ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่ งตัง้ บุคคคคล
ให้ ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
อ้างอิ ง: เอกสารหน้า 43 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 265 ง ราชกิ จจานุเบกษา 31 ตุลาคม 2560

ให้ ใช้ บังคคับเมื่อพ้ นกาหนด 1 ปี นับตัง้ แต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นปป

1

การมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ
3.2.1. ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ ผลงานวิจยั ผู้ขอจะต้ องมีส่วนร่วมไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 และต้ องเป็ นผู้ดาเนินการหลัก
3.2.2. การมีสว่ นร่วมในผลงานวิจัย ต้ องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
มม. เดิมอนุโลมให้ corresponding

(1) ผู้ขอมีสว่ นร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50

author มีสว่ นร่วมร้ อยละเท่าใดก็ได้
มีคา่ = ส่วนร่วม 50%

(2) ผู้ขอเป็ นผู้ดาเนินการหลัก และมีผลงานวิจยั เรื่ องอืน่ ที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้ องรวมกันแล้ วเทียบได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของผลงานวิจยั
1 เรื่ อง

(3) ในกรณีผลงานวิจยั ที่เป็ นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้
ขอจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั ้น)
อย่างน้ อย 1 เรื่ อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
(4) ในกรณีงานวิจยั ที่ดาเนินการเป็ นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้ องเป็ น
ผู้ดาเนินการหลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
อ้างอิ ง: เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. หน้า 34

o ผู้ดาเนินการหลัก (Corresponding author)
หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และความ
รับผิดชอบสาคัญใน
• การออกแบบการวิจยั (Research
Design)
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
• การสรุปผลการวิจยั และให้ ข้อเสนอแนะ
(Research Summary and
Recommendation)
• รวมทั ้งเป็ นผู้ดาเนินการหลักในการ
เผยแพร่ผลงานดังกล่าว
o ผลงานวิจยั แต่ละเรื่ องควรมีผ้ ดู าเนินการหลัก
(Corresponding author)ได้ เพียงคคนเดียว

2

การลงนามรับรองการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ
ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีสว่ นร่วมในผลงานเรื่ องนั ้นร้ อยละเท่าใด รวมทั ้งระบุบทบาทหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในผลงานนั ้น
การลงนามรับรองการมีสว่ นร่วมในผลงานแต่ละเรื่ อง เมื่อได้ ลงนามรับรองแล้ วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
กรณีของผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี-เป็ นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผ้ ขู อกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้นั ้นต้ องเป็ นผู้ริเริ่ม กากับดูแลและมีบทบาทสาคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจยั โดยผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการอาจใช้ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้ ในสัดส่ วนไม่ เกินร้ อยละ 50
หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ ลงนามรับรองได้ ครบทุกคนให้ ดาเนินการดังนี ้
(1) ให้ ระบุจานวนผู้ร่วมงานทุกคน และให้ ถือว่าผู้ร่วมงานทุกคคนมีสว่ นร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน
(2) กรณีผ้ รู ่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีสว่ นร่วมในผลงานทางวิชาการได้ ให้ มีการลงนามรับรองโดย
หัวหน้ าภาควิชาหรื อคณบดี และผู้ขอเป็ นอย่างน้ อย ชีแ้ จงเหตุผลความจาเป็ นที่ผ้ นู ั ้นไม่สามารถลงนามได้ หรื อเหตุผล
ที่ไม่สามารถระบุการมีสว่ นร่วมของผู้นั ้นให้ ชดั เจน
ให้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นผู้พิจารณาเหตุผลความ
จาเป็ นดังกล่าว
อ้างอิ ง: เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. หน้า 34-35

3

ผลการสอน สาหรับ ผศ. และ รศ. (ศ.ปม่ ปด้ กาหนด)
o ผู้ขอต้ องมีชวั่ โมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เทียบค่าได้ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิ ตระบบ ทวิ ภาค จะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานที่ผลิตขึ ้นตามภาระงานสอน
o กรณีที่ผ้ ขู อทาการสอนหลายวิชาหรื อสอนวิชาที่มีผ้ สู อนร่วมกันหลายคน ซึง่ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค จะต้ องเสนอเอกสารหลักฐาน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้ อที่ผ้ ขู อเป็ นผู้สอน แล้ วแต่กรณี

o เอกสารหลักฐาน
• มีคณ
ุ ภาพดีมีการอ้ างอิงแหล่งที่มา
• ได้ ใช้ ประกอบการสอนมาแล้ ว
o โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้ อบังคับของ
สภาสถาบัน
อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 45, 50

4

5.1.4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ ข้อมูลจากการทาการวิจยั ในคนหรื อสัตว์
ผู้ขอตาแหน่งจะต้ องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของสถาบันที่มีการดาเนินการ

อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 46

5

สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดหลักเกณฑ์
เพื่อให้ สอดคคล้ องและเหมาะสมกับพันธกิจ
และนโยบายการพัฒนาอาจารย์ ของแต่ ละ
สถาบันอุดมศึกษาปด้ แต่ ต้องปม่ ต่ากว่ า
มาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กาหนด
อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 43

6

ผลงานทางวิชาการ
 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้ องเป็ นผลงานหลังจากได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการเดิม และ
 ต้ องได้ รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดพร้ อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั ้นได้ ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานั ้น ๆ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน

อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 48

7

เปรียบเทียบเกณฑ์ ผศ. ก.พ.อ.-มม. วิธีปกติ (จานวนรวม 2)
ดูการมีส่วนร่วมที่ก.พ.อ. กาหนดใหม่

ก.พ.อ.

คุณภาพ “ดี” ทุกเรื่ อง

ผู้ขอตาแหน่งมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 หรื อเป็ น
corresponding author - ส่วนร่วมไม่จากัด

มม.

(1) ผลงานวิจยั 2 เรื่ อง หรื อ

วิธีปกติ แบบที่ 1

(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น 1 รายการ หรื อ

1. งานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
อย่างน้ อย 2 เรื่ องและอย่างน้ อย 1 เรื่ องคุณภาพ
“ดี” และ

(3) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานวิ ชาการรับใช้
สังคม 1 เรื่ อง หรื อ

(4) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และ ตาราหรื อหนังสือ 1 เล่ม

2. บทความทางวิชาการ หรื อหนังสือ หรื อตารา
อย่างน้ อย 1 เรื่ องคุณภาพ “ดี”
วิธีปกติ แบบที่ 2 (เทียบได้กบั (1) ของ ก.พ.อ.)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใช้ ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรื อผลงานวิชาการรับใช้
สังคม หรื อบทความทางวิ ชาการ คุณภาพดีมาก แทน
งานวิจัย ตาม (2) - (4) ได้
อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 45, 46

*งานวิจยั อย่างน้ อย 3 เรื่ อง อย่างน้ อย 2 เรื่ อง
คุณภาพ “ดี”

8

เปรียบเทียบเกณฑ์ ผศ. ก.พ.อ.-มม. วิธีปกติ (จานวนรวม 2)
ก.พ.อ.

มม.

• ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับการแต่งตั ้งตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ

• ผลงานทางวิชาการตามแบบที่ 1 หรื อ แบบที่ 2

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้ อย 5 คน

• ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน ได้ รับคะแนนเสียง 4 ใน
5 และผลงานมีคณ
ุ ภาพ “ดีมาก”

• การตัดสินของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก (3ใน 5)
• มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดีมาก
วิธีปกติตัง้ กรรมการ 3 คคน ตัดสินเสียงข้ างมาก (2 ใน 3)

อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 45, 46

9

เกณฑ์ รองศาสตราจารย์

10

เปรียบเทียบเกณฑ์ รศ. ก.พ.อ.-มม. วิธีท่ ี 1 (จานวนรวม 3)
ก.พ.อ.

คุณภาพ “ดี” ทุกเรื่ อง

(1) ผลงานวิจยั 2 เรื่ อง หรื อ
(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น 1 รายการ หรื อ
(3) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานวิ ชาการรับใช้
สังคม 1 เรื่ อง และ
(4) ตารา หรื อ หนังสือ 1 เล่ ม
ดูการมีส่วนร่วมที่
ก.พ.อ. กาหนดใหม่

อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 48

มม.
1. งานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
อย่างน้ อย 3 เรื่ องและอย่างน้ อย 1 เรื่ อง ต้ องมี
คุณภาพ “ดี” ผู้ขอตาแหน่งเป็ นเจ้ าของและเป็ น
ผู้ดาเนินการหลัก และมีสว่ นร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ
50 หรื อ เป็ น corresponding author (ปม่ จากัด
%) และ
2. บทความทางวิชาการ (scholarly article หรื อ
learned article) หรื อหนังสือ หรื อตารา อย่างน้ อย
1 เรื่ อง มีคณ
ุ ภาพในระดับดี

11

เปรียบเทียบเกณฑ์ รศ. ก.พ.อ.-มม. วิธีท่ ี 2 (จานวนรวม 3)
ก.พ.อ.

ดูการมีส่วนร่วมที่ก.พ.อ. กาหนดใหม่

(1) ผลงานวิจยั อย่างน้ อย 3 เรื่ อง, อย่างน้ อย 2 เรื่ อง
คุณภาพดีมาก และคุณภาพดี 1 เรื่ อง หรื อ
(2) ผลงานวิจยั คุณภาพดีมาก อย่างน้ อย 2 เรื่ อง และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นคุณภาพดี หรื อ

มม.
• งานวิจยั อย่างน้ อย 5 เรื่ อง และอย่างน้ อย 3 เรื่ อง
มี คุณภาพ “ดีมาก”
มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 หรื อ เป็ น
corresponding author (ไม่จากัด %)

(3) ผลงานวิจยั คุณภาพดีมาก อย่างน้ อย 2 เรื่ อง และ
ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คมคุณภาพดี
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ ใช้ ตาราหรื อหนังสือคุณภาพดีมาก
อย่างน้ อย 2 เล่ม และมีคณ
ุ ภาพดี 1 เล่ม แทนผลงานตาม (1) - (3) ได้

อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 48

12

เปรี ยบเทียบเกณฑ์ รศ. ก.พ.อ.-มม. วิธีท่ พ
ี เิ ศษ (จานวนรวม 3)
ก.พ.อ.

มม.

• ให้ เสนอผลงานทางวิชาการได้ เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั ้น

• ผลงานทางวิชาการตามแบบที่ 1 หรื อ แบบที่ 2

• ให้ ดาเนินการตามวิธีเช่นเดียวกับวิธีปกติ

• ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน ได้ รับคะแนนเสียง 4
ใน 5 และผลงานมีคณ
ุ ภาพ “ดีมาก”

• ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้ อย 5 คน
• การตัดสินให้ ถือเสียงข้ างมาก (3 ใน 5)
• ผลงานทางวิชาการระดับดีมาก

วิธีปกติตัง้ กรรมการ 3 คคน ตัดสินเสียงข้ างมาก (2 ใน 3)

อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 52
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เปรียบเทียบเกณฑ์ ศ. ก.พ.อ.-มม. วิธีท่ ี 1 (จานวนรวม 6)
ก.พ.อ.

คุณภาพ “ดี” ทุกเรื่ อง

1. ผลงานวิจยั 5 เรื่ อง วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรื อ

2. ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามที่
ก.พ.อ. กาหนด หรื อผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
รวมกันทัง้ หมดอย่างน้ อย 5 เรื่ อง และ
3. ตารา หรื อ หนังสือ 1 เล่ ม

มม.
1. งานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
อย่างน้ อย 5 เรื่ อง และอย่างน้ อย 1 เรื่ องต้ องมี
คุณภาพในระดับดีมาก ผู้ขอตาแหน่งเป็ นเจ้ าของ
และเป็ นผู้ดาเนินการหลัก และมีสว่ นร่วมไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 หรื อเป็ น corresponding author
(ไม่จากัด %) หรื อ
2. งานวิจยั รวมกับบทความทางวิชาการ (scholarly
article หรื อ learned article) จานวนและคุณค่า
เทียบเท่างานวิจยั (5 เรื่ อง) และ
3. หนังสือ หรื อตารา อย่างน้ อย 1 เล่ ม มีคณ
ุ ภาพดี
มาก

อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 48
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เปรียบเทียบเกณฑ์ ศ. ก.พ.อ.-มม. วิธีท่ ี 2 (จานวนรวม 5)
ก.พ.อ.

ดูการมีส่วนร่วมที่ก.พ.อ. กาหนดใหม่

1. ผลงานวิจยั 5 เรื่ อง เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรื อ
2. ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นซึง่ ต้ องได้ รับการเผยแพร่ ในระดับ
นานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรื อผลงาน
วิชาการรับใช้ สงั คม รวมกันทัง้ หมดอย่างน้ อย 5
เรื่ อง
ทุกอย่างคุณภาพดีเด่ น

อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 48

มม.
1. งานวิจยั อย่างน้ อย 5 เรื่ อง และอย่างน้ อย 2 เรื่ อง
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีฐานข้ อมูลระดับ
นานาชาติ และ อย่างน้ อย 1 เรื่ อง มีคณ
ุ ภาพ
“ดีเด่น” หรื อ
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้ อย 5
เรื่ อง และอย่างน้ อย 1 เรื่ อง มีคณ
ุ ภาพ “ดีเด่น”
หรื อ

3. ตารา หรื อ หนังสือ อย่างน้ อย 1 เล่ม มีคณ
ุ ภาพ
“ดีเด่น”
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สาขาวิชาทางสังคคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เสนอผลงานปด้ 2 วิธี
วิธีท่ ี 1 ผลงานซึ่งมีคคุณภาพดีมาก (จานวนรวม 4)

วิธีท่ ี ๒ ผลงานซึ่งมีคคุณภาพดีเด่ น(จานวนรวม 3)

(1) ผลงานวิจยั 2 เรื่ อง เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรื อฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรื อ

(1) ผลงานวิจยั 3 เรื่ อง เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
หรื อฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรื อ

(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรื อฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น หรื อผลงานวิ ชาการรับใช้
สังคม รวมกันทัง้ หมดอย่ างน้ อย 2 เรื่ อง

(2) ผลงานวิจยั 1 เรื่ อง เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
หรื อฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรื อ ตาราหรื อหนังสือ 1
เล่ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรื อ
ผลงานวิ ชาการรับใช้สงั คม รวมกันทัง้ หมดอย่ างน้ อย
3 เรื่ อง

และ

หรื อ

(3) ตารา หรื อ หนังสือ 2 เล่ม

(3) ตารา หรื อ หนังสือ 3 เล่ม

อ้างอิ ง: ประกาศ ก.พ.อ. ราชกิ จจานุเบกษา หน้า 49
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เปรี ยบเทียบเกณฑ์ ศ. ก.พ.อ.-มม. วิธีท่ พ
ี เิ ศษ
ก.พ.อ.

มม.

• วิธีที่ 1 เท่านั ้น

• เฉพาะวิธีที่ 1

• ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้ อย 5 คน

• ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน ได้ รับคะแนนเสียง 4
ใน 5 และผลงานมีคณ
ุ ภาพ “ดีเด่น”

• คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง
• ผลงานทางวิชาการต้ องมีคณ
ุ ภาพระดับดีเด่น

วิธีปกติตัง้ กรรมการ 3 คคน ตัดสินเสียงข้ างมาก (2 ใน 3)
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ผศ. 2 “ดี”

รศ. 3

วิธี

1

2

วิจัย

2

1* 1*

วิชาการลักษณะอื่น
วิชาการรับใช้ สังคคม
ตารา/หนังสือ

3

4

ศ. (วิทย์ )

1 “ดี”

1* 2

1

1

1

1
1

2 “ดีมาก,ดี”

1–6
“ดีมาก”

2–5
“ดีเด่ น”

1–4
“ดีมาก”

2-3
“ดีเด่ น”

3† 2† 2†

5

5

2

3

* สายสังคคมฯ ใช้
วิชาการลักษณะอื่น
หรื อวิชาการรับใช้
สังคม หรื อบทความ
ทางวิ ชาการ
คุณภาพ ดีมาก
แทนได้

1

1

1

1

1

1

1‡
1

1

ศ. (สังคคมฯ)

4

1‡

1

3

1

†ดีมาก,
‡ดี
เฉพาะสายสังคมฯ
ดีมาก 2, ดี1

1

4

1
2

2

2

3

สาหรับทุกตาแหน่งวิธีที่ 2
เน้ นวิจัยหรื อ ตาราที่โดดเด่ น
วิ ธีอืน่ ให้ โอกาสผลงานโดยรวม
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