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การเปลี่ยนแปลง
1. อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวชิาการจํานวน 1 ใน 3 ของผลงานที่เสนอ

ขอกําหนดตาํแหน่งทางวชิาการ
2. เพิม่วธิีการเสนอขอกําหนดตาํแหน่งอีกหนึ่งวธิี โดยไม่ต้องมกีาร

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมนิผลงาน
ทางวชิาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ

3. ปรับลักษณะคุณภาพจากด ีดมีาก ดเีด่น เป็น 4 ระดบั ได้แก่ B, B+, 
A, A+

4. ปรับลักษณะการมสี่วนร่วม โดยยกเลิกสัดส่วนการมสี่วนร่วมของ
ผลงานวชิาการแบบร้อยละ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เดมิ ใหม่

1. จาํนวนผลงาน
     1) ผลงานวจิยั 2 เรื่อง หรือ
     2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานลักษณะ
อื่น 1 รายการ หรือ
     3) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานรับใช้
สังคม หรือ
     4) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และตาํราหรือ
หนังสือ 1 เล่ม
อาจใช้ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น หรือ
ผลงานวจิยัรับใช้สังคม หรือบทความทาง
วชิาการซึ่งมคีุณภาพดมีากแทนงานวจิยัข้อ 
2-4 ได้

1. จาํนวนผลงานเท่าเดมิ แต่ระบุว่า 
งานวจิยัอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอจะต้องเป็น
ผู้ประพนัธ์อันดบัแรก หรือผู้มสี่วนสําคญั
ทางปัญญา หรือผู้ประพนัธ์บรรณกิจ
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เดมิ ใหม่
2. ลักษณะคุณภาพ
   งานวจิยั อย่างน้อยระดบัดี
     - เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวธิีวจิยั
     - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวชิาการ
หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้

2. ลักษณะคุณภาพ
    งานวจิยัอย่างน้อยระดบั B 

- เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวธิีวจิยั
      - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทาง
วชิาการหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้

    ตาํรา อย่างน้อยระดบัดี
     - มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทันสมยั
      - มแีนวคดิและการนําเสนอที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษา

     ตาํรา อย่างน้อยระดบั B
- มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้อง

สมบูรณ์ และทันสมยั
       - มแีนวคดิและการนําเสนอที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษา
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เดมิ ใหม่
    หนังสือ อย่างน้อยระดบัดี
     - มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทันสมยั
      - มแีนวคดิและการนําเสนอที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ

หนังสือ อย่างน้อยระดบั B
- มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์

       - มกีารบูรณาการองค์ความรู้และแนวคดิที่
ทนัสมยั
       - มกีารนําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อ
วงวชิาการ หรือ วชิาชีพ
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เดมิ ใหม่
   บทความวชิาการ ระดบัดมีาก
     - เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีนื้อหา
สาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์และ
ทนัสมยั
     - มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ
     - มกีารวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือ
วธิีการทีท่นัสมยัต่อความก้าวหน้าทาง
วชิาการ
     - สามารถนําไปอ้างอิงหรือนําไป
ปฏบิัตไิด้

บทความวชิาการ ระดบั B+
     - เป็นบทความทางวชิาการทีม่เีนื้อหา
สาระทีว่เิคราะห์มาจากวงวชิาการที่
ถูกต้องสมบูรณ์และทนัสมยั
     - มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ หรือวชิาชีพ
     - มกีารสังเคราะห์และเสนอความรู้
หรือวธิีการทีท่นัสมยัต่อความก้าวหน้า
ทางวชิาการ หรือวชิาชีพ
     - มกีารอ้างอิงอย่างเป็นระบบ



ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 8

เดมิ ใหม่
3. การมสี่วนร่วมในผลงานวชิาการ
 ผลงานทางวชิาการทีม่ใิช่

ผลงานวจิยั ผู้ขอจะต้องมสี่วน
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 ผลงานวจิยั
       - มสี่วนร่วม 50%  หรือ
       - ผู้ขอเป็นผู้ดาํเนินการหลักและมี
ผลงานวจิยัเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันซึ่งแสดงปริมาณ
ผลงานวจิยั รวมกันแล้วเทยีบได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลงานวจิยัแต่ละเรื่องควรมี
ผู้ดาํเนินการหลักได้เพยีงคนเดยีว    

3. การมสี่วนร่วมในผลงานวชิาการ 
 ผลงานทางวชิาการทีม่ใิช่ผลงานวจิยั 
ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก หรือผู้
มสี่วนสําคญัทางปัญญา 
 ผลงานวจิยั
       ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก 
หรือผู้มสี่วนสําคญัทางปัญญา หรือ
ผู้ประพนัธ์บรรณกิจ
        กรณงีานวจิยัทีเ่ผยแพร่อันเป็นผลมาจาก
วทิยานิพนธ์ของนักศึกษาทีผู่้ขอทาํหน้าทีเ่ป็น
อาจารย์ทีป่รึกษา ผู้ขอต้องเป็นผู้ริเริ่ม กํากับ
ดูแล และมบีทบาทสําคญัในการวเิคราะห์ และ
สังเคราะห์ผลการวจิยันั้น
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เกณฑ์ 60 เกณฑ์ 63
4. การตพีมิพ์เผยแพร่ในรูปของ
    4.1 บทความวจิยัทีต่พีมิพ์ใน
วารสาร TCI ทั้ง 1&2  วารสาร
นานาชาตติามที่ กกอ. กําหนด 
    4.2 หนังสือรวมบทความวจิยั

4. การตพีมิพ์เผยแพร่ในรูปของ
    4.1 บทความวจิยัทีต่พีมิพ์ในวารสาร TCI 
ทั้ง 1&2  วารสารนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 
    4.2 หนังสือรวมบทความวจิยั

    4.3 Proceeding ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิโดยมผีู้ทรงคุณวุฒิในวง
วชิาการนั้นและสาขาที่เกี่ยวข้องทีม่า
จากหลากหลายสถาบันเป็น
คณะกรรมการคดัเลือกบทความ

    4.3 Proceeding ระดบัชาตแิละนานาชาติ
ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคมวชิาการ
วชิาชีพ โดยไม่รวมถงึการประชุมวชิาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมผีู้ทรงคุณวุฒิ 
ในวงวชิาการนั้นและสาขาที่เกี่ยวข้องทีม่า
จากหลากหลายสถาบันเป็นคณะกรรมการ
คดัเลือกบทความ
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เกณฑ์ 60 เกณฑ์ 63
    4.4 รายงานการวจิยัฉบับสมบูรณ์     4.4 Monograph
    4.5 Monograph     
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รองศาสตราจารย์
เดมิ ใหม่

1. ผลงานทางวชิาการ
    ผู้ขอเสนอขอผลงานได้ 2 วธิี
วธิีที ่1 ผลงานมคีุณภาพในระดบัดี
1. ผลงานวจิยั 2 เรื่อง  หรือ
2. ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานทาง
วชิาการในลักษณะอื่น 1 รายการ  หรือ
3. ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงาน
วชิาการรับใช้สังคม  1 รายการ และ
4. ตาํรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม

1. ผลงานทางวชิาการ
    ผู้ขอเสนอขอผลงานได้ 3 วธิี
วธิีที ่1 ผลงานมคีุณภาพในระดบั B+
1. ผลงานวจิยั 2 เรื่อง  หรือ
2. ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานทาง
วชิาการในลักษณะอื่น 1 รายการ  หรือ
3. ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงาน
วชิาการรับใช้สังคม  1 รายการ และ
4. ตาํรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม



ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 12

เดมิ ใหม่
งานวจิัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพนัธ์อันดบัแรก หรือผู้ประพนัธ์
บรรณกิจ  และ ตาํราหรือหนังสือ อย่างน้อย 
1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก 
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เดมิ ใหม่
ลักษณะคุณภาพ
   งานวจิยั อย่างน้อยระดบัดี
     - เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวธิีวจิยั
     - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวชิาการ
หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้

ลักษณะคุณภาพ 
    งานวจิยั อย่างน้อยระดบั B+ 

- เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวธิีวจิยั
      - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทาง
วชิาการหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้
       - เป็นผลงานที่แสดงถงึการวเิคราะห์
และนําเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ทีล่ึกซึ้งกว่า
งานเดมิที่เคยมผีู้ศึกษาแล้ว
        - ได้รับการตพีมิพ์และอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดบัชาตหิรือระดบันานาชาติ
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เดมิ ใหม่
    ตาํรา อย่างน้อยระดบัดี
     - มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทันสมยั
      - มแีนวคดิและการนําเสนอที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษา

     ตาํรา อย่างน้อยระดบั B+
- มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์ 

และทันสมยั
       - มแีนวคดิและการนําเสนอที่ชัดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา
       - มกีารวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือ
วธิีการที่ทนัสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ
        - มกีารสอดแทรกความคดิริเริ่มและ
ประสบการณ์หรือผลงานทางวชิาการของผู้ขอที่
เป็นการแสดงให้เห็นถงึความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อการเรียนการสอน
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เดมิ ใหม่
    หนังสือ อย่างน้อยระดบัดี
     - มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทันสมยั
      - มแีนวคดิและการนําเสนอที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ

หนังสือ อย่างน้อยระดบั B+
- มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์

       - มกีารบูรณาการองค์ความรู้และแนวคดิที่
ทนัสมยั
       - มกีารนําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่วง
วชิาการระดบัชาติ
       - มกีารวเิคราะห์ เสนอความรู้หรือวธิีการที่
ทนัสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ
        - มกีารสอดแทรกความคดิริเริ่มและ
ประสบการณ์หรือผลงานทางวชิาการของผู้ขอ 
ทีเ่ป็นการแสดงให้เห็นถงึความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อวงวชิาการระดบัชาติ
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วธิีที ่2 จาํนวนและคุณภาพผลงาน มดีงันี้
1) ผลงานวจิยั อย่างน้อย 3 เรื่อง มคีุณภาพดมีาก  
อย่างน้อย  2 เรื่อง และมคีุณภาพด ีอย่างน้อย 1 
เรื่อง หรือ
2) ผลงานวจิยัซึ่งมคีุณภาพดมีาก อย่างน้อย 2 
เรื่อง และผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 1 
รายการ มคีุณภาพด ีหรือ
3. ผลงานวจิยัซึ่งมคีุณภาพดมีาก อย่างน้อย 2 
เรื่อง และผลงานวชิาการรับใช้สังคม 1 รายการ
ซึ่งม ีคุณภาพด ี
สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
อาจใช้ตาํราหรือหนังสือซึ่งมคีุณภาพดมีาก  อย่าง
น้อย 2 เล่ม และมคีุณภาพด ี1 เล่ม แทนผลงาน
1-3 ได้

วธิีที ่2 จาํนวนและคุณภาพผลงาน มดีงันี้
1) ผลงานวจิยั อย่างน้อย 3 เรื่อง มคีุณภาพระดบั 
A  อย่างน้อย  2 เรื่อง และมคีุณภาพระดบั B+ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
2) ผลงานวจิยัมคีุณภาพระดบั A อย่างน้อย 2 
เรื่อง และผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 1 
รายการ มคีุณภาพระดบั B+ หรือ
3. ผลงานวจิยั 2 เรื่อง มคีุณภาพระดบั A และ
ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 1 รายการ มคีุณภาพ
ระดบั B+ 
สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจ
ใช้ตาํราหรือหนังสือซึ่งมคีุณภาพระดบั A อย่าง
น้อย 2 เล่ม ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก
และมคีุณภาพระดบั B+ 1 เล่ม แทนผลงาน 1-3ได้
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ลักษณะคุณภาพ
   งานวจิยั อย่างน้อย 2 เรื่องระดบัดมีาก
    - เป็นงานวจิยัที่มกีระบวนการวจิยัทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวธิีวจิยั
    - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวชิาการ
หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้
    - มกีารวเิคราะห์และนําเสนอผลเป็นความรู้
ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดมิที่เคยมผีู้ศึกษาแล้ว
    - เป็นประโยชน์ด้านวชิาการอย่างกว้างขวาง 
หรือ สามารถนําไปใช้ประโยขน์ได้อย่าง
แพร่หลาย

ลักษณะคุณภาพ 
    งานวจิยั อย่างน้อย 2 เรื่องระดบั A 

- เป็นงานวจิยัที่มกีระบวนการวจิยัทุก
ขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวธิีวจิยั
      - แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวชิาการ
หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้
       - มกีารวเิคราะห์และนําเสนอผลเป็นความรู้
ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดมิที่เคยมผีู้ศึกษาแล้ว
        - ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดบั
นานาชาตแิละตพีมิพ์ในวารสาร top 15%  แรก
ของของสาขาวชิานั่น  ๆหรือ สามารถนําไปใช้
ประโยขน์ได้อย่างแพร่หลาย โดยมหีลักฐานที่
แสดงให้เห็นถงึมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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    ตาํรา อย่างน้อยระดบัดมีาก
     - มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์ 
และทันสมยั
      - มแีนวคดิและการนําเสนอที่ชัดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา
     - มกีารวเิคราะห์และเสนอความรู้ หรือวธิีการ
ที่ทันสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ และ
เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ
     - มกีารสอดแทรกความคดิริเริ่มและ
ประสบการณ์หรือผลงานวจิยัของผู้เขยีนที่
แสดงให้เห็นถงึความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน
     - สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด้

    ตาํรา อย่างน้อยระดบั A
- มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์ 

และทันสมยั
    - มแีนวคดิและการนําเสนอที่ชัดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา
    - มกีารวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือวธิีการ
ที่ทันสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ และ
เป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ
     - มกีารสอดแทรกความคดิริเริ่มและ
ประสบการณ์หรือผลงานทางวชิาการของผู้ขอ
ที่เป็นการแสดงให้เห็นถงึความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน
     -ได้รับการอ้างอิงและใช้สอนอย่างกว้างขวาง
ในวงวชิาการระดบัชาติ
     - มคีวามละเอียดและความลุ่มลึกทาง
วชิาการระดบัสูง   
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  หนังสือ อย่างน้อยระดบัดมีาก
  - มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้อง
สมบูรณ์ และทันสมยั
   - มแีนวคดิและการนําเสนอที่ชัดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อวงวชิาการ

- มกีารวเิคราะห์ เสนอความรู้หรือวธิีการ
ที่ทันสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ
- มกีารสอดแทรกความคดิริเริ่มและ
ประสบการณ์หรือผลงานวจิยัที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถงึความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงวชิาการ
  - สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติ
ได้

หนังสือ อย่างน้อยระดบั A
   - มเีนื้อหาสาระทางวชิาการถูกต้องสมบูรณ์
   - มกีารบูรณาการองค์ความรู้และแนวคดิที่ทันสมยั
 - มกีารนําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่วง
วชิาการระดบัชาติ
    - มกีารวเิคราะห์ เสนอความรู้หรือวธิีการที่
ทันสมยัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ
    - มกีารสอดแทรกความคดิริเริ่มและประสบการณ์
หรือผลงานทางวชิาการของผู้ขอ ที่เป็นการแสดงให้
เห็นถงึความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อวงวชิาการ
ระดบัชาต ิและ

-ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางต่อวงวชิาการ
ระดบันานาชาติ
   - มคีวามละเอียดและความลุ่มลึกทางวชิาการ
ระดบัสูง  
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วธิีที่ 3 สําหรับสาขาวชิาทางด้านบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวชิาอื่น  ๆตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 
ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร หลักฐาน ดงันี้
1) งานวจิยัอย่างน้อย 5 เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หลังจาก ผศ. 
โดยอย่างน้อย 3 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์
อันดบัแรกหรือเป็นผู้ประพนัธ์บรรณกิจ และ
2) มงีานวจิยัที่ได้รับอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม 
(Life-time citation) อย่างน้อย 150 รายการ โดย
ไม่นับงานวจิยัที่อ้างอิงงานตนเอง และ
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3) มคี่า Life-time-h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 4 
และ
4) เป็นหัวหน้าโครงการวจิยัที่ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย 5 โครงการ (Life-time) 
     หาก กพว. พจิารณาเห็นว่าจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ และ
ผลงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้นําเสนอ
ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพจิารณาอนุมตั ิโดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงาน
วชิาการ
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2. ผลงานทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรง
ตําแหน่งวชิาการเดมิ 

2. ผลงานทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง
วชิาการเดมิ ทั้งนีอ้นุโลมให้ใช้ผลงาน
วชิาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่เกิน 5 ปี 
ก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรง
ตําแหน่ง ผศ. จํานวน 1 ใน 3 ของผลงาน
ที่นํามาเสนอขอกําหนดตาํแหน่ง โดยผล
การตัดสินจะต้องมผีลงานใหม่หลังจากที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง ผศ. ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมนิอย่างน้อย 2 เรื่อง
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3. การตีพมิพ์เผยแพร่
     เหมือนระดบั ผศ. ทุกประการ

3. การตพีมิพ์เผยแพร่
     เหมือนระดบั ผศ. ยกเว้น
     1) บทความวจิัยต้องตพีมิพ์ใน
วารสาร TCI 1 วารสารนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และในหนังสือ
รวมบทความวจิัย
     2) Proceeding ใช้ไม่ได้
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ศาสตราจารย์
เดมิ ใหม่

1. ผลงานทางวชิาการ
    ผู้ขอเสนอขอผลงานได้ 2 วธิี
วธิีที ่1 ผลงานมคีุณภาพในระดบัดมีาก
1. ผลงานวจิยั 2 เรื่อง  หรือ
2. ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานทาง
วชิาการในลักษณะอื่น 1 รายการ  หรือ
3. ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงาน
วชิาการรับใช้สังคม  1 รายการ และ
4. ตาํรา หรือ หนังสือ 2 เล่ม

1. ผลงานทางวชิาการ
    ผู้ขอเสนอขอผลงานได้ 3 วธิี
วธิีที ่1 ผลงานมคีุณภาพในระดบั A
1. ผลงานวจิยั 3 เรื่อง  หรือ
2. ผลงานวจิยัอย่างน้อย 1 เรื่อง และ
ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น หรือ
ผลงานวชิาการรับใช้สังคมรวมกัน
ทั้งหมด อย่างน้อย  3 เรื่อง และ
3. ตาํรา หรือ หนังสืออย่างน้อย 2 เล่ม
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ผลงานตาม 1-2 อย่างน้อย 2 เรื่อง 
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก 
หรือผู้ประพนัธ์บรรณกิจ และตาํรา
หรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก
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วธิีที ่2 ผลงานมคีุณภาพในระดบัดเีด่น
1) ผลงานวจิยั 3 เรื่อง  หรือ
2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง หรือ ตาํรา หรือ 
หนังสือ 1 เล่ม และผลงานทางวชิาการ
ในลักษณะอื่น หรือ ผลงานวชิาการ
รับใช้สังคมรวมกันทั้งหมดอย่างน้อย
 3 เรื่อง หรือ
3) ตาํรา หรือ หนังสือ 3 เล่ม

วธิีที ่2 ผลงานมคีุณภาพและปริมาณ ดงันี้
1) ผลงานวจิยัอย่างน้อย 5 เรื่อง มคีุณภาพใน
ระดบั A+ อย่างน้อย 2 เรื่อง และมคีุณภาพใน
ระดบั A อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ
2) ผลงานวจิยัอย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานทาง
วชิาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานวชิาการ
รับใช้สังคมรวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง 
โดยที่ผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 2 เรื่อง มี
คุณภาพในระดบั A+ และผลงานทางวชิาการ 
อย่างน้อย 3 เรื่องมคีุณภาพระดบั A หรือ
3) ตาํรา หรือ หนังสืออย่างน้อย 3 เล่ม มี
คุณภาพในระดบั A+ อย่างน้อย 1 เล่ม ระดบั A 
อย่างน้อย 2 เล่ม 
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ผลงานตาม 1-2 มคีุณภาพระดบั A+ อย่างน้อย 
2 เรื่อง และมคีณภาพระดบั A อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก หรือ
ผู้ประพนัธ์บรรณกิจ สําหรับตาํราหรือหนังสือ 
มคีุณภาพระดบั A+ อย่างน้อย 1 เล่ม และมี
คุณภาพระดบั A อย่างน้อย 2 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพนัธ์อันดบัแรก
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ลักษณะคุณภาพ
   งานวจิยั อย่างน้อย 3 เรื่องระดบัดเีด่น
    ใช้เกณฑ์เดยีวกับระดบัดมีากและต้อง
    1. เป็นงานบุกเบิกที่มคีุณค่ายิง่และมกีาร
สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทําให้เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ทําให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วชิาการ หรือ เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทาง
หรือรูปแบบใหม่ ทๆี่จะมผีลกระทบ (Impact) 
อย่างชัดเจน
    2. เป็นที่ยอมรับในวงวชิาการหรือและได้รับ
การอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวงวชิาการหรือ
วชิาชีพที่เกี่ยวข้องในระดบัชาต ิหรือ นานาชาติ

ลักษณะคุณภาพ 
    งานวจิยั อย่างน้อย 2 เรื่องระดบั A+ 

-  ใช้เกณฑ์เดยีวกับระดบั A และต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างโดดเด่น รวมทั่งได้รับการอ้างอิง
อย่างกว้างขวางใน ฐานข้อมูลรดบันานาชาต ิ
และตพีมิพ์ในวารสาร top 5%แรกของ
สาขาวชิานั้น  ๆหรือ สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมหีลักฐานที่
แสดงให้เห็นถงึผลกระทบอย่างกว้างขวางและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวชิาการและวง
วชิาชีพ
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    ตาํรา/หนังสือ ระดบั ดเีด่น
     ใช้เกณฑ์เดยีวกับระดบัดมีากและต้อง
     1. เป็นงานบุกเบิกทางวชิาการ และมกีาร
สังเคราะห์จนถงึระดบัทีส่ร้างองค์ความรู้
ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
     2. มกีารกระตุ้นให้เกิดความคดิและ
ค้นคว้าต่อเนื่อง
     3. เป็นทีเ่ชื่อถือและยอมรับในวงวชิาการ
หรือวชิาชีพทีเ่กี่ยวข้องในระดบัชาต ิหรือ
นานาชาติ

    ตาํรา/ หนังสือ ระดบั A+
ใช้เกณฑ์เดยีวกับระดบัดมีากและต้อง

     1. เป็นงานที่มกีารสังเคราะห์และ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ หรือ เสนอทฤษฎ๊
ใหม่ทางวชิาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
     2. มกีารกระตุ้นให้เกิดความคดิและค้นคว้า
ต่อเนื่อง

3. เป็นทีเ่ชื่อถือและยอมรับในวงวชิาการ
หรือวชิาชีพทีเ่กี่ยวข้องในระดบันานาชาติ
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2. ผลงานทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรง
ตาํแหน่งวชิาการเดมิ  

2. ผลงานทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง
วชิาการเดมิ ทั้งนีอ้นุโลมให้ใช้ผลงาน
วชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที ่ก.พ.อ. กําหนด ไม่เกิน 5 ปีก่อนวนัที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง รศ. 
จาํนวน 1 ใน 3 ของผลงานทีน่ํามาเสนอขอ
กําหนดตาํแหน่ง โดยผลการตดัสินจะต้องมี
ผลงานใหม่หลังจากทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้
ดาํรงตาํแหน่ง รศ. ทีผ่่านเกณฑ์การ
ประเมนิอย่างน้อย 3 เรื่อง 
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วธิีที่ 3 สําหรับสาขาวชิาทางด้านบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ และสาขาวชิาอื่น  ๆตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 
ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร หลักฐาน ดงันี้
1) งานวจิยัอย่างน้อย 10 เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หลังจาก รศ. 
โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดบัแรก หรือเป็น
ผู้ประพนัธ์บรรณกิจ และ
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2) มงีานวจิยัทีไ่ด้รับอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 
citation) ซึ่งไม่นับงานวจิยัทีอ่้างอิงงานตนเอง ดงัต่อไปนี้
    - สาขาวชิาทางบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 500 รายการ
    - สาขาวชิาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 200 รายการ และ
3) มคี่า Life-time-h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8 และ
4) เป็นหัวหน้าโครงการวจิยัทีไ่ด้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย 10 โครงการ (Life-time)    
     หาก กพว. พจิารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวชิาการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ และผลงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ําหนด ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
พจิารณาอนุมตั ิโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานวชิาการ
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3. การตพีมิพ์เผยแพร่
     ผลงานวจิัยต้องได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารวชิาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

3. การตพีมิพ์เผยแพร่
ผลงานวจิัยต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
นานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
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