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รศ. และ ศ. ฉบับที่ 2-10 (พศ.2550-2556) และ
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1. การทาผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์ ปัจจุบัน
(ต้องดาเนินการส่งภายในตุลาคม 2560)
ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ
ศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2-10 (พศ.2550-2556)

1.ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการ ของคณะ และ
มหาวิทยาลัยของท่าน กับคาถามคาใจ
Informal Peer Reviewing
ส่งเอกสาร/หลักฐานผ่าน
คณะ

กองการเจ้ าหน้ าที่/กรรมการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ/
แต่งตั้ง ผู้ประเมินผลการสอน
และ Readers/กพว/กจ.

1. ใครคือ Readers ขอทราบชื่อหลังจาก
แต่งตั้งแล้วได้ไหม

2.จะมีโอกาสแก้ไขงานได้ไหม (หนังสือ
ตํารา)
3. ถ้าไม่ผ่าน ฟ้ อง กพว. /Readers ดีไหม?
(เคยมีมาแล้ว แต่ไม่ควรทํา)

กพว. เสนอ สภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัตหิ รือ
เพื่อทราบ

กจ. เสนออธิการบดีแต่งตั้ง
แจ้ง สกอ. เพือ่ ทราบและกอง
คลังดําเนินการเรื่อง
ค่าตอบแทน
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การขอตาแหน่ง ตามประกาศ กพอ. มีผลบังคับใช้
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 หนักแน่น รัดกุมมากกว่าเกณฑ์ เก่า ทั้งจํ านวนชิ้ นงานเพิม
่ และงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ก่อนได้ตําแหน่งเก่า เอามาใช้

ไม่ได้ (แต่ยงั Debate กันอยู่ในกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ เพราะบางวิจยั อาจต่อเนือ่ ง) = ผลงานทางวิชาการทุก
ประเภทต้องเป็ นผลงานหลังจากที่ได้รบั การแต่งตั้งจากตําแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ กพอ. กําหนด พร้อมหลักฐาน ที่ผ่าน Peer Reviewers จากหลากหลายสถาบัน
 ยืดหยุ่น แต่ชดั เจน แยกเกณฑ์ตามสาย Social Sciences & Humanities, Science และการขอ รศ. มี 2 วิธี คือ
แบบใช้ตําราและไม่ใช้ แต่ใช้เกณฑ์คุณภาพที่ต่างกัน (ดี กับดีมาก)
 เป็ นคุณประโยชน์ต่อผูข้ อตําแหน่ง เพราะกําหนดคุณสมบัติดา้ นระยะเวลาที่ทํางานมาลดลง และเพิม
่ รูปแบบ
ของผลงานหลากหลายทางเลือกขึ้ น
 แต่งตั้ง ผูท้ รงคุณวุฒิมีความชํานาญตรงกับสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญของผูข้ อ (ต้องต่างสังกัดกับผูข้ อ
ระวังผลประโยชน์ทบั ซ้อน) สะดวกตามเกณฑ์ แต่อาจหายากให้ตรงตามสาขาที่ขอ เพราะมีรายละเอียด
ปลีกย่อย โดย กพว. อาจต้องตีความคุณสมบัติของ Readers ให้ตรงตามสาขา และผูข้ อเขียนสาขา Specified
เกินไป ในกรณีผลงานข้ามสาขาวิชาหรือองค์ความรู ้
25/05/61
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การทาผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์ ใหม่ 2560
 ใช้กบั ข้าราชการ แต่ถา้ จะใช้กบั พนักงานสายผูส้ อน มหาวิทยาลัยต้อง

ออกระเบียบและประกาศของตนเอง ทีไ่ ม่ตํา่ กว่ามาตรฐานของ เกณ์
ใหม่ พ.ศ. 2560 นี้
 มหาวิทยาลัยเอกชน มีระเบียบของตนเอง แต่ใกล้เคียงกันทั้งวิธีการ
และมาตรฐานในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
 ประเด็นจริยธรรม: authorship, ความถูกต้องของข้อมูล การลอกเลียน
การจัดการรูปภาพ (เอาของคนอื่นมาโดยมิชอบ) กเรอ้างอิง ความลับ
การส่งผลงานหรือบทความวิชาการเพือ่ เผยแพร่ทีม่ ิชอบ การเลือก
ข้อมูลส่งตีพมิ พ์ ผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ น Readers
เป็ นต้น
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(1) เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตาแหน่ง ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
คุณสมบัติทีเ่ ป็ น
อาจารย์มาแล้ว

เกณฑ์ปัจจุบนั พ.ศ.
2550-2556 (ฉบับที่
2-10

เกณฑ์ใหม่ พ.ศ.
2560

คุณวุฒิ ป. ตรี

9 ปี

6 ปี

คุณวุฒิ ป. โท

5 ปี

4 ปี

คุณวุฒิ ป. เอก

2 ปี

1 ปี
(พ้นระยะทดลองงาน)
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(2) เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตาแหน่ง ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
คุณสมบัติทีเ่ ป็ นอาจารย์ เกณฑ์ปัจจุบนั พ.ศ.
มาแล้ว
2550-2556 (ฉบับที่ 210
ผลการสอน

- มีชวั ่ โมงสอนวิชาใด
วิชาหนึง่ ในหลักสูตร
ของสถาบันทีส่ งั กัด
-เสนอเอกสาร
ประกอบการสอนทีไ่ ด้
ใช้สอนมาแล้ว

เกณฑ์ใหม่ พ.ศ.
2560
มีชวั ่ โมงสอนวิชาใดวิชา
หนึง่ ในหลักสูตร ซึ่งเทียบ
ค่าไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
- เสนอเอกสารที่ได้ใช้สอน
มาแล้ว มีหลักฐานที่แสดง
คุณภาพที่ดี มีอา้ งอิง
แหล่งที่มา
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(3) เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตาแหน่ง ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
คุณสมบัติที่เป็ น
อาจารย์มาแล้ว

เกณฑ์ปัจจุบนั พ.ศ. 2550-2556 (ฉบับที่
2-10)

ผลงานทาง - มีผลงานอย่างน้อย 1
รายการ ได้แก่
วิชาการ
1)ผลงานวิจยั หรือ
(คุณภาพดี) 2)ผลงานทางวิชาการรับใช้สงั คม
หรือ
3)ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่น (เช่นสิง่ ประดิษฐ์ งานแปล)
หรือ
4) ผลงานแต่ง/เรียบเรียง/ตํารา/
หนังสือ/บทความวิชาการ

เกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2560
- มีผลงานอย่างน้อย 2
รายการ ได้แก่
1)ผลงานวิจยั 2 เรือ่ ง หรือ
2) ผลงานวิจยั 1 เรือ่ ง และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น 1
รายการ หรือ
3) ผลงานวิจยั 1 เรือ่ ง และผลงาน
ทางวิชาการรับใช้สงั คม หรือ
4) ผลงานวิจยั 1 เรือ่ ง และตํารา
หรือหนังสือ 1 เล่ม
25/05/61 9

4) ผลงานทางวิชาการของการขอตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
 สําหรับสาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจใช้
 1) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานทางวิชาการรับ

ใช้สงั คม/บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก)
และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ (ดี) หรือ
 2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สงั คม/บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก)
และ ผลงานทางวิชาการรับใช้สงั คม 1 เรื่อง (คุณภาพดี)
 3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สงั คม/บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก)
และ ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม (ดี)
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เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ (1)
คุณสมบัติที่เป็ น
อาจารย์มาแล้ว

เกณฑ์ปัจจุบนั พ.ศ. 25502556 (ฉบับที่ 2-10

เกณฑ์ใหม่ พ.ศ.
2560

คุณสมบัติผ้ ูขอ เป็ น ผศ. มาแล้วไม่นอ้ ย เป็ น ผศ. มาแล้วไม่
ผลการสอน

กว่า 3 ปี
น้อยกว่า 2 ปี
- มีชวั ่ โมงสอนวิชาใดวิชา มีชวั ่ โมงสอนวิชาใดวิชาหนึง่
ในหลักสูตร ซึ่งเทียบค่าไม่
หนึง่ ในหลักสูตร
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
-เสนอเอกสารคําสอนทีไ่ ด้ - เสนอเอกสารหลักฐานที่มี
คุณภาพดี มีอา้ งอิงแหล่งที่มา
ใช้สอนมาแล้ว
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และใช้สอนมาแล้ว

เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ (2)
คุณสมบัติที่เป็ น
อาจารย์มาแล้ว

เกณฑ์ปัจจุบนั พ.ศ. 2550-2556
(ฉบับที่ 2-10)

ผลงานทาง
วิชาการ
(คุณภาพดี)

- มีผลงานอย่างน้อย 2
รายการ ได้แก่

เกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2560

- มีผลงานอย่างน้อย 3
รายการ ได้แก่
1)ผลงานวิจยั หรือ ผลงานทาง วิธีที่ 1 = (1) + (4) หรือ (2) +
วิชาการรับใช้สงั คม หรือ ผลงาน (4) หรือ (3) + (4) 1)
ทางวิชาการในลักษณะอื่น (เช่น ผลงานวิจยั 2 เรือ่ ง (ดี) หรือ
2) ผลงานวิจยั 1 เรือ่ ง และผลงาน
สิง่ ประดิษฐ์ งานแปล) (คุณภาพ ทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ
ดี) และ
(ดี) หรือ
4) ผลงานแต่ง/เรียบเรียง/
3) ผลงานวิจยั 1 เรือ่ ง และผลงาน
ทางวิชาการรับใช้สงั คม (ดี) และ
ตํารา/หนังสือ (คุณภาพดี)
4) ตํารา หรือหนังสือ 1 เล่ม25/05/61
(ดี)
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เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ (3)
คุณสมบัติทีเ่ ป็ นอาจารย์
มาแล้ว

เกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2560

ผลงานทางวิชาการ
(คุณภาพดีมากและดี)

-

วิธีที่ 2 = (1) หรือ (2) หรือ (3) และ (4)

1)ผลงานวิจยั อย่างน้อย 3 เรือ่ ง (ดีมาก อย่างน้อย 2 เรือ่ ง
และคุณภาพ ดี 1 เรือ่ ง) หรือ
2) ผลงานวิจยั (ดีมาก) อย่างน้อย 2 เรือ่ ง และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ (ดี) หรือ
3) ผลงานวิจยั (ดีมาก) อย่างน้อย 2 เรือ่ ง และผลงานทาง
วิชาการรับใช้สงั คม 1 เรือ่ ง (ดี) และ

4) สําหรับสาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย
วิธีที่ 2 นี้ มีตํารา หรือหนังสืออย่างน้อย 2 เล่ม โดย 1
เล่ม (ดีมาก) และมีคุณภาพดี 1 เล่ม แทนได้ดว้ ย
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การขอตาแหน่ง ศาสตราจารย์
เป็ นตําแหน่งที่จะได้รบั พระมหากรุณาธิคุณ โปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง เมือ่ ผ่านกระบวนการจากสภา
มหาวิทยาลัยและกระบวนการสืบเนือ่ งจนถึงสํานัก
พระราชวัง แล้ว และเข้าเฝ้ าฯ รับพระราชทาน
เกียรติบตั รในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตาแหน่ง ศาสตราจารย์ (1)
คุณสมบัติที่เป็ น เกณฑ์ปัจจุบนั พ.ศ. 2550เกณฑ์ใหม่ พ.ศ.
อาจารย์มาแล้ว 2556 (ฉบับที่ 2-10
2560
คุณสมบัติผ้ ูขอ เป็ น รศ. มาแล้วไม่นอ้ ย
ผลการสอน

กว่า 2 ปี
- มีชวั ่ โมงสอนวิชาใดวิชา
หนึง่ ในหลักสูตร
-มีความเชี่ยวชาญในการ
สอน

เป็ น รศ. มาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
มีชวั ่ โมงสอนวิชาใดวิชาหนึง่
ในหลักสูตร ซึ่งเทียบค่าไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
- (เสนอเอกสารหลักฐานที่มี
คุณภาพดี มีอา้ งอิงแหล่งที่มา
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และใช้สอนมาแล้ว)

เกณฑ์ปัจจุบนั พ.ศ. 2550-2556
เกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2560
คุณสมบัติ
(ฉบับที่ 2-10)
เปรี
ย
บเที
ย
บเกณฑ์
การขอตาแหน่ง ศาสตราจารย์ (2)
ศาสตราจารย์2

ผลงานทาง
วิชาการ
(คุณภาพดี
มาก)

-วิธีที่ 1: มีผลงานอย่างน้อย 6
รายการ ได้แก่ (1) + (3) หรือ
1)ผลงานวิจยั (คุณภาพดีมาก) (2) + (3)
1)ผลงานวิจยั 5 เรือ่ ง (ดีมาก)
หรือ
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามที่
2) ผลงานทางวิชาการใน
กพอ. กําหนด หรือ
ลักษณะอื่น (คุณภาพดีมาก) 2) ผลงานวิจยั 1 เรือ่ ง (ดีมาก)
และ
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามที่
4) ตํารา หรือหนังสือ (คุณภาพ กพอ. กําหนด และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น 1 รายการ (ดีมาก)
ดีมาก) ได้รบั การเผยแพร่
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามที่
ตามที่ กพอ กําหนด

-วิธีที่ 1: มีผลงานอย่าง
น้อย 2 รายการ ได้แก่

กพอ. กําหนด หรือ ผลงานทาง
วิชาการรับใช้สงั คม (ดีมาก) อย่าง
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น้อย 5 เรือ่ ง

เกณฑ์ปัจจุบนั พ.ศ. 2550-2556
เกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2560
คุณสมบัติ
(ฉบับที่ 2-10)
เปรี
ย
บเที
ย
บเกณฑ์
การขอตาแหน่ง ศาสตราจารย์ (2)
ศาสตราจารย์3

ผลงานทาง
วิชาการ
(คุณภาพ
ดีเด่น)

-วิธีที่ 2: มีผลงานอย่าง
น้อย 1 รายการ ได้แก่

-วิธีที่ 2: มีผลงานอย่างน้อย 5
รายการ ได้แก่ (1) หรือ (2)

1)ผลงานวิจยั (คุณภาพดีเด่น)
หรือ
2) ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น (คุณภาพดีเด่น)
และ
4) ตํารา หรือหนังสือ (คุณภาพ
ดีเด่น) ได้รบั การเผยแพร่
ตามที่ กพอ กําหนด

1)ผลงานวิจยั 5 เรือ่ ง (ดีเด่น)
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามที่
กพอ. กําหนด หรือ
2) ผลงานวิจยั 1 เรือ่ ง (ดีมาก)
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามที่
กพอ. กําหนด และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น 1 รายการ (ดีมาก)
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามที่
กพอ. กําหนด หรือ ผลงานทาง
วิชาการรับใช้สงั คม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย 5 เรือ่ ง(ดีเด่น)
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เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตาแหน่ง ศาสตราจารย์ (4)
คุณสมบัติทีเ่ ป็ นอาจารย์
มาแล้ว

เกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2560 สาขา Social Sciences
& Humanities อาจเสนอขอได้ 2 วิธี : วิธีที่ 2

ผลงานทางวิชาการ
(คุณภาพดีมาก)

-

วิธีที่ 1: ดังนี้

1)ผลงานวิจยั 2 เรือ่ ง เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามที่
กพอ. กําหนด หรือ TCI กลุ่มที่ 1 (ดีมาก) หรือ
2) ผลงานวิจยั เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามที่ กพอ.
กําหนด หรือ TCI กลุ่มที่ 1 และผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่น หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้สงั คม รวมกันอย่างน้อย 2
เรือ่ ง (ดีมาก) และ

4) ตํารา หรือหนังสืออย่างน้อย 2 เล่ม (คุณภาพดี
มาก)
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เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตาแหน่ง ศาสตราจารย์ (5)
คุณสมบัติทีเ่ ป็ นอาจารย์
มาแล้ว

เกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2560 สาขา Social Sciences
& Humanities อาจเสนอขอได้ 2 วิธี : วิธีที่ 2

ผลงานทางวิชาการ
(คุณภาพดีเด่น)

-

วิธีที่ 2: ดังนี้

1)ผลงานวิจยั 3 เรือ่ ง เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
นานาชาติตามที่ กพอ. กําหนด หรือ TCI กลุ่มที่ 1 (ดีเด่น)
หรือ
2) ผลงานวิจยั 1 เรือ่ ง เผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามที่
กพอ. กําหนด หรือ TCI กลุ่มที่ 1 หรือ ตําราหรือหนังสือ 1 เล่ม
และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานทางวิชาการ
รับใช้สงั คม รวมกันอย่างน้อย 3 เรือ่ ง (ดีเด่น) หรือ

4) ตํารา หรือหนังสืออย่างน้อย 3 เล่ม (คุณภาพ
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ดีเด่น)

กาหนดการแต่งตั้งโดยวิธีพเิ ศษ
ผู้ขอกาหนดตาแหน่งไม่จาเป็ นต้ องรอเวลาตามที่กาหนดแต่
สามารถขอก่อนเวลาโดยวิธพี ิเศษได้ หรืออาจขอข้ ามตาแหน่งก็ได้
แต่ต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ผลการตัดสินต้ องไม่น้อยกว่า 4
ใน 5 เสียง (ผศ. และ รศ. ระดับ ดีมาก) (ศ. ระดับ ดีเด่น)
เตรียมหลักฐาน ให้ ครบ
- แต่ ผศ. รศ. ศ. จาก มหาวิทยาลัยหนึ่งย้ ายไปอีกแห่งหนึ่ง อาจ
ต้ องมีการตรวจสอบโดย กรรมการบริหารงานบุคคล ของสภา
มหาวิทยาลัย และ สภาวิชาการ มิใช่ว่า จะคงตาแหน่งนั้นโดย
อัตโนมัติ เพราะอาจใช้ ระเบียบ กพอ. ต่างกรรม ต่างวาระกัน
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การขอทางตรง
1.

อาจารย์

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. รองศาสตราจารย์

กับทางลัด
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

4. เปลีย่ นแปลงสาขาความเชี่ยวชาญเดิม

(ทางลัด = เป็ นการขอรับการประเมินข้ ามเกินกว่ า 1 ระดับ ช่ วยย่ น
ระยะเวลา แต่ ผ่านค่ อนข้ างยาก และมีคุณภาพสู ง)
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รูปแบบการเสนอผลงานบริการวิชาการเพือ
่ ร ับใช ้
ั
ี้ จง
สงคม
จะต้องจ ัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบาย/ชแ
ั
โดยชดเจน
ในห ัวข้อต่างๆ ด ังนี้
ี งใหม่
(ศาสตราจารย์ คลีนค
ิ นพ. นิเวศน์ น ันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาล ัยเชย
ี งใหม่)
จากการบรรยาย เมือ
่ ว ันที่ 22 ธ ันวาคม 2557 ณ โรงแรม ดิเอมเพรส เชย

้
สภาพการณ์กอ
่ นการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
ั
่ นร่วมและการยอมร ับของสงคมเป
การมีสว
้ าหมาย
กระบวนการทีท
่ าให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทีด
่ ข
ี น
ึ้
ี่ วชาญทีใ่ ชใ้ นการทาให้เกิดการ
ความรูค
้ วามเชย
เปลีย
่ นแปลงนน
ั้
5. การคาดการณ์สงิ่ ทีจ
่ ะตามมาหล ังจากการเปลีย
่ นแปลงได้
้ แล้ว
เกิดขึน
้
6. การประเมินผลล ัพธ์การเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ ให้
7. แนวทางการติดตามและธารงร ักษาพ ัฒนาการทีเ่ กิดขึน
คงอยูต
่ อ
่ ไป
1.
2.
3.
4.

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งวิชาการ
ประกอบด้วย
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
 ผลการสอน ที่ตรงกับ สาขาวิชาที่ขอตําแหน่ งทางวิชาการ

 ผลงานทางวิชาการ

- ผลงานวิจัย หรื อ
- ผลการแต่ ง หรื อเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน หนังสื อ ตํารา
บทความทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น ๆ
- ผลงานวิชาการรับใช้ สังคม
 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 การแต่งตั้ง ทําได้โดยวิธีปกติ และวิธีพิเศษ
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ขอบคุณทีส่ นใจ อนาคตของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา อยู่ในมือของท่านแล้ว

