความคิดริเริ่ม ประสบการณ์ หรือผลงานทางวิชาการ
ของผู้ขอ ที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชนต์อ่วงวิชาการระดับชาติ

• ต้องมีการสอดแทรกองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานทางวิชาการของผู้ขอ 

• ได้รับการอ้างอิงอยา่งกว้างขวางต่อวงวิชาการระดับนานาชาต ิ

• มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดบัสูง

• เป็นงานทีม่ีการสังเคราะห์และสรา้งสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) หรือเสนอ
ทฤษฎีใหม่ทางวิชาการในเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง

• ได้รับการอ้างอิงอยา่งกว้างขวางในระดบันานาชาติ

• เป็นที่เชือ่ถือและยอมรับตอ่วงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกีย่วข้องในระดบันานาชาติ
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การตรวจทานต้นฉบับก่อนจัดพิมพ์
• ความเป็นเอกภาพ (โครงสร้าง ตัวอักษรที่ใช้ ฯลฯ)

• เนื้อหาสาระ
• ความสอดคล้องสัมพันธ์กันของเนือ้หากับชื่อบท

• การเชื่อมโยงระหว่างบท

• การลําดับเนื้อเรื่อง

• ความสมบูรณ์และความลึกซึง้

• ความทันสมัยและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

• การอ้างอิง

• สํานวนภาษา

• รูปแบบการจัดพิมพ์ (การย่อหน้า การเว้นวรรคตอน การใช้ไม้ยมก ฯลฯ) 
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บทความทางวิชาการ

งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

• มีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจนตามหลักวิชาการ

• มีการสํารวจวรรณกรรมเพื่อสนบัสนนุ จนสามารถสรุปผลวเิคราะห์ได้

• นําความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

• ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนอย่างชัดเจน

รูปแบบ ประกอบด้วย

• การนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์

• กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ และบทสรุป

• การอ้างอิง และบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
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การเผยแพร ่  

• บทความในวารสารทางวิชาการทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลที ่ก.พ.อ. กําหนด (อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม

สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนกิส)์

• หนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นทีม่ีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 

(Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ

หมายเหตุ

• ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง ที่มาจากหลากหลายสถาบัน

• บทความวิชาการที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว จะไม่สามารถนํามาแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วน

หนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการใหม่ได้
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ระดับคุณภาพ
• มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอ้ง สมบูรณ์ ทันสมัย และมีการอ้างอิง

• มีแนวคิดและการนาํเสนอทีช่ัดเจนเป็นประโยชนต์อ่วงวิชาการ/วิชาชีพ

• มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัย

ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

• เป็นประโยชนต์อ่วงวิชาการหรอืวิชาชีพ

• ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลอยา่งกว้างขวางในระดบัชาต ิ

• มีความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดบัสูง

• เป็นงานทีม่ีการสังเคราะห์และสรา้งสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) 

ทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึง่

• มีการกระตุ้นให้เกดิความความคิดและค้นคว้าต่อเนือ่ง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ

ต่อวงวิชาการหรอืวิชาชีพที่เกีย่วข้องในระดับนานาชาติ
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องค์ประกอบของการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
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ตําแหน่งวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ

คุณสมบัติ

ผลงานสอน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลยีน

ผลงานของผู้อื่น ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่ง

ฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิม

2. ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง

3. ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสว่นบุคคลของผู้อื่น

4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และ

เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์

ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแกผู่อ้ื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อ

ค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ

5. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

6. หากผลงานทางวิชาการมีการใชข้้อมูลจากการทาํการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอตําแหน่งจะต้องยื่น

หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยของสถาบันทีม่กีารดําเนินการ
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การขโมยความคิด (Plagiarism) 
Plagiarism การลอกงานเขียน ความคิดหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เหมือนหรือ
คล้ายงานเดิมของผู้อื่น มาแอบอ้างเป็นงานของตนเอง

• การนําผลงานในเรื่องเดียวกนัไปเผยแพรใ่นวารสารวิชาการมากกว่า 1 ฉบับในลักษณะที่ทําให้เข้าใจผดิ
ว่าเป็นผลงานใหม่

Self-Plagiarism

• การนําเอางานส่วนใหญ่ หรืองานทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดของตนเองมาทําเป็นงานใหม่โดยไม่ได้
แจ้งให้ชัดเจน  บทความตีพิมพ์ซ้ํา

• วิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา

• แสดงข้อเท็จจริงทั้งหมด อ้างไว้ในบทนาํ ว่างานใหม่หรือส่วนของงานใหม่ได้รวมงานเดิมไว้ด้วยอย่างไร

• อ้างอิงงานเดมิไว้ในอ้างอิงหรือบรรณานกุรมทา้ยงานใหม่
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บทลงโทษ

• งดการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น หรือ ถอดถอนตําแหน่งทาง

วิชาการ (แล้วแต่กรณี)

• ดําเนินการทางวินัย

• ห้ามมิให้ผู้นั้นเสนอผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ เป็นเวลา 5 – 10 ปี
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การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

หมายเหตุ
พิจารณาเฉพาะคําชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานที่คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์เท่านั้น ไม่พิจารณาผลงานใหม่หรือผลงานที่แก้ไขปรับปรุง

สภาสถาบัน

มีมติไม่อนุมัติ

ทบทวน

ครั้งที่ 1

มีเหตุผล

ทางวิชาการ
มอบ Reader เดิม 

พิจารณาใหม่

ไม่มีเหตุผล

ทางวิชาการ
ไม่รับพิจารณา

แต่งตั้ง Reader 

เพิ่มเติม

ไม่รับพิจารณา

มีเหตุผล

ทางวิชาการ

ไม่มีเหตุผล

ทางวิชาการ

ทบทวน

ครั้งที่ 2
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การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
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การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการทีเ่สนอเพื่อประกอบการพิจารณา

• กรณีงานวิจัย ผู้ขอต้องเป็น
• ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  หรือ
• ผู้มีส่วนสําคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor)  หรือ
• ผู้ประพันธ์บรรณกจิ (Corresponding author)

• กรณีผลงานทางวิชาการกลุม่อื่น ผู้ขอจะต้องเป็น
• ผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือ ผู้มีส่วนสาคัญทางปัญญา

• การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดย
• ผู้ขอ, ผู้ประพันธ์อันดับแรก, และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 

• เมื่อได้มีการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไปแล้ว จะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้
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การกําหนดสาขาวิชาทีแ่ต่งตั้ง

ต้องสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกําหนดตําแหน่ง โดยพิจารณาจาก

• ภาระงานสอน

• ผลงานทางวิชาการทีใ่ชป้ระกอบการเสนอขอกาํหนดตําแหน่ง

• เป็นสาขาวิชาที่เป็นระบบสากล แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอ และได้รับการยอมรับในวง

วิชาการและวิชาชพีในสาขาวิชานั้นๆ

• ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชือ่สาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวิชาการ

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

ไม่ได้พิจารณาจาก 

• วุฒิการศึกษา หรือวิชาเอก/ สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา

• ภาควิชา คณะ หลักสูตร หรือหน่วยงานที่สังกัด
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ประเด็นที่พบ
ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
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ปัญหาที่พบในการขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ
• ผู้ขอจะต้องอยู่ปฏิบัติงาน ณ วันที่ยื่นขอกําหนดตําแหน่งฯ 

• วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องและเอกสารครบและสมบูรณ์ เป็นวันทีผู่ข้อได้ยื่นขอกําหนด
ตําแหน่งฯ และจะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในวันดังกล่าว (ถ้าไม่มีการแก้ไข
เอกสารใดๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ)

• กรณีที่ผูข้อจะลาระยะยาว (ศึกษาต่อ คลอด ติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยต้อง
ได้รับเอกสารสมบูรณ์ ก่อนวันที่ผู้ขอจะได้รับการอนุมัติใหล้า และต้องเป็นการขอกําหนด
ตําแหน่งฯ โดยวิธีปกติเท่านั้น

• สําหรับวิธีปกติ ผู้ขอกําหนดตําแหน่งฯ ระดับ รศ. และ ศ. จะต้องขอในสาขาวิชาเดิม
ที่เคยขอกําหนดตําแหน่งในระดับ ผศ.

• ทําผลงานร่วมกัน แต่นํามาใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการคนละสาขา 
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• ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

• ผลงานที่ระบุปีพิมพ์ (แต่ไม่ได้ระบุวนัและเดือน) โดยผู้ขอกําหนดตําแหน่งฯ ในปีเดียวกัน
กับที่ผลงานนั้นตีพิมพ์ ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผลงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์หรือไม่

• กรณีผลงานประเภทหนังสือ/ตํารา 

• “พิมพ์ครั้งที่ …..”   ผลงานเดมิ เนื้อหาเดมิ

• “ปรับปรุงครั้งที่ …..”   ผลงานใหม่
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จัดทําผลงาน
นําผลงานไปตีพิมพ์

เผยแพร่

นําผลงานมายื่นขอ

กําหนดตําแหน่งฯ
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