ประเด็นหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)
(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

ข้อบังคับฯ มธ.

1. คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ

1. ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการ
สภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 10 คน

1. ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการสภาสถาบัน
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดารงตาแหน่ง ศ.
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 5 คน

โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
จะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (กพว.)
1) ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดารงตาแหน่ง ศ.
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 5 คน 4 ใน 5 คน เป็น
ตัวแทนจาก 4 สาขาวิชา (สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และมีกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทน
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ทาหน้าที่
กลั่นกรองก่อนนาเสนอสภาหาวิทยาลัย โดยมีผบู้ ริหารมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับมอบหมายดูแลเรื่องตาแหน่งทางวิชาการเป็นเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(อนุฯ กพว.) 4 ชุด
1) ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละชุด จะมาจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กพว. แต่ละสาขาวิชา
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกแต่ละคณะมาร่วมเป็นกรรมการ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องตาแหน่งทางวิชาการเป็นเลขานุการ

2. อายุงาน

ผศ. ป.ตรี 9 ปี/ ป.โท 5 ปี/ป.เอก 2 ปี
รศ. เป็น ผศ. 3 ปี
ศ. เป็น รศ. 2 ปี

ผศ. ป.ตรี 6 ปี/ ป.โท 4 ปี/ป.เอก 1 ปี
รศ. เป็น ผศ. 2 ปี
ศ. เป็น รศ. 2 ปี

ผศ. ป.ตรี 6 ปี/ ป.โท 4 ปี/ป.เอก 1 ปี
รศ. เป็น ผศ. 2 ปี
ศ. เป็น รศ. 2 ปี
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หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)
(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

ข้อบังคับฯ มธ.

3. ผลการสอน

ผศ. = ชานาญ
เอกสารประกอบการสอน คุณภาพดี
รศ. = ชานาญพิเศษ
เอกสารคาสอน คุณภาพดี
ศ. = เชี่ยวชาญ

ผศ. = ชานาญ
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนคุณภาพดี
รศ. = ชานาญพิเศษ
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน คุณภาพดี
ศ. มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใด

มอบอานาจให้คณะ/หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการสอน ให้เหมาะสมกับตาแหน่งวิชาการที่เสนอขอ
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละคณะจะเป็นผู้กาหนด
อย่างน้อย 1 รายวิชา หรือหลายวิชารวมกันเท่ากับจานวน
ชั่วโมงสอนใน 1 รายวิชาที่มี 3 หน่วยกิต

4. ผลงานทางวิชาการ

ผศ. ผลงานประเภทเดียว: คุณภาพดี
(1) วิจัย หรือ
(2) ผลงานลักษณะอื่น หรือ
(3) ผลงานรับใช้สังคม หรือ
(4) ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ

ผศ.: คุณภาพดี
(1) วิจัย 2 เรื่อง หรือ
(2) วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานลักษณะอื่น 1 เรื่อง หรือ
(3) วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ
(4) วิจัย 1 เรื่อง + ตารา/หนังสือ 1 เรื่อง

ผศ.: คุณภาพดี
(1) วิจัย 2 เรื่อง หรือ
(2) วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานลักษณะอื่น 1 เรื่อง หรือ
(3) วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ
(4) วิจัย 1 เรื่อง + ตารา/หนังสือ 1 เรื่อง

สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ อาจใช้
ผลงานลักษณะอื่น คุณภาพดี หรือ
ผลงานรับใช้สังคม คุณภาพดี หรือ
บทความทางวิชาการ คุณภาพดีมาก
แทนผลงานวิจัย ตาม (2) ถึง (4)

สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ อาจใช้
ผลงานลักษณะอื่น คุณภาพดี หรือ
ผลงานรับใช้สังคม คุณภาพดี หรือ
บทความทางวิชาการ คุณภาพดีมาก
แทนผลงานวิจัย ตาม (2) ถึง (4)
[กรณีวิธีพิเศษ : โดยใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด]
1. วิจัย 1 เรื่อง (นานาชาติ: Q1/Q2) คุณภาพดีมาก
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หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)
รศ. ผลงาน 2 ประเภท: คุณภาพดี
(1) วิจัย หรือ
(2) ผลงานรับใช้สังคม หรือ
(3) ผลงานลักษณะอื่น และ
(4) ตารา/หนังสือ

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)
(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

รศ. (วิธีที่ 1): คุณภาพดี
(1) วิจัย 2 เรื่อง หรือ
(2) วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานลักษณะอื่น 1 เรื่อง หรือ
(3) วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง
และ
(4) ตารา/หนังสือ 1 เรื่อง

ข้อบังคับฯ มธ.
รศ. (วิธีที่ 1): คุณภาพดี
(1) ตารา/หนังสือ 1 เรื่อง
และ
(2) วิจัย 2 เรื่อง หรือ
(3) วิจัย 1 เรื่อง + ผลงานลักษณะอื่น 1 เรื่อง หรือผลงาน
รับใช้สังคม 1 เรื่อง
[กรณีวิธีพิเศษ : โดยใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด]
1. วิจัย 1 เรื่อง (นานาชาติ: Q1/Q2) คุณภาพดีมาก
และ ตารา/หนังสือ 1 เรื่อง คุณภาพดี

รศ. (วิธีที่ 2)
(1) วิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) + 1 เรื่อง (ดี) หรือ
(2) วิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) + ผลงานลักษณะอื่น (ดี) หรือ
(3) วิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) + ผลงานรับใช้สังคม (ดี)

รศ. (วิธีที่ 2)
(1) วิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) + 1 เรื่อง (ดี) หรือ
(2) วิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก) + ผลงานลักษณะอื่น 1 เรื่อง (ดี) หรือ
ผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง (ดี)

สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ อาจใช้
ตารา/หนังสือ 2 เรื่อง (ดีมาก) + 1 เรื่อง (ดี)
แทนผลงานตาม (1) ถึง (3)

สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ อาจใช้
ตารา/หนังสือ 2 เรื่อง (ดีมาก) + 1 เรื่อง (ดี)
แทนผลงานตาม (1) ถึง (2)
[กรณีวิธีพิเศษ : โดยใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด]
1. วิจัย 1 เรื่อง (นานาชาติ: Q1/Q2) คุณภาพดีเด่น
และ วิจัย 1 เรื่อง คุณภาพดี
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หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)
(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

ข้อบังคับฯ มธ.

ศ. (วิธีที่ 1) ผลงาน 2 ประเภท: คุณภาพดีมาก
(1) วิจัย หรือ
(2) ผลงานรับใช้สังคม หรือ
(3) ผลงานลักษณะอื่น
และ
(4) ตารา/หนังสือ

ศ. (วิธีที่ 1): คุณภาพดีมาก
(1) วิจัย 5 เรื่อง (นานาชาติ) หรือ
(2) วิจัย 1 เรื่อง (นานาชาติ) + ผลงานลักษณะอื่น (นานาชาติ)
หรือผลงานรับใช้สังคม รวมกันอย่างน้อย 5 เรื่อง
และ
(3) ตารา/หนังสือ 1 เรื่อง

ศ. (วิธีที่ 2) ผลงานประเภทเดียว: คุณภาพดีเด่น
(1) วิจัย หรือ
(2) ผลงานรับใช้สังคม หรือ
(3) ผลงานลักษณะอื่น หรือ
(4) ตารา/หนังสือ

ศ. (วิธีที่ 2): คุณภาพดีเด่น
ศ. (วิธีที่ 2) : คุณภาพดีเด่น
(1) วิจัย 5 เรื่อง (นานาชาติ) หรือ
(1) วิจัย 5 เรื่อง (นานาชาติ) หรือ
(2) วิจัย 1 เรื่อง (นานาชาติ) + ผลงานลักษณะอื่น (นานาชาติ) (2) วิจยั 1 เรื่อง (นานาชาติ) + ผลงานลักษณะอื่น (นานาชาติ)
หรือผลงานรับใช้สังคม รวมกันอย่างน้อย 5 เรื่อง
หรือผลงานรับใช้สังคม รวมกันอย่างน้อย 5 เรื่อง
สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์
เสนอได้ 2 วิธี
(วิธีที่ 1): คุณภาพดีมาก
(1) วิจัย 2 เรื่อง (นานาชาติ/ TCI กลุ่ม 1) หรือ
(2) วิจัย 1 เรื่อง (นานาชาติ/ TCI กลุ่ม 1) + ผลงานลักษณะอื่น
หรือผลงานรับใช้สังคม รวมกันอย่างน้อย 2 เรื่อง
และ
(3) ตารา/หนังสือ 2 เรื่อง

ศ. (วิธีที่ 1): คุณภาพดีมาก
(1) ตารา/หนังสือ 1 เรื่อง
และ
(2) วิจัย 5 เรื่อง (นานาชาติ) หรือ
(3) วิจัย 1 เรื่อง (นานาชาติ) + ผลงานลักษณะอื่น (นานาชาติ)
หรือผลงานรับใช้สังคม รวมกันอย่างน้อย 5 เรื่อง

สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์
เสนอได้ 2 วิธี
(วิธีที่ 1): คุณภาพดีมาก
(1) ตารา/หนังสือ 2 เรื่อง
และ
(2) วิจัย 2 เรื่อง (นานาชาติ/ TCI กลุ่ม 1) หรือ
(3) วิจัย 1 เรื่อง (นานาชาติ/ TCI กลุ่ม 1) + ผลงานลักษณะอื่น
หรือผลงานรับใช้สังคม รวมกันอย่างน้อย 2 เรื่อง
[กรณีวิธีพิเศษ : โดยใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด]
1. วิจัย 1 เรื่อง (นานาชาติ: Q1/Q2) คุณภาพดีเด่น
และ ตารา/หนังสือ 2 เรื่อง คุณภาพดีเด่น
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หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)

**การเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการต้องไม่ซ้ากับผลงานที่เคยใช้
สาหรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
มาแล้ว ทั้งนี้จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น
หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้วย

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)
(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

ข้อบังคับฯ มธ.

(วิธีที่ 2): คุณภาพดีเด่น
(1) วิจัย 3 เรื่อง (นานาชาติ/ TCI กลุ่ม 1) หรือ
(2) วิจัย 1 เรื่อง (นานาชาติ/ TCI กลุ่ม 1) หรือตารา/หนังสือ
1 เรื่อง + ผลงานลักษณะอื่นหรือผลงานรับใช้สังคม
รวมกันอย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ
(3) ตารา/หนังสือ 3 เรื่อง

(วิธีที่ 2): คุณภาพดีเด่น
(1) ตารา/หนังสือ 3 เรื่อง หรือ
(2) ตารา/หนังสือ 1 เรื่อง + ผลงานลักษณะอื่นหรือผลงาน
รับใช้สังคม 2 เรื่อง หรือ
(3) วิจัย 3 เรื่อง (นานาชาติ/ TCI กลุ่ม 1) หรือ
(4) วิจัย 1 เรือ่ ง (นานาชาติ/ TCI กลุ่ม 1) + ผลงานลักษณะอื่น
หรือผลงานรับใช้สังคม 2 เรื่อง

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดงหลักฐาน
ว่า ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย peer reviewer

1. ผลงานทางวิชาการต้องไม่ซากั
้ บผลงานที่เคยใช้สาหรับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการมาแล้ว ทั้งนี้จะต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รบั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการด้วย
2. ผลงานทางวิชาการที่ทาก่อนการขอตาแหน่งครั้งนี้สามารถ
ใช้ได้ (ไม่ระบุว่าต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเดิมเท่านั้น)
3. ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องได้รับการเผยแพร่ และ
แสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
ยกเว้น ผลงานวิชาการบางประเภทที่ไม่ได้มีการ peer โดยวิธีการ
ปกติ ให้ผู้ขอตาแหน่งทาบันทึกชี้แจงมา เช่น ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น ผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น
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หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)

5. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ

1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นาผลงานของตนเองใน
เรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นผลงานใหม่
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทาง
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการ
ค้นคว้า
3. ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย
หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา
โดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อ
ค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทาง
วิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
ธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)
(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมา
เป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นา
ผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงาน
เดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ใน
ลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
2. ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทาง
วิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลัก
วิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความ
เป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบ
ด้วยกฎหมาย
6. หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาวิจัยในคน
หรือสัตว์ ผู้ขอตาแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดาเนินการ
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ข้อบังคับฯ มธ.
1. มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ต้องไม่
นาผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ
อันจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
2. ต้องแสดงหลักฐานของการค้นคว้าโดยอ้างอิงถึงบุคคลและ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง
3. ต้องไม่มุ่งถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยต่อหลักสิทธิ
มนุษยชนหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
4. ต้องจัดทาผลงานทางวิชาการโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ปราศจากอคติ ไม่จงใจ
เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือไม่ขยายข้อค้นพบ
โดยไม่ได้ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง ชอบธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย
6. ต้องแสดงการได้รับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของการวิจัยในคนหรือสัตว์ เฉพาะในกรณี
การทาผลงานทางวิชาการที่เป็นการทาวิจัยในคนหรือสัตว์

หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)

ข้อบังคับฯ มธ.

(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

6. ทิศทางการศึกษา
หรือวิจัย 5 ข้อ

1. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละ ไม่กาหนด
พื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ
2. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความ
เข้มแข็ง
5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

ไม่กาหนด

7. การเผยแพร่ผลงาน

ไม่กาหนด

1. วารสารทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
2. วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ มธ. กาหนด
โดยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (กพว.)
สามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรอง “วารสารทาง
วิชาการ”ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีความเหมาะสม
ซึ่งไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนดได้

วารสารทางวิชาการจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่ กพอ. กาหนด
สาหรับตาแหน่ง ศ. จะต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
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หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)
(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

ข้อบังคับฯ มธ.

8. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีปกติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ถึง 5 คน
วิธีพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ที่ ก.พ.อ.กาหนด
เกณฑ์การตัดสินให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

วิธีปกติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ถึง 5 คน
วิธีพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.
กาหนด
เกณฑ์การตัดสินให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

วิธีปกติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
วิธีพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
เกณฑ์การตัดสินให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
1) ประธานกรรมการ ให้แต่งตั้งจากกรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2.1) แต่งตั้งจากบัญชีผู้ทรงคุณวุฒซิ ึ่งเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
2.2) เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถหาผูท้ รงคุณวุฒิซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกที่อยู่ในบัญชีได้ คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี ดังต่อไปนี้
(1) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยทีอ่ ยู่นอกหรือในบัญชีที่ ก.พ.อ. เป็นกรรมการ
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
(2) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่
นอกบัญชีที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัย

9. การประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ตาแหน่ง ผศ./รศ. กรณีที่ผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเอกฉันท์ (อยู่/ไม่อยู่ ในเกณฑ์)
อาจกาหนดไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้
2. เกณฑ์การตัดสินให้ถือเสียงข้างมาก
3. ตาแหน่ง ศ. ต้องนัดประชุมทุกราย

1. ตาแหน่ง ผศ./รศ. กรณีที่ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นเอกฉันท์ (อยู่/ไม่อยู่ ในเกณฑ์) อาจกาหนดไม่ต้องมีการ
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้
2. เกณฑ์การตัดสินให้ถือเสียงข้างมาก
3. ตาแหน่ง ศ. ต้องนัดประชุมทุกราย

1. ตาแหน่ง ผศ./รศ. กรณีที่ผลการประเมินของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเห็นว่าให้อยู่ในเกณฑ์หรือไม่ให้อยู่ในเกณฑ์
ที่จะได้รับการแต่งตั้ง ไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
2. ตาแหน่ง ผศ. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสียงข้างมาก
เห็นว่าให้อยู่ในเกณฑ์หรือไม่ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการอาจไม่เรียกประชุมก็ได้
3. ตาแหน่ง ศ. ต้องนัดประชุมทุกราย
4. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)
(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

ข้อบังคับฯ มธ.

10. การแต่งตั้งให้ดารง
1. ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ
ตาแหน่ง ผศ./รศ. โดยวิธีพิเศษ โดยวิธีปกติโดยอนุโลม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
3. เกณฑ์การตัดสินคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
4. คุณภาพดีมาก

1. ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับโดยวิธีปกติโดยอนุโลม
2. รศ. โดยวิธีพิเศษ เสนอได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
4. เกณฑ์การตัดสินให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
5. คุณภาพดีมาก

11. การแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง ศ. โดยวิธีพิเศษ

1. ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับโดยวิธีปกติ
โดยอนุโลม
2. ศ. โดยวิธีพิเศษ เสนอได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
4. เกณฑ์การตัดสินคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
5. คุณภาพดีเด่น

1. ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับโดยวิธีปกติโดยอนุโลม
2. ศ. โดยวิธีพิเศษ เสนอได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
4. เกณฑ์การตัดสินคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
5. คุณภาพดีเด่น

12. การใช้ผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการเดิม

กรณีการขอตาแหน่งในตาแหน่งและสาขาวิชา
เดียวกันกับที่เคยขอมาแล้ว หากมีการนาผลงาน
ทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอ ขอตาแหน่งคราวก่อน
มาเสนอขอใหม่อีกครั้ง ให้ใช้ผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการเดิมที่ผ่านการพิจารณามาแล้ว
โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานนั้นใหม่

กรณีการขอตาแหน่งในตาแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่
เคยขอมาแล้ว หากมีการนาผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอ
ขอตาแหน่งมาก่อน มาเสนอขอใหม่อีกครั้ง ทั้งผู้ขอคนเดิมหรือ
ผู้ขอคนใหม่ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมที่ผ่าน
การพิจารณามาแล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานนั้นใหม่
เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ ห็นว่า เป็นผลงานที่ล้าสมัย
หรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป
โดยต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย

13. การลงโทษ

ห้ามผู้กระทาผิดเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันมีมติ

ห้ามผู้กระทาผิดเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ห้ามผู้กระทาผิดเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
แต่ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันมีมติ
แต่ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ หรือตาม
ระยะเวลาทีส่ ภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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- กรณีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ครบตามที่กาหนด
- กรณีเสนอขอกาหนดตาแหน่งข้ามระดับตาแหน่ง
- กรณีเสนอขอกาหนดตาแหน่งโดยใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
1. ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับวิธีปกติโดยอนุโลม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
3. เกณฑ์การตัดสินให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
- กรณีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ครบตามที่กาหนด
- กรณีเสนอขอกาหนดตาแหน่งข้ามระดับตาแหน่ง
- กรณีเสนอขอกาหนดตาแหน่งโดยใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
1. ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับโดยวิธีปกติโดยอนุโลม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
3. เกณฑ์การตัดสินคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
กรณีผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการไม่ผ่านการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ สามารถนาผลงานทาง
วิชาการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ในระดับเดียวกันในครั้งต่อไปได้

หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)

ข้อบังคับฯ มธ.

(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

14. การกาหนดสัดส่วน
การมีส่วนร่วมในผลงาน

ไม่น้อยกว่า 50% และเป็นผู้ดาเนินการหลัก

ไม่น้อยกว่า 50% และเป็นผู้ดาเนินการหลัก
รวมทั้งเป็นผูด้ าเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง ควรมีผู้ดาเนินการหลัก
(Corresponding author) ได้เพียงคนเดียว
เว้นแต่กรณีอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด

1. ไม่น้อยกว่า 50% และเป็นผู้วจิ ัยชื่อแรก (First author)
หรือผู้ดาเนินการหลัก (Corresponding author)
2. กรณีผลงานมีส่วนร่วมไม่ถึง 50% สามารถยื่นขอกาหนด
ตาแหน่งได้ **แต่ผลงานต้องมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 50%
3. ตารา/หนังสือ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพยื่นเป็นบทได้ แต่สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ต้องเป็นเล่ม

15. บทความวิจัยที่ตีพมิ พ์
จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกัน

ระบุเฉพาะผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาใช้ผลงานได้ในสัดส่วนไม่เกิน 50%

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพยื่นได้
สัดส่วนเป็นไปตามที่ตกลงแต่ไม่เกิน 50%
แต่สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไม่ได้

16. บทเฉพาะกาล

1. มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
2. หากมีกรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ให้เสนอผ่าน กพว. เพื่อให้ความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป การตัดสินของสภามหาวิทยาลัย
ถือเป็นที่สิ้นสุด

17. ผลงานที่ผ่านการ
peer review แล้ว

ต้องขอหนังสือรับรองกรณีทไี่ ม่มีการ
peer view ว่าได้ผา่ นกระบวนการนั้นแล้ว

ต้องขอหนังสือรับรองทุกชิ้น

ต้องขอหนังสือรับรองกรณีทไี่ ม่มีการ peer review
ว่าได้ผ่านกระบวนการนั้นแล้ว

18. อานาจสูงสุด

ก.พ.อ./ สกอ.

ก.พ.อ./ สกอ.

สภามหาวิทยาลัย

19. ชื่อสาขาวิชา

ต้องเป็นสาขาเดียวกัน ตั้งแต่ ผศ. ถึง ศ.
หากมีการเปลี่ยนสาขา จะต้องใช้วิธีพิเศษ

ต้องเป็นสาขาเดียวกัน ตั้งแต่ ผศ. ถึง ศ.
หากมีการเปลี่ยนสาขา จะต้องใช้วิธีพิเศษ

1. การกาหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามบัญชีสาขาวิชาของ สกอ.
2. การกาหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ขอ
3. กรณีผู้ขอเคยขอตาแหน่งมาก่อนหน้านี้ และภายหลังประสงค์
จะเปลี่ยนสาขาวิชา ให้เปลี่ยนสาขาวิชาได้โดยไม่ถือว่าเป็นวิธีพิเศษ

-10-

หมวด

ประกาศ ก.พ.อ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)

ประกาศ ก.พ.อ. (เกณฑ์เดิม)

(มีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 2561)

ข้อบังคับฯ มธ.

20. เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
(ไม่) ให้อ่านผลงาน

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

(ให้ทาเป็นการภายใน) เสนอได้เฉพาะผู้ที่ไม่ประสงค์ให้อ่าน
พร้อมชี้แจงเหตุผลและดุลยพินิจให้ขึ้นอยู่กับประธานกรรมการ
ในแต่ละสาขา

21. การขอทบทวน
ผลการพิจารณา

ทาได้ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ใช้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)
ชุดเดิม
- ครั้งที่ 2 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(Reader) เพิ่มเติม
โดยการรับทบทวนผลการพิจารณา (อุทธรณ์)
หรือไม่ เป็นดุลยพินิจของ กพว.

ทาได้ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ใช้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)
ชุดเดิม
- ครั้งที่ 2 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)
เพิ่มเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิม 2-3 คน
โดยการรับทบทวนผลการพิจารณา (อุทธรณ์) หรือไม่
เป็นดุลยพินิจของ กพว.

ทาได้ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ใช้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)
ชุดเดิม
- ครั้งที่ 2 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)
เพิ่มเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิม 2-3 คน
โดยการรับทบทวนผลการพิจารณา (อุทธรณ์) หรือไม่
เป็นดุลยพินิจของ กพว.

22. ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านประเมินผลงาน

บัญชี สกอ.

บัญชี สกอ.

กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิประกาศใช้บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ
ของตนเองได้

23. นิยาม รูปแบบ
การเผยแพร่และอื่น ๆ ของ
ผลงานวิชาการแต่ละประเภท

ท้ายประกาศ

ท้ายประกาศ

เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
และแต่ละคณะสามารถกาหนดเองได้

งานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
กองทรัพยากรมนุษย์
ตุลาคม 2561
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