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สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 

มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 

มีผลบังคับใช้  ต้ังแต่ 24 มิถุนายน 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ 

วุฒิปริญญาโท ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 

วุฒิปริญญาเอก ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

- ผลการสอน - มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันซึ่งเทียบค่าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาคและมีความช านาญในการสอน 

- เอกสารประกอบการสอนทีผ่ลิตขึ้นตามภาระงานสอนท่ีได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และมคีุณภาพดมีีการอ้างอิงแหล่งที่มา - เอกสารประเมินการสอน  

ผลงานทางวิชาการ 

ที่ใช้เสนอก าหนดต าแหน่ง 

ผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้ ผลงานท่ีมีคุณภาพระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ 
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 

4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 

 

งานวิจัยข้อ 1 - 4 อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
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สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้  ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 

มีผลบังคับใช้  ต้ังแต่ 24 มิถุนายน 2563 
รองศาสตราจารย์ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- ผลการสอน 

- เอกสารประเมินการสอน 

- มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญพิเศษในการสอน 
- เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนท่ีได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และมคีุณภาพดมีีการอ้างอิงแหล่งที่มา 

ผลงานทางวิชาการ 
ที่ใช้เสนอก าหนดต าแหน่ง 

เสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 ผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

เสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 3 วิธี 
วิธีท่ี 1 ผลงานซึ่งมีคุณภาพ B+ และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ 
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง  
และ 
4. ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม   

งานวิจัยข้อ1-3 ต้องเผยแพร่ในฐานระดับนานาชาตทิี่ก.พ.อ. ก าหนดหรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอเป็น First หรือ Corresponding author 

 

วิธีท่ี 2 ผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
1. ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง 

วิธีท่ี 2 ผลงานท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
1. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง มคีุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 และมีคุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ 
2. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

และมีคุณภาพระดับ B+ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 
2. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มคีุณภาพระดับ A และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพระดับ B+ หรือ 

 3. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพด ี

3. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มคีุณภาพระดับ A และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพระดับ B+ 
งานวิจัยข้อ 1-3 ต้องเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตทิี่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม 1 และอย่างน้อย 2 เรื่อง ท่ีมีคุณภาพระดับ A 

วิธีท่ี 3  
1. งานวิจัย อย่างน้อย 10 เรื่อง ฐานข้อมูล Q1 และ Q2 ของ Scopus อย่างน้อย 5 เรื่อง 
และ 2. มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus Citation อย่างน้อย 500 รายการ และ 
3. มีค่า H-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8 และ 
4. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 5 โครงการ 
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สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้  ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 

มีผลบังคับใช้  ต้ังแต่ 24 มิถุนายน 2563 
ศาสตราจารย์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ผลการสอน มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน 

ผลงานทางวิชาการ 

ที่ใช้เสนอก าหนดต าแหน่ง 

เสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 ผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

เสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 3 วิธี 
วิธีท่ี 1 ผลงานซึ่งมีคุณภาพ A และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิหรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งต้องได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิหรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง    
และ 
3. ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 

ผลงานข้อ 1-2 อย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอเป็น First author หรือ Corresponding author และต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author 
 

วิธีท่ี 2 ผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ วิธีท่ี 2 ประกอบด้วยผลงานทีม่ีคุณภาพและมีปริมาณ ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง เผยแพรฐ่านข้อมูลระดับนานาชาต ิหรือ 1. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง เผยแพร่ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิคุณภาพระดับ A+ 
อย่างน้อย 2 เรื่อง และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ 

 2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพรฐ่านข้อมูลระดับนานาชาต ิและ

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกัน

ทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง 

2. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิและผลงานวิชาการใน
ลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกันท้ังหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง โดยที่ผลงาน
ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างน้อย 3 เรื่อง มี
คุณภาพระดับ A 
3. งานวิจัย อย่างน้อย 10 เรื่อง เผยแพร่ฐานข้อมูลระดับนานาชาตมิีคุณภาพระดับ A 

  ผลงานข้อ 1-2 อย่างน้อย 2 เรื่อง ท่ีมีคุณภาพระดับ A+ และอย่างน้อย 1 เรื่อง ท่ีมี
คุณภาพระดับ A ส าหรับผลงานข้อ 3 อย่างน้อย 6 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A 

วิธีท่ี 3 
1. งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง ฐานข้อมูล Q1 และ Q2 ของ Scopus และ 
2. มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus Citation อย่างน้อย 1,000 รายการ และ 
3. มีค่า H-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 18 และ 
4. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 10 โครงการ 
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ลักษณะคุณภาพ 

ระดับ B  เป็นงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกขัน้ตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงให้เหน็ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได ้

ระดับ B+  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหแ์ละน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ท่ีลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว รวมทัง้ ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาต ิ 

              หรือระดับนานาชาต ิ

ระดับ A  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องเป็นที่ยอมรับ รวมทัง้ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสาร top 15% แรกของสาขาวิชานั้นๆหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง 

            แพร่หลาย โดยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ระดับ A+  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding) รวมทั้งได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสาร top 5% แรกของสาขาวิชา

นั้นๆ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมากโดยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ 

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพือ่ประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานท่ีผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรือ 

ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หมายถึง ผู้ที่มีช่ือในผลงานวิชาการเป็นช่ือแรก รับผิดชอบการท าผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (Manuscript) ช้ินนั้นด้วย

ตนเอง ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท มีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contribution) ด้วยความเช่ียวชาญจ าเพาะใน

สาขาวิชาของตนเอง และความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) หรือการออกแบบงาน วิชาการนั้นๆ รวมทัง้วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทาง

วิชาการที่ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณร์วมทั้งท าหน้าท่ีรับผิดชอบติดต่อกับบรรณาธิการ 


