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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตัง้บุคคล 
ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

(ฉบบัที่ 9) พ.ศ.2556 และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

เจตนารมณ์ 
                  
                 เพื่อให้หลักเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ ครอบคลุมผลงานทางวชิาการที่คณาจารย์ได้นําความรู้ความเช่ียวชาญใน

สาขาวชิาของตน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ 
ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา 
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เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

หรือท้องถิ่น 

ใช้ความเช่ียวชาญของต้น 

อย่างน้อย ๑ สาขาวชิา 

ประเมินได้เป็นรูปธรรม 

ประจักษ์ต่อ 

สาธารณะ 

** ไม่นับรวมงานที่แสวงหากาํไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ** 
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เงื่อนไขในการเสนอผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
สาํหรับพจิารณากาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

• เป็นส่วนหน่ึงของการปฏบิัตหิน้าที่ตามภาระงาน ซึ่ง

สถาบันอุดมศกึษาหรือคณะวชิาให้ความเหน็ชอบ 
• มีการเผยแพร่ตามที่กาํหนดไว้ในหลักเกณฑ์ 
• ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยสถาบันอุดมศกึษา

หรือสถาบันทางวชิาการที่เกี่ยวข้อง 
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 สภาพการณ์ก่อนการเปล่ียนแปลง 

 การมีส่วนร่วมและการยอมรับของ

สังคมเป้าหมาย 

 กระบวนการที่ทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงที่ดขึีน้ 

 ความรู้หรือความเช่ียวชาญที่ใช้ใน

การทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงนัน้ 

 การคาดการณ์ส่ิงที่จะตามมา

หลังจากการเกิดเปล่ียนแปลงแล้ว 

 การประเมินผลลัพธ์การ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ 

 แนวทางการตดิตามและธํารงรักษา

พฒันาการที่เกิดขึน้ให้คงอยู่ 

จัดทาํเป็นเอกสาร โดยมีคาํอธิบาย / ชีแ้จงอย่างชัดเจน 
ประกอบผลงาน ในหวัข้อต่อไปนี ้... 
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ประเภทของผลงานทางวชิาการ 
การเผยแพร่ 
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 
ความสอดคล้องกับสาขาวชิาที่เสนอขอ 
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วารสาร 

อยูใ่นฐานข้อมลูวารสาร 

ระดบัชาติ/นานาชาติ 

Scopus 

Web of Knowledge 
(ISI) 

TCI 

ฯลฯ 

ไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูฯ 

1. กําหนดเผยแพร่แน่นอนสมํ่าเสมอ 

อย่างน้อยปีละ 2 ฉบบั 

2. ระบสุํานกัพิมพ์ วตัถปุระสงค์ขอบเขต 

และสาขาวิชาท่ีรับตีพิมพ์ 

3. มีคณะบรรณาธิการจากหลากหลาย

หน่วยงาน 

4. มี peer reviewer ท่ีครอบคลมุ

สาขาวิชาตามขอบเขตวารสาร และมา

จากภายนอกหน่วยงานท่ีจดัทําวารสาร 

5. แต่ละบทความมี peer 
reviewer ท่ีตรงสาขา และไม่มี

ส่วนได้เสียกบัผู้ นิพนธ์ 

6. มีผู้ นิพนธ์จากหลากหลาย

หน่วยงาน 

7. มีบทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

8. มีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน 

เป็นรูปแบบเดียวกนั 

สภาฯ พิจารณา 

• วารสารวิชาการ (ส่ิงพมิพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์) งานวจิัย 
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งานวจิัย • หนังสือรวมบทความวจิัย 
   มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคณุภาพของบทความ 

• หนังสือประมวลผลการประชุมทางวชิาการ  
(Proceeding) 

   Proceeding : หนงัสือประมวลบทความในการประชมุทางวิชาการ 

ท่ีเป็นฉบบัเตม็ ของการประชมุทางวิชาการระดบัชาติหรือระดบั 

นานาชาติ โดยต้องมีการระบคุณะบรรณาธิการท่ีทําหน้าท่ีคดัสรร 

กลัน่กรองก่อนการเผยแพร่ อยู่ในรูปแบบหนงัสือหรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ก็ได้ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลงัการประชมุก็ได้ 

      คณะบรรณาธิการ จะต้องมีผู้ทรงคณุวฒิุซึง่อยู่ในวงวิชาการใน 

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องจากหลายๆ สถาบนั 
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เสนอผลงานให้สอดคล้องกับสาขาวชิาที่จะแต่งตัง้ 
เสนอผลงานให้ถูกประเภท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
   (1)  ผลงานวจิัย 
   (2)  ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
   (3)  ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน (เช่น สิ่งประดษิฐ์ สิ่งก่อน

สร้าง ผลงานด้านศลิปะ หรือสารานุกรม เป็นต้น) – มีบทวเิคราะห์

ประกอบไม่ใช่ บทความทางวชิาการ ส่ือการสอน รายงาน

ความก้าวหน้าคู่มือปฏิบัตกิาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ 
  (4)  ตาํรา หรือ หนังสือ 
  (5)  บทความทางวชิาการ (เฉพาะตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
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  ผลงานที่มีเนือ้หาสาระทางวชิาการตํ่ากว่าระดับอุดมศกึษา เช่น 
ผลงานที่ใช้สอนในระดับมัธยม เอกสารใช้สาํหรับประกอบการ

ฝึกอบรมไม่สามารถใช้ประกอบการพจิารณากาํหนดตาํแหน่งทาง

วชิาการได้ 
  การเผยแพร่ผลงาน ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
  สัดส่วนการมีส่วนร่วมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  ระบุรายละเอียดของผลงานทางวชิาการ ให้ครบถ้วนตามรูปแบบ

ที่กาํหนด โดยระบุช่ือผู้แต่งและผู้ร่วมงานให้ครบถ้วน ระบุแหล่ง

พมิพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. และระบุจาํนวนหน้า 
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สภาสถาบนั 

มีมตไิมอ่นมุตั ิ

ทบทวน  

ครัง้ท่ี ๑ 

มีเหตผุลทาง 

วิชาการ 
มอบ Rds 

ชดุเดมิ 

ไมมี่เหตผุลทาง 

วิชาการ 
ไมรั่บพิจารณา 

ทบทวน  

ครัง้ท่ี ๒ 

มีเหตผุลทาง 

วิชาการ 
มอบ Rds  

ชดุเดมิ 
ไมมี่เหตผุลทาง 

วิชาการ 
ไมรั่บพิจารณา 

พจิารณาเฉพาะคาํชีแ้จงข้อโต้แย้งของผลงานที่คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์เท่านัน้ 
ไม่พจิารณาผลงานใหม่ หรือผลงานที่ได้แก้ไขปรับปรุง 
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