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ตารางเปรียบเทยีบ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งผศ. รศ. และศ.  พ.ศ. 2550 – 2556  และพ.ศ. 2560  

(มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 พฤศจกิายน 2561) 

ข้อ หวัข้อ หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ 

1 คณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

1. วุฒิปริญญาเอก ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงาน

มาแล้ว 2 ปี 

2. วุฒิปริญญาโท ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงาน

มาแล้ว 5 ปี   

3. วุฒิปริญญาตรี ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงาน

มาแล้ว 9 ปี 

 

1. วฒุิปริญญาเอก ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และปฏิบตัิงานมาแล้ว 

1  ปี   และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติ งาน ที่ กําหนดโดย

มหาวิทยาลยั 

2. วฒุิปริญญาโท ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และปฏิบตัิงานมาแล้ว 

4 ปี   

3. วฒุิปริญญาตรี ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และปฏิบตัิงานมาแล้ว 

6 ปี 

2 ผลการสอน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

มีชัว่โมงสอนประจําวิชาใดวชิาหนึง่ที่กําหนดไว้ในหลกัสตูรของ

มหาวิทยาลยั  และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ได้ใช้

ประกอบการสอนมาแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

มีชัว่โมงสอนประจําวิชาใดวชิาหนึง่ที่กําหนดไว้ในหลกัสตูรของ

มหาวิทยาลยั  ซึง่เทียบคา่ได้ไมน่้อยกวา่ 3 หนว่ยกิต  ระบบ

ทวิภาค  และเสนอเอกสารหลกัฐานที่มีคณุภาพดี  มีการอ้างอิง  

แหลง่ที่มา  และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 
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ข้อ หวัข้อ หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ 

3 ผลงานทางวิชาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

มีผลงานอย่างน้อย 1 รายการ 

งานวิจัย  หรือ  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือ  

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  หรือหนังสือ  หรือตํารา  หรือ 

บทความทางวิชาการ  (คณุภาพดี)  และต้องเป็นผลงานที่มี

ทิศทางการศกึษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณีหนึง่หรือหลายกรณี

ตามความเหมาะสมของแตล่ะสาขาวิชา 5 ข้อ  ได้แก่   

(1)  สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพืน้ที่ เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในด้านตา่ง ๆ  

(2)  เพื่อให้รู้เท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

(3)  เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

(4)  พฒันาและสง่เสริมชมุชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง 

(5)  ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

 

 

มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ 

(1) ผลงานวิจยั 2 เรื่อง หรือ  

(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น        

1 รายการ หรือ  

(3) ผลงานวิจยั 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 1 เรื่อง 

(4) ผลงานวิจยั 1 เรื่อง และตําราหรือหนงัสือ 1 เลม่  

คณุภาพดี   

สาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการสาขาวชิา

ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจใช้ 

(1) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม/

บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง  (คณุภาพดีมาก) และผลงานทาง

วิชาการในลกัษณะอื่น 1 รายการ  (คณุภาพดี) หรือ  

(2) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม/

บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง  (คณุภาพดีมาก) และผลงาน

วิชาการรับใช้สงัคม (คณุภาพดี)1 เรื่อง 

(3) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม/

บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คณุภาพดีมาก) และตําราหรือ

หนงัสือ  1 เลม่  (คณุภาพดี)  

(ไมต่้องพิจารณาทิศทางการศกึษาหรือวจิยัตามกรณีใดกรณีหนึง่

หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแตล่ะสาขาวิชา 5 ข้อ)   
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ข้อ หวัข้อ หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ 

4 คณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ 

(รองศาสตราจารย์) 

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบตัิหน้าที่ในตําแหน่ง

ดงักลา่วมาแล้วไมน่้อยกวา่ 3 ปี  

ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบตัิหน้าที่ในตําแหน่ง

ดงักลา่วมาแล้วไมน่้อยกวา่ 2 ปี  

5 ประเมินการสอน 

(รองศาสตราจารย์) 

มีชัว่โมงสอนประจําวิชาใดวชิาหนึง่ที่กําหนดไว้ในหลกัสตูรของ

มหาวิทยาลยั  และเสนอเอกสารคําสอนที่ได้ใช้ประกอบการ

สอนมาแล้ว   

มีชัว่โมงสอนประจําวิชาใดวชิาหนึง่ที่กําหนดไว้ในหลกัสตูรของ

มหาวิทยาลยั  ซึง่เทียบคา่ได้ไมน่้อยกวา่ 3 หนว่ยกิต  ระบบ

ทวิภาค  และเสนอเอกสารหลกัฐานที่มีคณุภาพดี  มีการอ้างอิง  

แหลง่ที่มา  และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 

6 ผลงานทางวิชาการ 

(รองศาสตราจารย์) 

มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ 

(1) งานวิจัย  หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือ

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม  (คณุภาพดี) และ 

(2) หนงัสือ  หรือตํารา   (คณุภาพดี) 

และต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจยัตามกรณีใด

กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ

สาขาวชิา 5 ข้อ  ได้แก่   

(1)  สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพืน้ที่ เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในด้านตา่ง ๆ  

(2)  เพื่อให้รู้เท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

(3)  เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

(4)  พฒันาและสง่เสริมชมุชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง 

(5)  ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

 

มีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ  และ 

มี 2 วธิี  ดงันี ้  

วิธีที่ 1  ประกอบด้วย (1)+(4)  หรือ  (2)+(4) หรือ (3)+(4) 

(1) ผลงานวิจยั  2  เรื่อง (คณุภาพดี) หรือ  

(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 1 

รายการ (คณุภาพดี) หรือ  

(3) ผลงานวิจยั 1 เรื่อง และผลงานวชิาการรับใช้สงัคม 1 เรื่อง  

(คณุภาพดี)   

และ  

(4) ตํารา หรือ หนงัสือ 1 เลม่ (คณุภาพดี) 

(โดยไมต่้องพจิารณาทิศทางการศกึษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณี

หนึง่หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแตล่ะสาขาวิชา 5 

ข้อ)   
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ข้อ หวัข้อ หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ 

ผลงานทางวิชาการต้ องไม่ ซํา้กบัผลงานที่ได้ เคยใช้ สําหรับการ

พิจารณาแต่งต้ังเป็ นผู้ช่ วยศาสตราจารย์มาแล้ ว ทัง้นีจ้ะต้ องมี

ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึน้ หลังจากได้ รับแต่ งตัง้ให้ ดํารง  

ตําแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ด้ วย  

 

วิธีที่ 2  ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรือ (3) 

(1) ผลงานวิจยัอยา่งน้อย 3 เรื่อง  คณุภาพดีมากอยา่งน้อย 2 

เรื่อง  และคณุภาพดี 1 เรื่อง  หรือ  

(2)  ผลงานวิจยัซึง่มีคณุภาพดีมาก อยา่งน้อย 2 เรื่อง และผลงาน

ทางวิชาการในลกัษณะอื่นซึง่มีคณุภาพดี  หรือ  

(3) ผลงานวิจยัซึง่มีคณุภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงาน

วิชาการรับใช้สงัคมซึง่มีคณุภาพดี   

สําหรับการเสนอขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา

ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยวิธีที่ 2  อาจใช้ตํารา

หรือหนงัสือซึง่มีคณุภาพดีมาก  อย่างน้อย 2 เล่ม และมีคณุภาพ

ดี 1 เลม่  แทนได้ 

(โดยไมต่้องพจิารณาทิศทางการศกึษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณี

หนึง่หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแตล่ะสาขาวิชา 5 

ข้อ)   

ทัง้นี ้  

1. ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจาก

ได้รับการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการเดมิ 

2. วธิีพเิศษ  ใช้วิธีที่ 1 เท่านัน้ 

7 คณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ 

(ศาสตราจารย์) 

ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบตัิหน้าที่ในตําแหน่ง

ดงักลา่วมาแล้วไมน่้อยกวา่ 2 ปี  

 

คงเดมิ 
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ข้อ หวัข้อ หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ 

8 ประเมินการสอน 

(ศาสตราจารย์) 

มีชัว่โมงสอนประจําวิชาหนึง่วิชาใดที่กําหนดไว ใน หลกัสตูร

ของสถาบนัอดุมศกึษา และมีความเชี่ยวชาญในการสอน 

ผู้ ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ใน 

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา (ไม่กําหนดว่า 3 หน่วยกิต  

ในระบบทวิภาค) 

9 ผลงานทางวิชาการ 

(ศาสตราจารย์) 

2 วิธีดงันี ้

วิธีที่ 1  มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ 

ประกอบด้วยผลงาน ตอ่ไปนี ้

(1) 1.1 ผลงานวิจยั (คณุภาพดีมาก) หรือ  

      1.2 ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น (คณุภาพดีมาก)  

และ  

(2) ผลงานแต ่งตํารา หรือหนงัสือ (คณุภาพดีมาก) และได้ รับ 

การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กําหนด  

และต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจยัตามกรณีใด

กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ

สาขาวิชา 5 ข้อ  ได้แก่   

(1)  สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพืน้ที่ เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในด้านตา่ง ๆ  

(2)  เพื่อให้รู้เท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

(3)  เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

(4)  พฒันาและสง่เสริมชมุชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง 

(5)  ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

มี 2 วธิี ดงันี ้

วิธีที่ 1  มีผลงานอย่างน้อย 6 รายการ  ประกอบด้วย 

(1)+(3) หรือ  (2)+(3) 

(1) ผลงานวิจยั 5 เรื่อง ซึง่ต้องได้รับการเผยแพร่ใน

วารสารวชิาการ ที่อยูใ่นฐานข้อมลูระดบันานาชาตติามที่ก.พ.อ. 

กําหนด  (คณุภาพดีมาก) หรือ  

(2 )  ผลงานวิ จัย  1  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ไ ด้ รับการ เผยแพ ร่  ใน

วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามที่ก.พ.อ. 

กําหนด และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นซึ่งต้อง ได้รับการ

เผยแพร่ในระดบันานาชาติตามทที่ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงาน

วิชาการรับใช้สงัคม รวมกนัท้ังหมด อยา่งน้อย 5 เรื่อง  

(คณุภาพดีมาก)  และ 

(3) ตํารา หรือ หนงัสือ 1 เลม่  (คณุภาพดีมาก) 

(โดยไมต่้องพจิารณาทิศทางการศกึษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณี

หนึง่หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแตล่ะสาขาวิชา 5 

ข้อ)   
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ข้อ หวัข้อ หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ 

วิธีที่ 2 มีผลงานอย่างน้อย 1 รายการ ประกอบด้ วยผลงาน 

ตอ่ไปนี ้

(1) ผลงานวจิยัซึง่มีคณุภาพดีเดน่ และได้รับการเผยแพร่ ตาม

เกณฑ์ ที่ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนีไ้มน่บังานวจิยัที่ทําเป็ นส ่วนของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรใด ๆ หรือ  

(2) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น ซึง่มีคณุภาพดีเด ่น หรือ  

(3) ผลงานแต ่งตํารา หรือหนงัสือ ซึง่มีคณุภาพดีเด ่น และได้ รับ 

การเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กําหนด  

และต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจยัตามกรณีใด

กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ

สาขาวิชา 5 ข้อ  ได้แก่   

(1)  สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพืน้ที่ เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในด้านตา่ง ๆ  

(2)  เพื่อให้รู้เท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

(3)  เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

(4)  พฒันาและสง่เสริมชมุชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง 

(5)  ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 
 
 
 
 

วิธีที่ 2  มีผลงานอย่างน้อย 5 รายการ  ประกอบด้วย           

(1)  หรือ  (2)  

(1)  ผล ง าน วิ จั ย  5  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บก า ร เ ผยแพ ร่ ใ น

วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามที่ก.พ.อ. 

กําหนด (คณุภาพดีเดน่)  หรือ  

(2)  ผล ง าน วิ จั ย  1  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บก า ร เ ผยแพ ร่ ใ น

วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามที่ก.พ.อ.

กําหนด และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นซึ่งต้องได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ก.พ.อ.กําหนด หรือผลงาน

วิชาการ รับใช้สงัคม (คณุภาพดีเด่น)  รวมกนัท้ังหมด อย่างน้อย 

5 เรื่อง  

(โดยไมต่้องพจิารณาทิศทางการศกึษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณี

หนึง่หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแตล่ะสาขาวิชา 5 

ข้อ)   
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ข้อ หวัข้อ หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ 

ผลงานทางวิชาการต้ องไม ่ซํา้กบัผลงานที่ได้ เคยใช้ สําหรับการ

พิจารณาแตง่ต้ังเป็ นผู้ช่ วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

มาแล้ ว ท้ังนี ้ ต้ องมีผลงานทางวิชาการที่เพิม่ขึน้หลงัจากได้รับ

แต ่งต้ังให้ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้ วย  

 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา

ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ น้ัน ผู้ขออาจเสนอ

ผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธีดงันี ้

วิธีที่  1   มีผลงานอย่างน้อย 4 รายการ  ประกอบด้วย  

(1)+(2)  หรือ  (1)+(3) 

 (1)  ผ ล ง า น วิ จั ย  2  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่  

ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่

ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (คุณภาพ  

ดีมาก)  หรือ  

(2)  ผล ง าน วิ จั ย  1  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บก า ร เ ผยแพ ร่ ใ น

วารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามที่ก.พ.อ. 

กําหนด หรือฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ 1 และผลงาน ทางวิชาการใน

ลกัษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สงัคม รวมกนัท้ังหมดอย่าง

น้อย 2 เรื่อง (คณุภาพดีมาก) 

และ  

(3) ตํารา หรือ หนงัสือ 2 เลม่ (คณุภาพดีมาก) 

(โดยไมต่้องพจิารณาทิศทางการศกึษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณี

หนึง่หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแตล่ะสาขาวิชา 5 

ข้อ)   
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ข้อ หวัข้อ หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ 

วิธีที่ 2  มีผลงานอย่างน้อย  3 รายการ   ประกอบด้วย 

(1)หรือ (2) หรือ (3) 

(1 )  ผ ล ง า น วิ จั ย  3  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่  

ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่

ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 (คณุภาพดีเด่น) 

หรือ  

(2)  ผล ง าน วิ จั ย  1  เ รื่ อ ง  ซึ่ ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บก า ร เ ผยแพ ร่ ใ น

วารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามที่ก.พ.อ. 

กําหนด หรือฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 หรือ ตําราหรือ หนงัสือ 1 

เล่ม และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น หรือผลงานวิชาการ

รับใช้สงัคม รวมกันทัง้หมด อย่างน้อย 3 เรื่อง  (คณุภาพดีเด่น) 

หรือ  

(3) ตํารา หรือ หนงัสือ 3 เลม่   (คณุภาพดีเดน่) 

(โดยไมต่้องพจิารณาทิศทางการศกึษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณี

หนึง่หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแตล่ะสาขาวิชา 5 

ข้อ)   

 

ทัง้นี ้  

1. ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจาก

ได้รับการแต่งต้ังให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการเดมิ 

2. วธิีพเิศษ  ใช้วิธีที่ 1 เท่านัน้ 



หน้า 9 จาก 18 
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10 คําจํากดัความ รูปแบบ        

การเผยแพร่ และลกัษณะ

คณุภาพของผลงานทาง

วิชาการ 

(งานวิจยั) 

1. นิยาม 

2. รูปแบบ  2  รูปแบบ 

   (1) รายงานการวิจยั 

   (2) บทความวิจยั   

 

 

 

 

3. (1) การเผยแพร่ 4 ลกัษณะ 

    (2) ให้อํานาจกรรมการผู้ทรงคณุวฒุเิพื่อทําหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการเป็นผู้พิจารณาความกว้างขวางของการเผยแพร่

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

4. ลกัษณะคณุภาพ 3 ระดบั  

     

1. นิยาม (ปรับใหม)่ ขยายความงานวิจยัพืน้ฐาน และงานวจิยั

ประยกุต์ 

2. รูปแบบ 3 รูปแบบ 

    (1) รายงานการวิจยั 

    (2) บทความวิจยัที่นําเสนอในการประชมุทางวชิาการ หรือ

วารสารทางวชิาการ 

    (3) บทความวิจยัที่นําเสนอในรูปของหนงัสือ (monograph)  

ซึง่นํางานวิจยัมาใช้ประกอบการเขียน 

3. (1) การเผยแพร่  5 ลกัษณะ  โดยเพิ่มการเผยแพร่ในรูปของ

หนงัสือ   

    (2) ให้อํานาจสภามหาวทิยาลยัเป็นผู้ กําหนดความกว้างขวาง

ของการเผยแพร่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์และการเผยแพร่ในรูป

ของหนงัสือ (monograph) แทนกรรมการผู้ทรงคณุวฒุฯิ 

4. ลกัษณะคณุภาพ 3 ระดบั  และเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

ลกัษณะคณุภาพดีเดน่ 
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ข้อ หวัข้อ หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ 

11 คําจํากดัความ รูปแบบ        

การเผยแพร่ และลกัษณะ

คณุภาพของผลงานทาง

วิชาการ 

(ผลงานทางวชิาการใน

ลกัษณะอื่น) 

รวมเป็นผลงานลกัษณะอื่นเพียงอยา่งเดียว และอธิบายกว้าง ๆ  1.จําแนกเป็น 10 ประเภท 

   (1) ผลงานวิชาการเพื่ออตุสาหกรรม  

   (2) ผลงานวิชาการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

   (3) ผลงานวิชาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ  

   (4) กรณีศกึษา (Case Study)  

   (5) งานแปล  

   (6) พจนานกุรม สารานกุรม นามานกุรม และงานวิชาการ           

ในลกัษณะเดียวกนั  

   (7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   (8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสนุทรียะ ศลิปะ  

   (9) สทิธิบตัร  

   (10) ซอฟต์แวร์ 

2. งานแปล กําหนดระดบัคณุภาพออกเป็น 2 สาขา 

(วิทยาศาสตร์/มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) โดยกําหนด

ประเดน็ที่ต้องเขียนคําอธิบาย/ชีแ้จงในเอกสารให้ละเอียดขึน้ 

12 คําจํากดัความ รูปแบบ        

การเผยแพร่ และลกัษณะ

คณุภาพของผลงานทาง

วิชาการ (ผลงานทางวิชาการ

รับใช้สงัคม) 

 1. ปรับรูปแบบ 

2. เปลี่ยนแปลงคําอธิบายลกัษณะคณุภาพระดบัดี 
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13 คําจํากดัความ รูปแบบ        

การเผยแพร่ และลกัษณะ

คณุภาพของผลงานทาง

วิชาการ 

(ตํารา) 

1. นิยาม 

    

 

 

 

 

2. รูปแบบ 

 

3. การเผยแพร่ 

    (1)  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  โดยโรงพิมพ์ (PRINTING  

HOUSE)  หรือสํานกัพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE)   หรือโดย

การถ่ายสําเนาเย็บเลม่เป็นรูปเลม่  หรือทําในรูปแบบอื่น ๆ   

   (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ ตวัอยา่งเช่น การ

เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ   

1. นิยาม 

    (1) ปรับคํานิยาม  

    (2) เพิม่ความวา่  “หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็น

เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไปแล้ว  จะนํามา

เสนอเป็นตําราไมไ่ด้  เว้นแตจ่ะมีการพฒันาจนเห็นได้ชดัวา่เป็น

ตํารา 

2. รูปแบบ 

    กําหนดให้เพิ่ม “ดชันีค้นคํา” 

3. การเผยแพร่   

    (1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  หรือ 

    (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ใน

รูปของซีดีรอม, e-learning, online learning 

     (3) การเผยแพร่เป็น e-book  โดยสํานกัพิมพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ 

     ต้องแสดงหลกัฐานวา่ได้ผา่นการประเมินโดยคณะ

ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 

reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั 
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14 คําจํากดัความ รูปแบบ        

การเผยแพร่ และลกัษณะ

คณุภาพของผลงานทาง

วิชาการ 

(หนงัสือ) 

1. นิยาม 

    

 

 

 

2. รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นิยาม 

    (1) ปรับคํานิยาม 

    (2) เพิม่ความวา่  “หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็น

เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไปแล้ว  จะนํามา

เสนอเป็นหนงัสือไมไ่ด้   

2. รูปแบบ 

    (1) กําหนดให้เพิ่ม “ดชันีค้นคํา” 

    (2) มี 2 รูปแบบ 

         - เป็นงานที่นกัวิชาการเขียนทัง้เลม่ (authored book) คือ

เอกสารที่ผู้ เขียนเรียบเรียง ขึน้ทัง้เลม่อยา่งมีเอกภาพ มีรากฐาน

ทางวิชาการที่มัน่คง และให้ทศันะของผู้ เขียนที่สร้าง เสริมปัญญา 

ความคดิ และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ    

         - เป็นงานวิชาการบางบทหรือสว่นหนึง่ในหนงัสือที่มีผู้ เขียน

หลายคน (book chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของ

เนือ้หาวิชาการ ซึง่ผู้อา่นสามารถทําความเข้าใจ ในสาระสําคญั

นัน้ได้โดยเบด็เสร็จในแตล่ะบท และเป็นงานศกึษาค้นคว้าอยา่งมี

ระบบ มีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีวทิยาอนัเป็นที่

ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ทําให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ

นําไปประยกุต์ใช้ได้กรณีที่ในแตล่ะบทมีผู้ เขียนหลายคน จะต้อง

ระบบุทบาทหน้าที่ของ  แตล่ะคนอยา่งชดัเจน จํานวนบทที่จะ
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3. การเผยแพร่ 

    (1)  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  โดยโรงพิมพ์ (PRINTING  

HOUSE)  หรือสํานกัพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE)    

   (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ ตวัอยา่งเช่น การ

เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ   

นํามาแทนหนงัสือ 1 เลม่ ให้เป็นไปตามที่ก.พ.อ. กําหนด  

3. การเผยแพร่   

    (1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  หรือ 

    (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ  การเผยแพร่ในรูป

ของซีดีรอม 

    (3) การเผยแพร่เป็น e-book  โดยสํานกัพิมพ์ซึง่เป็นที่ยอมรับ 

    โดยต้องแสดงหลกัฐานวา่ได้ผา่นการประเมินโดย          คณะ

ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 

reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั 

15 คําจํากดัความ รูปแบบ        

การเผยแพร่ และลกัษณะ

คณุภาพของผลงานทาง

วิชาการ 

(บทความทางวิชาการ) 

 

 

 

 

 

 

1. นิยาม 

2. รูปแบบ 

3. การเผยแพร่ 

     

 

1. นิยาม (คงเดมิ) 

2. รูปแบบ (คงเดมิ) 

3. การเผยแพร่  (คงเดมิ แตจ่ดัรูปแบบการเขียนใหม)่  
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16 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

(1) ต้ องมีความซื่อสตัย์ ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้ อื่นมา  

เป็ นผลงานของตนและไม่ ลอกเลียนผลงานของผู้ อื่นรวมท้ังไม่ 

นํ าผลงานของตน เอง ใน เ รื่ อ ง เ ดียวกัน ไป เผยแพ ร่  ใน

วารสารวิชาการมากกว่ าหนึ่งฉบบั ในลกัษณะที่จะทําให้ เข้าใจ

ผิดว ่าเป็ นผลงานใหม ่

 

(2) ต้ องให้ เกียรติและอ้ างถึงบคุคลหรือแหล่งที่มาของข้ อมลู ที่

นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลกัฐาน

ของการ ค้ นคว้ า  

(3) ต้ องไม่ คํานึงถึงผลประโยชน ทางวิชาการจนละเลยหรือ

ละเมิด สทิธิส ่วนบคุคลของผู้ อื่นและสทิธิมนษุยชน  

(4) ผลงานทางวิชาการต้ องได้ มาจากการศึกษาโดยใช้ หลัก

วิชาการ เป็นเกณฑ์  ไม่ มีอคติมาเกี่ยวข้ อง และเสนอผลงาน

ตามความเป็ นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผล  

ประโยชน์ ส ่วนตวั หรือต้ องการสร้ างความเสียหายแก่ผู้ อื่น และ

เสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่ขยายข้  อค้  นพบโดย

ปราศจากการตรวจสอบยืนยนัในทางวิชาการ  

(5) ต้ องนําผลงานไปใช้ ประโยชน ในทางที่ชอบธรรมและชอบ      

ด้ วยกฎหมาย 

(1) ต้องมีความซื่อสตัย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้ อื่นมาเป็น

ผลงานของตนและไมล่อกเลียนผลงานของผู้ อื่น ไม่นําผลงานของ

ตนเองในเรื่องเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่ง

ฉบบั รวมถึงไม่คดัลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดย

ไมอ่้างอิง ผลงานเดิมตามหลกัวิชาการ ทัง้นีใ้นลกัษณะที่จะทําให้

เข้าใจผิดวา่เป็นผลงานใหม ่

(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ใน

ผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลกัฐานของการค้นคว้า  

(3) ต้องไมค่ํานงึถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด

สทิธิสว่นบคุคลของผู้ อื่นหรือสทิธิมนษุยชน  

(4)ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลัก

วิชาการเป็นเกณฑ์ปราศจากอคติและเสนอผลงานตามความเป็น

จริง ไมจ่งใจเบี่ยงเบนผลการศกึษาหรือวิจยั โดยหวงัผลประโยชน์

สว่นตวั หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อื่น และเสนอผลงาน

ตามความเป็นจริง  ไม่ขยายข้อค้นพบ  โดยปราศจากการ

ตรวจสอบยืนยนัในทางวิชาการ  

(5)ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย

กฎหมาย  

(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมลูจากการทําการวิจยัใน

คน หรือสตัว์ผู้ขอตําแหน่งจะต้องยื่นหลกัฐานแสดงการอนุญาต
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จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน ที่ มีการ

ดําเนินการ  

17 การคงผลการประเมิน คงผลการประเมินได้ไมม่ีกําหนด คงผลการประเมินได้ เว้นแตค่ณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิฯ เห็นว่า

เป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการ

พิจารณานัน้อีกตอ่ไป  ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิฯ 

ต้องระบเุหตผุลทางวิชาการ โดยชดัแจ้งด้วย 
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18 การลงโทษ กรณีที่ตรวจพบว่ าผู้ ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่ วนร วมใน

ผลงานไม่ ตรงกับความเป็ นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ ามีการ  

ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้ อื่น หรือนําผลงานทาง

วิชาการของผู้ อื่นไปใช้ ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ  

โดยอ้  างว่  าเ ป็  นผลงานทางวิชาการของตนเองให้  สภา

สถาบนัอดุมศกึษามีมติให้ งดการพิจารณาการขอตําแหน่งทาง

วิชาการในครัง้นัน้และดําเนินการทางวินยัตามข้ อเท็จจริงและ

ความร้ายแรงแห่  งการกระทําผิดเป็ นกรณีๆ ไป และห้  าม 

ผู้ กระทําผิดนัน้เสนอขอตําแหน งทางวิชาการมีกําหนดเวลา  

ไมน่้ อยกว ่าห้ าปี  นบัต้ังแต ่วนัที่สภาสถาบนัอดุมศกึษามีมต ิ

 

กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนมุตัิให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไปแล้ว 

หากภายหลงัตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ใน

การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ครัง้นัน้ เป็นการลอกเลียนผลงาน

ของผู้ อื่นหรือนําเอาผลงานของผู้ อื่นไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงานของ

ตนเอง หรือนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบบั หรือคดัลอก ข้อความใด ๆ จาก

ผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลกัวิชาการ ทัง้นี ้

ในลกัษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่หรือละเลยหรือ

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิด

ความเสยีหายแก่ผู้ อื่น และกระทําการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศกึษา

ห รือ วิจัยและไม่ เสนอ  ผลงานตามความเ ป็นจ ริ ง  ใ ห้สภา

สถาบนัอดุมศึกษามีมติถอดถอนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ 

รองศาสตราจาร ย์สํ าห รับ ตําแหน่ งศาสตราจาร ย์ ใ ห้สภา

สถาบนัอดุมศกึษาพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื่อนําความ

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน และ

ดําเนินการทางวินัย ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการ

กระทําผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทําผิดนัน้เสนอขอตําแหน่ง

ทางวิชาการมีกําหนดเวลา ไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสิบปีนบัตัง้แต่

วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา มีมติให้ถอดถอน หรือนับตัง้แต่วันที่

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนแล้วแตก่รณี 
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19 การทบทวนผลการพิจารณา ให้มีการแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเพิม่เตมิ (ไมร่ะบจุํานวน) ใ ห้ มีการแต่ งตั ง้ ก รรมการผู้ ท ร งคุณวุฒิ เพิ่ ม เติม จํ านวน  

สองถึงสามคน                       

20 นิยามของผู้ ดําเนินการวิจยั

หลกั 

หมายถึง บคุคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคญัในการ

ออกแบบการวิจยั (Research Design) การวิเคราะห์ ข้ อมลู 

(Data Analysis) และการสรุปผลการวิจยัและให้ ข้อเสนอแนะ 

(Research Summary and Recommendation)  

 

หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และ ความรับผิดชอบสําคญัในการ

ออกแบบการวิจยั (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมลู 

(Data Analysis) และการสรุปผลการวิจยัและให้ข้อเสนอแนะ 

(Research Summary and Recommendation) รวมท้ังเป็น

ผู้ ดําเนินการหลกัในการเผยแพร่ผลงานดงักลา่ว  

ทั ้ง นี ้ ผ ล ง า น วิ จั ย แ ต่ ล ะ เ รื่ อ ง ค ว ร มี ดํ า เ นิ น ก า ร ห ลั ก 

(Corresponding author) ได้เพียงคนเดียว เว้นแตก่รณีอื่นตามที่

ก.พ.อ. กําหนด  

21 การลงนามรับรองการมี 

สว่นร่วมในผลงานทาง

วิชาการ 

กรณีผู้ ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วม

ในผลงานทางวิชาการได้  ให้ชีแ้จงเหตผุลที่ผู้นัน้ไม่สามารถลง

นามได้  หรือเหตผุลที่ไมส่ามารถระบกุารมีสว่นร่วมของผู้นัน้ให้

ชดัเจนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทัง้นี ้ ให้คณะกรรมการ

ผู้ ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตผุล

ความจําเป็นดงักลา่ว 

กรณีผู้ ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมใน

ผลงานทางวิชาการได้ ให้มีการลงนามรับรองโดยหวัหน้าภาควิชา

หรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลความ

จําเป็นที่ผู้นัน้ไม่สามารถลงนามได้  หรือเหตผุลที่ไม่สามารถระบุ

การมีส่วนร่วมของผู้นัน้ให้ชดัเจนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  

ทัง้นี ้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้

พิจารณาเหตผุลความจําเป็นดงักลา่ว 

22 ผลงานที่เป็นผลมาจาก

วิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา 

ให้เป็นไปตามสดัสว่นที่ตกลงกนั ระบเุฉพาะผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้   โดยอาจารย์

ที่ปรึกษาใช้ผลงานได้ในสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 50 
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ข้อ หวัข้อ หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ 

23 แบบแสดงหลกัฐานการมี

สว่นร่วมในผลงานทาง

วิชาการ 

ข้อมลูที่เสนอ 

1. ชื่อผู้ ร่วมงาน 

2. ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ข้อมลูที่เสนอ 

1. ชื่อผู้ ร่วมงาน 

2. สารบัญ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  และระบุว่าผู้ ขอ

กําหนดตําแหน่งเขียนสว่นใด 

3. ปริมาณงานร้อยละพร้อมระบุบทบาทและหน้าที่ความ

รับผิดชอบอื่นนอกเหนือจากที่แสดงในข้อที่ 2 

 


