


ตารางท่ี 1  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  ใชห้ลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑ์เดิม 
(ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550) 

หลักเกณฑ์ท่ีปรับ/แก้ไข 
(ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556) 

�  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี ้
(1) 1.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคณุภาพด ีและได้รับการเผยแพร ่

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด  ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  หรือ 

1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพด ี  
และ 

(2) ผลงานแต่งหรือเรยีบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพด ี
และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

�  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี ้
(1) 1.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคณุภาพด ีและได้รับการเผยแพร่ตาม

เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  หรือ 

1.2 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี  
โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตหิน้าท่ีตามภาระงาน 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และไดร้ับ 
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด รวมท้ังได้รับการรับรอง 
การใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมิน 
ได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี้  หรือ 

1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี  
และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 

(2) ผลงานแต่งหรือเรยีบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี 
และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ .กําหนด 

ผลงานทางวิชาการดังกลา่วข้างตน้ ต้องไม่ซ้ํากับผลงานท่ีได ้
เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารยม์าแล้ว   
ท้ังนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากได้รับแต่งตั้งให ้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยด์้วย 

�  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี ้

����  วิธีท่ี 1  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี ้
(1) 1.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคณุภาพดมีาก และได้รบัการเผยแพร่

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  หรือ 

1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดมีาก  
และ 

(2) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

�  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังน้ี 

����  วิธีท่ี 1  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี ้
(1) 1.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคณุภาพดมีาก และได้รบัการเผยแพร ่

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  หรือ 

1.2 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตหิน้าท่ีตามภาระงาน 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และไดร้ับ 
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด รวมท้ังได้รับการรับรอง 
การใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้เป็น
รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสาร 
แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี้  หรือ 

1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดมีาก  
และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 

(2) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
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หลักเกณฑ์เดิม 

(ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550) 
หลักเกณฑ์ท่ีปรับ/แก้ไข 

(ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556) 

����  วิธีท่ี 2  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี ้
(1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตาม

เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ท้ังนี้ ไมน่ับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  หรือ 

(2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพ  หรือ 
(3) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และไดร้ับ

การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

����  วิธีท่ี 2  ประกอบด้วยผลงาน ตอ่ไปนี ้
(1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตาม

เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ท้ังนี้ ไมน่ับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ  หรือ 

(2) ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น  
โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตหิน้าท่ีตามภาระงาน 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และไดร้ับ 
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด รวมท้ังได้รับการรับรอง 
การใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมิน 
ได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี้  หรือ 

(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดเีด่น  
และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  หรือ 

(4) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น  
และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

ผลงานทางวิชาการดังกลา่วข้างตน้ ต้องไม่ซ้ํากับผลงานท่ีได ้
เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และ 
รองศาสตราจารย์มาแล้ว  ท้ังนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน
หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย 

 �  การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการทุกตําแหน่ง 
ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย 
ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการทุกตําแหน่ง ต้องเป็นผลงานท่ีมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย 
ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของ 
แต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี ้

(1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรพัยากรของแต่ละพ้ืนท่ี  
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

(2) เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
(5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

หมายเหต ุ

����  ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2556 

-  การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการทุกตําแหน่ง : เพ่ิมเตมิ“ผลงานวิชาการรับใช้สังคม”ให้เป็นผลงานทางวิชาการ 
อีกประเภทหนึ่ง 
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ตารางท่ี 2  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใชห้ลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 

หลักเกณฑ์เดิม 
(ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550) 

หลักเกณฑ์ท่ีปรับ/แก้ไข 
(ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556) 

�  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี ้
(1) 1.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคณุภาพด ีและได้รับการเผยแพร ่

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด  ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปรญิญาหรือประกาศนยีบัตรใดๆ  หรือ 

1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพด ี  
และ 

(2) ผลงานแต่งหรือเรยีบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความ
ทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด 

�  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี ้
(1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และไดร้ับการเผยแพร่ตามเกณฑ์

ท่ี ก.พ.อ.กําหนด  ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ  หรือ 

(2) ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  ซึ่งมีคุณภาพดี  
โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตหิน้าท่ีตามภาระงาน 
ซึ่งสถาบัน อุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และไดร้ับการ
เผยแพรต่ามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. กําหนด รวมท้ังไดร้ับการรับรอง 
การใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมิน 
ได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.นี้  หรือ 

(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี  
และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  หรือ 

(4) ผลงานแต่งหรือเรยีบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความ 
ทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด 

 �  การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการทุกตําแหน่ง 
ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย 
ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการทุกตําแหน่ง ต้องเป็นผลงานท่ีมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของ 
แต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี ้

(1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรพัยากรของแต่ละพ้ืนท่ี  
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

(2) เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
(5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

หมายเหต ุ

����  ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 

-  การเสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ : เสนอผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงประเภทเดียวก็ได้   
ยกเลิกลกัษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบ 

---------------------------------------------------------- 
งานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

กองบริการการศึกษา 
มิถุนายน  2556 








































































































































