
โดย

ศาสตราจารย นายแพทยวชิร คชการ 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ



ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2563



“ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2563”

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดบั “B” ตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานวิชาการรับใชสังคม ตํารา/หนังสือ

1 อยางนอย 

2 เร่ือง

อยางนอย 

1 เร่ือง

อยางนอย 

1 รายการ
อยางนอย 

1 เร่ือง

อยางนอย 

1 เร่ือง

2

3

4 อยางนอย 

1 เลม

อยางนอย 

1 เร่ือง

วิธีปกติ การเผยแพรและการมีสวนรวมในผลงาน

งานวิจัยตองเผยแพรในฐานขอมูลท่ี 

ก.พ.อ. กําหนด

และงานวิจัยตาม (1) ถึง (4)

อยางนอย 1 เรื่อง

ผูขอตําแหนงตองเปน First author 

หรือ Corresponding author

สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
อาจนํา ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ ผลงานวิชาการรับใชสังคม ที่มีคุณภาพระดับ “B” หรือ บทความทางวิชาการ ที่มีคุณภาพระดับ “B+”  แทน “งานวิจัย” ในขอ 2-4 ได

โดยที่ผลงานอยางนอย 1 เร่ือง ผูขอตําแหนงตองเปน First author

วิธีพิเศษ

ผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ และมีคุณภาพระดับ “B+”

ดัดแปลงจากขอกําหนดการขอตําแหนงทางวิชาการ (ศ.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช)



ตําแหนงรองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “B+” ประกอบดวย

ตํารา/หนังสือ อยางนอย 1 เลม และผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

ตําแหนงรองศาสตราจารย

งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานวิชาการรับใชสังคม

วิธีปกติ

อยางนอย 

2 เร่ือง
1

2 อยางนอย 

1 เร่ือง
อยางนอย 

1 รายการ

3 อยางนอย 

1 เร่ือง
อยางนอย 

1 เร่ือง

วิธีที่ 1

การเผยแพรและการมีสวนรวมในผลงาน

งานวิจัยตาม (1) ถึง (3) ตองเผยแพรในฐานขอมูล 

TCI กลุม 1 หรือฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี 

ก.พ.อ. กําหนด และอยางนอย 1 เร่ือง

ผูขอตําแหนงตองเปน First author หรือ 

Corresponding author

สําหรับตํารา/หนังสือ อยางนอย 1 เลม ผูขอตําแหนง

ตองเปน First author

วิธีที่ 2
ผลงานทาง

วิชาการตามขอใด

ขอหน่ึง ดังน้ี

1 งานวิจัยอยางนอย 3 เร่ือง มีคุณภาพระดับ “A” อยางนอย 2 เร่ือง 

และมีคุณภาพระดับ “B+” อยางนอย 1 เร่ือง

2 งานวิจัยอยางนอย 2 เร่ือง มีคุณภาพระดับ “A” 

และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ มีคุณภาพระดับ “B+”

3 งานวิจัยอยางนอย 2 เร่ือง มีคุณภาพระดับ “A” 

และ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 1 เร่ือง มีคุณภาพระดับ “B+”

งานวิจัยตาม (1) ถึง (3) ตองเผยแพรในฐานขอมูล 

TCI กลุม 1 หรือฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี 

ก.พ.อ. กําหนด และอยางนอย 2 เร่ืองท่ีมีคุณภาพ

ระดับ “A” ผูขอตําแหนงตองเปน First author หรือ 

Corresponding author

สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิธีท่ี 2
อาจนํา ตํารา/หนังสือ อยางนอย 2 เลม ที่มีคุณภาพระดับ “A” ซึ่งผูขอตําแหนงตองเปน First author และอยางนอย 1 เลม ที่มีคุณภาพระดับ “B+” มาใชแทนผลงานตาม (1) – (3) ได

วิธีพิเศษ

ผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ และมีคุณภาพระดับ “A”
ดัดแปลงจากขอกําหนดการขอตําแหนงทางวิชาการ (ศ.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช)



ตําแหนงรองศาสตราจารย วิธีที่ 3
กําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

1. งานวิจัยอยางนอย 10 เร่ือง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล  

Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย  โดยอยางนอย 5 เร่ือง ผูขอตําแหนงตองเปน First  author

หรือเปน Corresponding  author

สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร  

แพทยศาสตร  และสาขาวิชาอ่ืนๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด

2. มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อยางนอย 

500 รายการ โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง

และ

และ

3. มีคา Life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา 8

และ

4. เปนหัวหนาโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบัน  อยางนอย  5  โครงการ  (Life-time)

1. งานวิจัยอยางนอย 5 เร่ือง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล  

Scopus หลังจากท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

โดยอยางนอย 3 เร่ือง ผูขอตําแหนงตองเปน First  author

หรือเปน Corresponding  author

สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร

และสาขาวิชาอ่ืนๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด

2. มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อยางนอย 

150 รายการ โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง

และ

และ

3. มีคา Life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา 4

และ

4. เปนหัวหนาโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบัน  อยางนอย  5  โครงการ  (Life-time)

หากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเห็นวา ผูขอตําแหนงมีผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมนิผลงานทางวิชาการ



ตําแหนงศาสตราจารยวิธีปกติ

วิธีที่ 1

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “A” ประกอบดวย

ตํารา/หนังสือ อยางนอย 1 เลม 

และผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหน่ึง ดังน้ี

งานวิจัยอยางนอย 5 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด  

งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด

และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เผยแพรในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด

หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 5 เรื่อง 

1

2

ผลงานตาม (1) - (2) อยางนอย 2 เรื่อง 

ผูขอตําแหนงตองเปน First author หรือ 

Corresponding author และ

ตําราหรือหนังสือ อยางนอย 1 เลม  

ผูขอตําแหนงตองเปน First author

วิธีที่ 2

1

2

ผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหน่ึง ดังน้ี

งานวิจัยอยางนอย 5 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

โดยมีคุณภาพระดับ “A+” อยางนอย 2 เรื่อง และมีคุณภาพระดับ “A” อยางนอย  3  เรื่อง

งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เผยแพรในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือ

ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 5 เรื่อง โดยมีคุณภาพระดับ “A+” อยาง

นอย 2 เรื่อง และมีคุณภาพระดับ “A” อยางนอย  3  เรื่อง

3
งานวิจัยอยางนอย 10 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

และมีคุณภาพระดับ “A”

ผลงานตาม (1) - (2) อยางนอย 2 เรื่อง 

ท่ีมีคุณภาพระดับ “A+” และอยางนอย 1 เรื่อง 

ท่ีมีคุณภาพระดับ “A” ผูขอตําแหนงตองเปน 

First author หรือ Corresponding author

สําหรับงานวิจัยตาม (3) อยางนอย 6 เรื่อง

ท่ีมีคุณภาพระดับ “A” ผูขอตําแหนงตองเปน 

First author หรือ Corresponding author

วิธีพิเศษ: ผลงานทางวิชาการเฉพาะวิธีปกติ วิธีท่ี 1 และมีคุณภาพระดับ “A+”



วิธีที่ 1

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “A” ประกอบดวย

ตํารา/หนังสือ อยางนอย 2 เลม และผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหน่ึง ดังน้ี

งานวิจัยอยางนอย 3 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด
1

งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 

ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 3 เรื่อง 

2

วิธีที่ 2

ผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหน่ึง ดังน้ี

1

2

งานวิจัยอยางนอย 5 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

โดยมีคุณภาพระดับ “A+” อยางนอย 2 เรื่อง และมีคุณภาพระดับ “A” อยางนอย 3 เรื่อง

งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ กําหนด และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมด

อยางนอย 5 เรื่อง โดยมีคุณภาพระดับ “A+” อยางนอย 2 เรื่อง และมีคุณภาพระดับ “A” 

อยางนอย  3  เรื่อง

3
ตํ ารา /หนังสื อ  อย า งน อย  3  เล ม  โดยมี คุณภาพระดับ  “A+” อย า งน อย  1 เ ล ม 

และมีคุณภาพระดับ “A” อยางนอย  2 เลม และผูขอตําแหนงตองเปน First author ทุกเลม

ตําแหนงศาสตราจารย
สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ผลงานตาม (1) - (2) อยางนอย 2 เรื่อง ผูขอตําแหนงตองเปน 

First author หรือ Corresponding author และ

ตําราหรือหนังสือ อยางนอย 1 เลม  

ผูขอตําแหนงตองเปน First author

ผลงานตาม (1) - (2) อยางนอย 2 เรื่อง 

ท่ีมีคุณภาพระดับ “A+” และอยางนอย 1 เรื่อง 

ท่ีมีคุณภาพระดับ “A” ผูขอตําแหนงตองเปน 

First author หรือ Corresponding author



ตําแหนงศาสตราจารย วิธีที่ 3
กําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

1. งานวิจัยอยางนอย 10 เร่ือง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล  

Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

รองศาสตราจารย โดยผูขอตําแหนงตองเปน First author หรือเปน 

Corresponding author

สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร  

แพทยศาสตร  และสาขาวิชาอ่ืนๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด

2. มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อยางนอย 

1,000 รายการ โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง

และ

และ

3. มีคา Life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา 18

และ

4. เปนหัวหนาโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบัน  อยางนอย  10  โครงการ  (Life-time)

1. งานวิจัยอยางนอย 10 เร่ือง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล  

Scopus หลังจากท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

โดยผูขอตําแหนงตองเปน First author หรือเปน Corresponding author

สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร

และสาขาวิชาอ่ืนๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด

2. มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงจาก Scopus 

โดยรวม (Life-time Citation) โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง ดังนี้

สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อยางนอย 500 รายการ

สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร อยางนอย 200 รายการ

และ

และ

3. มีคา Life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา 8

และ

4. เปนหัวหนาโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบัน  อยางนอย  10  โครงการ  (Life-time)

หากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเห็นวา ผูขอตําแหนงมีผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมนิผลงานทางวิชาการ



รศ.
อนุโลม ใหใชผลงานทางวิชาการที่เผยแพร ไมเกิน 

5 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนง ผศ. 

จํานวน 1 ใน 3 ของผลงานที่นํามาเสนอขอ

กําหนดตําแหนง โดยผลการตัดสินจะตองมีผลงาน

ใหมหลังจากที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผศ. ผานเกณฑการประเมิน

จํานวนอยางนอย 2 เรื่อง

กรอบเวลาของผลงานท่ีนํามาขอตําแหนง (ประกาศ ก.พ.อ. ป 2563)

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลงัจากไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเดิม

ทั้งนี้ อนุโลมใหใชผลงานทางวิชาการเดิมที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังนี้

ศ.
อนุโลม ใหใชผลงานทางวิชาการที่เผยแพร ไมเกิน 

5 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนง รศ. 

จํานวน 1 ใน 3 ของผลงานที่นํามาเสนอขอ

กําหนดตําแหนง โดยผลการตัดสินจะตองมีผลงาน

ใหมหลังจากที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

รศ. ผานเกณฑการประเมิน

จํานวนอยางนอย 3 เรื่อง



ตัวอยาง การคิดกรอบเวลาของผลงานท่ีนํามาขอตําแหนง (ตามประกาศ ก.พ.อ. ป 2563)

ตัวอยาง: รศ.B ขอตําแหนง ศาสตราจารย วิธีที่ 1

(เสนองานวิจัยอยางนอย 5 เรื่อง และ ตํารา อยางนอย 1 เลม)

รศ.B ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รศ. ในป 2563 อนุโลมใหนําผลงานเดิมกอนดํารงตําแหนง รศ. 

ในชวงป 2558 – 2562 มาใชเสนอขอตําแหนง ศ. ได จํานวน 1 ใน 3
ท้ังน้ี รศ.B ตองเสนอผลงานใหมท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รศ. 

ในผลงานทุกประเภทท่ีขอตําแหนงดวย (ท้ังงานวิจัย และ ตํารา)

ดํารงตําแหนง รศ. ป 2563

อนุโลมผลงานกอนดํารงตําแหนง รศ. 5 ป ยอนหลัง 

(จํานวน 1 ใน 3 ข้ึนอยูกับประเภทของผลงาน)

2558 2562 2563 เปนตนไป

ผลงานหลังดํารงตําแหนง รศ.

ตัวอยาง กรณีขอตําแหนงศาสตราจารย นําผลงานเดิมกอนดํารงตําแหนง รศ. มาขอตําแหนง



ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2561



“ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2561”
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดบั “ดี” ตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานวิชาการรับใชสังคม ตํารา/หนังสือ บทความทางวิชาการ

1 อยางนอย 

2 เร่ือง

อยางนอย 

1 เร่ือง

อยางนอย 

1 รายการ
อยางนอย 

1 เร่ือง

อยางนอย 

1 เร่ือง

อยางนอย 

1 เร่ือง
อยางนอย 

1 เลม

อยางนอย 

1 เร่ือง

อยางนอย 

1 เร่ือง

วิธีปกติ

2

3

4

5

วิธีพิเศษ

ผลงานทางวิชาการ

ตามวิธีปกติ 

และมีคุณภาพระดับ 

“ดีมาก”

สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
อาจนํา ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือ บทความทางวิชาการที่เผยแพรในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ

ที่มีคุณภาพระดับ “ดีมาก” แทน “งานวิจัย” ในขอ 2 -4 ได

เผยแพรในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ

งานวิจัยตองตีพิมพในวารสาร

ท่ีเผยแพรในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือนานาชาติ

งานวิจัยในลักษณะ 

case report 

นํามาขอตําแหนงได

ตํารา/หนังสือ มีจํานวนหนาประมาณ 30 หนาของหนังสือขนาด 8 หนายก หรือถาเปนผูแตงรวม

ตองมีสัดสวนเทียบไดเทากับจํานวนหนาท่ีเปนผูแตงเองประมาณ 30 หนาของหนังสือขนาด 8 หนายก



ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “ดี” ประกอบดวย

บทความทางวิชาการที่เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง

หรือ ตํารา/หนังสือ อยางนอย 1 เลม และผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

ตําแหนงรองศาสตราจารย

งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานวิชาการรับใชสังคม

วิธีปกติ

วิธีพิเศษ
อยางนอย 

2 เร่ือง
1

2 อยางนอย 

1 เร่ือง
อยางนอย 

1 รายการ

3 อยางนอย 

1 เร่ือง
อยางนอย 

1 เร่ือง

วิธีที่ 1 งานวิจัยตอง

ตีพิมพในวารสาร

ที่เผยแพรใน

ฐานขอมูล

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ

วิธีที่ 2 งานวิจัยอยางนอย 5 เร่ือง โดยอยางนอย 3 เร่ือง มีคุณภาพ “ดีมาก” และเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่เผยแพรในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ

อยางนอย 3 เร่ือง โดย 2 เร่ืองมีคุณภาพ “ดีมาก” และ 1 เร่ือง มีคุณภาพ “ดี”

2. ตํารา หรือ หนังสือ อยางนอย 3 เลม โดย 2 เลมมีคุณภาพ “ดีมาก” 

และ 1 เลม มีคุณภาพ “ดี”

งานวิจัยในลักษณะ 

case report 

นํามาขอตําแหนงไมได

ตํารา/หนังสือ มีจํานวนหนาประมาณ 50 หนาของหนังสือ

ขนาด 8 หนายก หรือถาเปนผูแตงรวม

ตองมีสัดสวนเทียบไดเทากับจํานวนหนาท่ีเปนผูแตงเอง

ประมาณ 50 หนาของหนังสือขนาด 8 หนายก

ผลงานทางวิชาการตาม

วิธีปกติวิธีท่ี 1 และ 2

และมีคุณภาพระดับ 

“ดีมาก”



ตําแหนงศาสตราจารยวิธีปกติ

วิธีที่ 1

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “ดีมาก” ประกอบดวย

ตํารา/หนังสือ อยางนอย 1 เลม 

และผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหน่ึง ดังน้ี

งานวิจัยอยางนอย 5 เรื่อง 

เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  
1

งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

เผยแพรในระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใช

สังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 5 เรื่อง 

2

วิธีที่ 2

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “ดีเดน” ตามขอใดขอหน่ึง ดังน้ี

1
งานวิจัยอยางนอย 5 เรื่อง 

เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  

งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

เผยแพรในระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใช

สังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 5 เรื่อง 

2

สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

วิธีที่ 1

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “ดีมาก” ประกอบดวย

ตํารา/หนังสือ อยางนอย 2 เลม และผลงานทางวิชาการตามขอใดขอหน่ึง ดังน้ี

งานวิจัยอยางนอย 2 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

หรือ TCI กลุม 1 
1

งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

หรือ TCI กลุม 1 และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 

ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 2 เรื่อง 

2

วิธีที่ 2

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “ดีเดน” ตามขอใดขอหน่ึง ดังน้ี

1

2

งานวิจัยอยางนอย 3 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

หรือ TCI กลุม 1 

ตํารา/หนังสือ อยางนอย 3 เลม

3
งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

หรือ TCI กลุม 1 และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 

ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 3 เรื่อง

4
ตํารา/หนังสือ อยางนอย 1 เลม และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอื่น หรือ ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมด

อยางนอย 3 เรื่อง

งานวิจัยในลักษณะ 

case report 

นํามาขอตําแหนงไมได

ตํารา/หนังสือ มีจํานวนหนาประมาณ 80 หนาของหนังสือขนาด 8 หนายก หรือถาเปนผูแตงรวม

ตองมีสัดสวนเทียบไดเทากับจํานวนหนาท่ีเปนผูแตงเองประมาณ 80 หนาของหนังสือขนาด 8 หนายก

วิธีพิเศษ
ผลงานทางวิชาการเฉพาะ

วิธีปกติ วิธีที่ 1 

และมีคุณภาพระดับ “ดีเดน”



การกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ

ตําแหนงรองศาสตราจารย

สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เชน แพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร วิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
เชน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร พฤติกรรมศาสตร ประชากรศาสตร

1) งานวิจัยอยางนอย 10 เรื่อง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล 

Q1 และ Q2 ของ Scopus โดยอยางนอย 5 เรื่อง ผูขอตําแหนงตองเปน First

Author หรือเปน Corresponding Author และ

2) มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus โดยรวม (Life-time

Citation) อยางนอย 500 รายการ โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง และ

3) มีคา Life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา 8 และ

4) เปน Principal Investigator ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

อยางนอย 5 โครงการ

1) งานวิจัยอยางนอย 5 เรื่อง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล 

Scopus โดยอยางนอย 3 เรื่อง ผูขอตําแหนงตองเปน First Author หรือเปน

Corresponding Author และ

2) มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus โดยรวม (Life-time

Citation) อยางนอย 150 รายการ โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง และ

3) มีคา Life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา 4 และ

4) เปน Principal Investigator ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

อยางนอย 5 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ



การกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ

ตําแหนงศาสตราจารย

สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เชน แพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร วิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
เชน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร พฤติกรรมศาสตร ประชากรศาสตร

1) งานวิจัยอยางนอย 10 เรื่อง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล 

Q1 และ Q2 ของ Scopus ผูขอตําแหนงตองเปน First Author หรือเปน

Corresponding Author และ

2) มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus โดยรวม (Life-time

Citation) อยางนอย 1,000 รายการ โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง และ

3) มีคา Life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา 18 และ

4) เปน Principal Investigator ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

อยางนอย 10 โครงการ

1) งานวิจัยอยางนอย 10 เรื่อง ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล 

Scopus ผูขอตําแหนงตองเปน First Author หรือเปน Corresponding 

Author และ

2) มีงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus โดยรวม (Life-time 

Citation) อยางนอย 500 รายการ เวนแตสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร ตองมี

อยางนอย 200 รายการ โดยไมนับงานวิจัยท่ีอางอิงตนเอง และ

3) มีคา Life-time h-index (Scopus) ไมนอยกวา 8 และ

4) เปน Principal Investigator ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

อยางนอย 10 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ



วิธีการ

การกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ

หากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเห็นวา ผูขอตําแหนงมีผลงานทาง

วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ



ตําแหนง
ขอบังคับฯ (ฉบับที่ 2) ป 2562 ขอบังคับฯ ป 2561

กอน วันที่ 1 พ.ย. 64 ตั้งแต วันที่ 1 พ.ย. 64 เปนตนไป

รศ.

ไมกําหนดกรอบเวลาของผลงาน

แต

“ตองมีผลงานเพิ่มขึ้น

หลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนง ผศ. หรือ รศ. 

(แลวแตกรณี) รวมอยูใน

ผลงานทุกประเภทท่ีเสนอขอ

ตําแหนง”

กรณีขอตําแหนง รศ. ภายใน 3 ป 

หลังดํารงตําแหนง ผศ.

กรณีขอตําแหนง รศ. เกินกวา 

3 ป หลังดํารงตําแหนง ผศ. 

นําผลงานที่เผยแพรมาแลวไมเกิน 3 ปกอน

วันที่ดํารงตําแหนง ผศ. มาขอตําแหนงได และ

ตองมีผลงานทางวิชาการใหมหลังดํารงตําแหนง 

ผศ. รวมอยูในผลงานทุกประเภทที่ขอตําแหนง

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอง

เปนผลงานหลังจากไดรับแตงต้ังให

ดํารงตําแหนง ผศ.

ศ.

กรณีที่ขอตําแหนงภาย ศ. ภายใน 3 ป 

หลังดํารงตําแหนง รศ.

กรณีขอตําแหนง ศ. เกินกวา 3 ป 

หลังดํารงตําแหนง รศ. 

นําผลงานที่เผยแพรมาแลวไมเกิน 3 ปกอน

วันที่ดํารงตําแหนง รศ. มาขอตําแหนงได และ

ตองมีผลงานทางวิชาการใหมหลังดํารงตําแหนง 

รศ. รวมอยูในผลงานทุกประเภทที่ขอตําแหนง

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอง

เปนผลงานหลังจากไดรับแตงต้ังให

ดํารงตําแหนง รศ.

กรอบเวลาของผลงานท่ีนํามาขอตําแหนง ตามขอบังคับ ม.



หลักการคิดกรอบเวลาของผลงาน ตามขอบังคับ ม. 
(ตั้งแต 1 พ.ย.64 เปนตนไป)

กรณยีื่นขอตําแหนงภายใน 3 ปหลังจากดํารงตําแหนงปจจุบัน
การคํานวณปของผลงานยอนหลงั 3 ป

 ปที่ไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงปจจบุัน – 3 ป = ปที่เกาที่สุดของผลงานที่จะใชขอตําแหนงได

เชน  ดํารงตําแหนงป 2565 – 3 ป = ป 2562

ดังนั้น ผลงานที่จะนํามาขอตําแหนงไดตองเปนผลงานทีต่ีพมิพตัง้แต ป 2562 เปนตนไป 

ตัวอยาง

• ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงปจจบุันใน ป 2565

• ผลงานที่เกาที่สุดที่จะขอตําแหนง   = ตีพิมพป 2562

• ผลงานใหม = ตีพิมพป 2565 เปนตนไป

• ผลงานทั้งหมดที่จะขอตําแหนงได  = (งานเกา) ตีพิมพป 2562 ถึง 2564
และ (งานใหม) ตีพิมพป 2565 เปนตนไป



ตําแหนง ขอบังคับ ป 61 ก.พ.อ. ป 63

ผศ.
ผูทรงคุณวุฒิฯ 3 คน

 ใชเสียงขางมาก 
รศ.

ศ.

วิธีพิเศษ

ตําแหนง ขอบังคับ ป 61 ก.พ.อ. ป 63

ผศ.
ผูทรงคุณวุฒิฯ 5 คน

 ใชเสียงขางมาก ผูทรงคุณวุฒิฯ 3 คน

 ใชเสียงเอกฉันท
รศ.

ศ.
ผูทรงคุณวุฒิฯ 5 คน

 ใช 4 ใน 5 เสียง

วิธีปกติ

เกณฑการตัดสิน



กลุม 1 งานวิจัย

กลุม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู     2.7 ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 2.8 ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 2.9 สิทธิบัตร

2.5 งานแปล 2.10 ซอฟตแวร

กลุม 3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม

กลุม 4 ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ

ประเภทผลงานทางวิชาการ



งานวิจัย
รูปแบบ

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

2. บทความวิจัย 2. บทความวิจัย

3. ในรูปของหนังสือ หรือ monograph 3. ในรูปของหนังสือ (monograph) 

การเผยแพร

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

1. วารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer review จากหลากหลายสถาบัน

2. หนังสือรวมบทความวิจัย 1. วารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลท่ี ก.พ.อ. กําหนด

3. เสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ หรือหนังสือประมวลบทความในการ

ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซ่ึงตองผานการประเมินคุณภาพโดย peer review 

2. หนังสือรวมบทความวิจัย

4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการเผยแพรไปยังวงวิชาการอยาง

กวางขวาง ซ่ึงตองผานการประเมินคุณภาพโดย peer review 

3. เสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ หรือหนังสือประมวลบทความในการ

ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซ่ึงตองผานการประเมินคุณภาพโดย peer review 

5. หนังสือ หรือ monograph 4. หนังสือ (monograph)



ลักษณะท่ีแสดงคุณภาพ “งานวิจัย”

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

“ดี”
ขอ 1 – 4

1. งานวิจัยถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัย

2. งานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยถูกตองตามระเบียบวิธีการวิจัย 

(มีวัตถุประสงค สมมุติฐาน ขั้นตอนการวิจัย สรุป  อภิปราย)

3. มีการนําเสนอ เรียบเรียง เชื่อมโยง สรุป และอางอิงอยางชัดเจน

4. แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการ หรือสามารถนําไปประยุกตใช

เปนประโยชนได

5. มีการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิมที่

เคยมีผูศึกษาแลวใชเปนแหลงอางอิง หรือนําไปปฏิบัติได เปนประโยชน

6. ดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง

แพรหลาย

7. ตีพมิพในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ Q1  

8. เปนงานริเริ่มบุกเบิกทางวิชาการที่มีการสังเคราะหอยางลึกซึ้ง และนําไป

สูการสรางองคความรูใหมในเรื่องใดเรื่องหน่ึง

9. แสดงถึงการนําไปใชประโยชนในแนวทางหรือรูปแบบใหม ๆ ที่มี

ผลกระทบ (Impact) อยางชัดเจน

10. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ    

11. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับนานาชาติ

“B”
เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสมใน

ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือ

นําไปใชประโยชนได

“B+”
ใชเกณฑเดียวกับระดับ B และตองเปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห

และนําเสนอผลเปนความรูใหมท่ีลึกซึ้งกวางานเดิมท่ีเคยมีผูศึกษาแลว 

รวมท้ังไดรับการตีพิมพและอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ“ดีมาก”
ขอ 1 - 6 

“A”
ใชเกณฑเดียวกับระดับ B+ และตองเปนที่ยอมรับ รวมทั้งไดรับ

การอางอิงในฐานขอมูลระดบันานาชาติ และตีพมิพในวารสาร 

top 15% แรกของสาขาวิชาน้ันๆหรือสามารถนําไปใชประโยชน

ไดอยางแพรหลาย โดยมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงมูลคาทาง

เศรษฐกิจ
“ดีเดน”  

ขอ  1  – 6

และอีก 2 ขอในขอ

ใดขอหน่ึงของขอ

7  – 11 “ A+”

ใชเกณฑเดียวกับระดับ A และตองเปนที่ยอมรับอยางโดดเดน 

(outstanding)รวมทั้งไดรับการอางอิงอยางกวางขวางใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาต ิและตีพิมพในวารสาร top 5% แรก

ของสาขาวิชาน้ันๆ หรือสามารถนําไปใชประโยชนไดแพรหลาย

เปนอยางมากโดยมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบอยาง

กวางขวางและกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในวงวิชาการและวง

วิชาชีพ



ตํารา
รูปแบบ

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

• เปนงานท่ีนักวิชาการเขียนท้ังเลม (Authored Book) หรือ

• เปนสวนหนึ่งในตําราท่ีมีผูเขียนหลายคน (Book Chapter) ก็ได 
• เปนงานท่ีนักวิชาการเขียนท้ังเลม (Authored Book)

เปนรูปเลมท่ีประกอบดวย  คํานํา สารบัญ เนื้อเร่ือง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป

การอางอิง  บรรณานุกรม และดัชนีคนคํา

การเผยแพร 

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

• ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการสวนงานและ/

หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชา 

• ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer review ที่มาจาก

หลากหลายสถาบัน

1. วิธีการพิมพ

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม, E-Learning, Online Learning 

3. E-book โดยสํานักพิมพซ่ึงเปนที่ยอมรับ



ลักษณะท่ีแสดงคุณภาพ “ตํารา”

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

“ดี”
ขอ 1 – 4

1. มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตอง และมีการอางอิงที่ชัดเจน

2. มีเน้ือหาสาระทางวิชาการที่เหมาะสมครบถวนตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว

3. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนา

ทางวิชาการเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอตําแหนงยื่นเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการ

4. รูปแบบการนําเสนอมีเอกภาพและชัดเจน การใชภาษาและคําศัพทตาม

มาตรฐานวิชาการและมีความสม่ําเสมอในการเขียน (Consistency) 

5. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่และประสบการณหรืองานวิจัยของผูขอ

ตําแหนง แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

6. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

7. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเน่ือง 

8. เปนงานบุกเบิกทางวิชาการ หรือมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง

องคความรูใหม

9. เปนที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของใน

ระดับชาติ 

10. เปนที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับ

นานาชาติ

“B”
เปนตําราที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มี

แนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษา

“B+”
ใชเกณฑเดียวกับระดับ B และตองมีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือ

วิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวง

วิชาการและมีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณหรือผลงาน

ทางวิชาการของผูขอท่ีเปนการแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอน

“ดีมาก”
ขอ 1 - 7 “A”

ใชเกณฑเดียวกับระดับ B+ และตองมีการกล่ันกรองและสอดแทรก

องคความรูที่ไดจากผลงานทางวิชาการของผูขอ และไดรับการอางอิง

อยางกวางขวางตอวงวชิาการระดับนานาชาติ มีความละเอียดและ

ความลุมลึกทางวิชาการในระดับสูง

“ดีเดน”  
ขอ  1  – 10

“A+”

ใชเกณฑเดียวกับระดับ A และตอง

1. มีลักษณะเปนงานที่มีการสังเคราะหและสรางสรรคองคความรู

ใหม (Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหมทางวิชาการในเรื่องใด

เรื่องหน่ึง

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาอยางตอเน่ือง โดย

พิจารณาจากการไดรับการอางอิงอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ

3. เปนที่เชื่อถือและยอมรับตอวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของใน

ระดับนานาชาติ



หนังสือ
รูปแบบ

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

• สําหรับจํานวนบทที่จะนํามาแทนหนังสือ 1 เลม ตองมีจํานวนอยาง

นอย 5 บท และมีจํานวนหนารวมกันแลวไมนอยกวา 80 หนา โดยจะ

อยูในหนังสือเลมเดียวกันหรือหลายเลมก็ได 

เปนงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเลม (Authored Book) หรือ เปนสวนหนึ่งในหนังสือที่มีผูเขียนหลายคน (Book Chapter) 

โดยรูปเลมประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเร่ือง การวิเคราะห การสรุป การอางอิง บรรณานุกรม และดัชนีคนคํา

การเผยแพร

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

• ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer review 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน

1. วิธีการพิมพ

2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม

3. E-book โดยสํานักพิมพซึ่งเปนที่ยอมรับ



ลักษณะท่ีแสดงคุณภาพ “หนังสือ”

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

“ดี”
ขอ 1 – 4

1. มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตอง และมีการอางอิงที่ชัดเจน

2. มีเน้ือหาสาระทางวิชาการที่เหมาะสมครบถวนตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว

3. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนา

ทางวิชาการเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอตําแหนงยื่นเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการ

4. รูปแบบการนําเสนอมีเอกภาพและชัดเจน การใชภาษาและคําศัพทตาม

มาตรฐานวิชาการและมีความสม่ําเสมอในการเขียน (Consistency) 

5. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่และประสบการณหรืองานวิจัยของผูขอ

ตําแหนง แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ  

6. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

7. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเน่ือง 

8. เปนงานบุกเบิกทางวิชาการ หรือมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม

9. เปนที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของใน

ระดับชาติ 

10. เปนที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับ

นานาชาติ

“B”
เปนหนังสือที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ มีการบูรณา

การองคความรูและแนวคิดที่ทันสมัย มีการนําเสนอที่ชัดเจนเปน

ประโยชนตอวงวิชาการหรือวิชาชีพ

“B+”
ใชเกณฑเดียวกับระดับ B และตองมีการวิเคราะห เสนอความรูหรือ

วิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ มีการสอดแทรกความคิด

ริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานทาวิชาการของผูขอท่ีเปนการแสดงให

เห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอวงวิชาการระดับชาติ

“ดีมาก”
ขอ 1 - 7 “A”

ใชเกณฑเดียวกับระดับ B+ และตองมีการกล่ันกรองและสอดแทรก

องคความรูที่ไดจากผลงานทางวิชาการของผูขอ และไดรับการอางอิง

อยางกวางขวางตอวงวชิาการระดับนานาชาติ มีความละเอียดและ

ความลุมลึกทางวิชาการในระดับสูง

“ดีเดน”  
ขอ  1  – 10

“A+”

ใชเกณฑเดียวกับระดับ A และตอง

1. มีลักษณะเปนงานที่มีการสังเคราะหและสรางสรรคองคความรู

ใหม (Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหมทางวิชาการในเรื่องใด

เรื่องหน่ึง

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาอยางตอเน่ือง โดย

พิจารณาจากการไดรับการอางอิงอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ

3. เปนที่เชื่อถือและยอมรับตอวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของใน

ระดับนานาชาติ



รูปแบบ

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มีการ

อางอิงและบรรณานุกรม ที่ครบถวนและสมบูรณ

การเผยแพร

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

• ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดย peer review ที่มาจาก

หลากหลายสถาบัน

1. วารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด  

2. หนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา (peer review) 

บทความทางวิชาการ



ลักษณะท่ีแสดงคุณภาพ “บทความทางวิชาการ”

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง คํานิยามฯ ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

“ดี”
1. เปนบทความที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการที่ถูกตองสมบูรณและทันสมัย 

และอาจสรางความสนใจตอสังคมทั่วไปไดดวย

2. แสดงการคิดคนความรู หรือระบบ หรือกรรมวิธีใหม พรอมแสดง

การวิเคราะหที่เปนระบบ

3. มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ

“B”
เปนหนังสือที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ มีการบูรณา

การองคความรูและแนวคิดที่ทันสมัย มีการนําเสนอที่ชัดเจนเปน

ประโยชนตอวงวิชาการหรือวิชาชีพ

“B+”
ใชเกณฑเดียวกับระดับ B และตองมีการวิเคราะห เสนอความรูหรือ

วิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ มีการสอดแทรกความคิด

ริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานทาวิชาการของผูขอท่ีเปนการแสดงให

เห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอวงวิชาการระดับชาติ

“ดีมาก”
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี (ทุกขอ) และมีลักษณะเพิ่มเติมทุกขอ ดังน้ี 

1. มีการวิเคราะหและสังเคราะหเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอ

ความกาวหนาทางวิชาการ

2. สามารถนําไปอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได “A”
ใชเกณฑเดียวกับระดับ B+ และตองมีการกล่ันกรองและสอดแทรก

องคความรูที่ไดจากผลงานทางวิชาการของผูขอ และไดรับการอางอิง

อยางกวางขวางตอวงวชิาการระดับนานาชาติ มีความละเอียดและ

ความลุมลึกทางวิชาการในระดับสูง

“ดีเดน”  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก (ทุกขอ) และมีลักษณะเพิ่มเติมทุกขอดังน้ี 

1. เผยแพรในวารสารที่อยูใน Q1 Top 10% ของฐานขอมูล Scopus 

หรือ Scimago

2. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวชิาการ และมีการสังเคราะหจนถึงระดับ

ที่สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง

3. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเน่ือง เปนที่เช่ือถือและ

ยอมรับในวงวิชาการที่เก่ียวของในระดับชาติหรือนานาชาติ

4. ไดรับการอางอิงหรือมีการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

“A+”

ใชเกณฑเดียวกับระดับ A และตอง

1. มีลักษณะเปนงานที่มีการสังเคราะหและสรางสรรคองคความรู

ใหม (Body of Knowledge) หรือทฤษฎีใหมทางวิชาการในเรื่องใด

เรื่องหน่ึง

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาอยางตอเน่ือง โดย

พิจารณาจากการไดรับการอางอิงอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ

3. เปนที่เชื่อถือและยอมรับตอวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของใน

ระดับนานาชาติ



ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง ลักษณะการมีสวนรวม ป 62 ประกาศ ก.พ.อ. ป 63

ผลงานทางวิชาการท่ีมิใชงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

มีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 และตองเปนผูดาํเนินการหลัก

งานวิจัยและบทความทางวิชาการ

1. มีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 หรือ เปน corresponding author มีสวนรวมไมนอยกวา

รอยละ 20

2. เปนผูดําเนินการหลักและ/หรือเปน corresponding author อยางนอย 1 เรื่อง และมี

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลองกันและรวมปริมาณงานวิจัยแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ 50

ของงานวิจัย 1 เรื่อง

3. กรณีชุดโครงการ Research Program ตองเปนผูดําเนินการหลัก และ/หรือ เปน

corresponding author ในบางโครงการของชุดโครงการน้ัน อยางนอย 1 เรื่อง และมีปริมาณ

ผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 50

4. กรณีงานวิจัยท่ีเปนชุดตอเน่ืองกัน ตองเปนผูดําเนินการหลัก และ/หรือ เปน corresponding 

author อยางนอย 1 เรื่องและมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 50

5. กรณีเปนวิทยานิพนธของนักศึกษาท่ีผูขอตําแหนงเปนอาจารยท่ีปรึกษา ผูขอตําแหนงมีสวน

รวมไมเกินรอยละ 50

ยกเลิกรอยละการมีสวนรวม โดยใหระบุบทบาทของผู

ขอตําแหนง ...

• ผูประพันธอันดับแรก (First author)

• ผูมีสวนสําคัญทางปญญา (Essentially 

intellectual contributor)

• ผูประพันธบรรณกิจ (Corresponding author)

การมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ





• ใหยกเลิกขอกําหนดการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่ตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI แหง

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหใชความตอไปนี้แทน

“ผลงานทางวิชาการตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ ซ่ึงวารสารวิชาการ

ระดับชาติตองเปนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ

หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ โดยวารสารวิชาการนั้นตองมีการตีพิมพอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

เปนระยะเวลาอยางนอย ๓ ป และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อยางนอย ๓ คน

ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีกําหนด

การเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน”

สาระสําคัญ



สาระสําคัญ

ในวาระเริ่มแรกการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย

อาจนําผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล 

TCI กลุม ๑ และ TCI กลุม ๒ มาใชในการย่ืนเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 

ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยอนุโลม

สําหรับการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาทางสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร อาจนําผลงานทางวิชาการท่ีไดรับเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI

กลุม ๑ มาใชในการย่ืนเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 

ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยอนุโลม



Q & A

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ...
https://op.mahidol.ac.th/hr/announcement-rules/academic/
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