
ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด  แทนออมทอง 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ผลกระทบของการบังคบัใช้ เกณฑ์ใหม่  
และแนวทางปฏิบัติในการขอต าแหน่งทางวชิาการ 

(ผศ. รศ. และ ศ.) 



ประสบการณ์จริงมาบรรยาย 

คณะกรรมการพจิารณาผลงานทางวชิาการ (กพว.) บอร์ดศอ    
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานทางวชิาการ ผศ. รศ. ศ. ของ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(กพอ.) ต ารา หนังสือ งานวจิัย 

  

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานเอกสารประกอบการสอน (ผศ.)  
และเอกสารค าสอน (รศ. ศ.) 

  

กรรมการสภาวชิาการ และสภามหาวทิยาลยั   
ผู้ขอรับการประเมนิ ผศ. รศ. ศ. (รอบเดียวผ่าน)   



  การท างานในคณะกรรมการพจิารณาผลงานวชิาการ (กพว.) 

- อาจารย์ขาดก าลงัใจในการขอต าแหน่งทางวชิาการ 
    (ดูเป็นเร่ืองไกลตวั กระบวนการยุ่งยาก และผ่านยาก) 

- กฎและระเบียบที่ไม่เอือ้ต่อการขอต าแหน่งทางวชิาการ 
    (การประเมนิการสอน) 

- การใช้และตีความในกฎหมายและระเบียบทีค่ลาดเคล่ือนไป 
    จากส่ิงทีค่วรจะเป็น (การมกีฎหมายฉบับใหม่ ๆ) 
    (ท าจนเป็นวฒันธรรมขององค์กร) 

  



นศ. ป.ตรี (เก้าแสน) 

ปัจจุบัน 2562 (หกแสน) 

สูงสุด (หน่ึงล้านสองแสน) 





ยุบ ควบรวม (สาขา) 

ยุบ ควบรวม (คณะ) 

Lay off (อาจารย์) 
เลกิจ้าง 

หาระเบียบมาเป็นเกณฑ์ 



  สาขาวชิา และคณะทีนั่กศึกษาจะลดลง 





มีผลต่อการประเมินผลการท างาน 



  ใครอยากเป็น ศาสตราจารย์ ให้ท า 4 ข้อ 

มผีลงานวชิาการ (วจิัย) ทีต่่อเน่ืองและสม า่เสมอ   

ให้วงการในศาสตร์ของสาขาน้ัน ๆ ยอมรับ    
มงีานวชิาการ (ตีพมิพ์) ด้านใดด้านหน่ึงโดดเด่น    

รวบรวมผลงานทีม่มีาทั้งหมดมาเขียนหนังสือหรือต ารา 
เพ่ือแสดงถึงองค์ความรู้ (body of knowledge) ทีเ่ราม ี

  



การก าหนดความ ลกัษณะ และการเผยแพร่ 

  ต้องเรียนรู้ ก่อนทีจ่ะวางแผนขอต าแหน่งทางวชิาการ 

- เอกสารประกอบการสอน 
- เอกสารค าสอน 
- หนังสือ 
- ต ารา 
- งานบริการสังคม และอ่ืน ๆ 
- งานวจิัย 
ท าอย่างม ีเป้าหมาย และ ถูกกตกิา ทีค่ณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดไว้ 



เอกสารประกอบการสอน (ใช้กบัผู้ช่วยศาสตราจารย์) 



เอกสารประกอบการสอน (ต่อ) 



เอกสารค าสอน (ใช้กบัรองศาสตราจารย์) 



เอกสารค าสอน (ต่อ) 



ต ารา (ใช้กบั ผศ. รศ. ศ.) 



ต ารา (ต่อ) 



ต ารา (ต่อ) 



ต ารา (ต่อ) 



หนังสือ (ใช้กบั ผศ. รศ. ศ.) 



หนังสือ (ต่อ) 



หนังสือ (ต่อ) 



หนังสือ (ต่อ) 



การพฒันาการเขียนเอกสารต าแหน่งทางวชิาการ 

เอกสารประกอบการสอน                เอกสารค าสอน    

เอกสารค าสอน               ต ารา (ระเบียบใหม่ หนังสือไม่ได้)   

พฒันา  

พฒันา  

ทฤษฎลีงิบนเกาะ 



งานวจิัย (ผศ. รศ. ศ.) 



งานวจิัย (ต่อ) 



งานวจิัย (ต่อ) 



งานวจิัย (ต่อ) 



การบริการสังคม (ใช้กบั ผศ. รศ. ศ.) 



การบริการสังคม (ต่อ) 



การบริการสังคม (ต่อ) 



การบริการสังคม (ต่อ) 



ประเภท ของผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน 



กรณศึีกษา (ผศ. รศ. ศ.) 



กรณศึีกษา (ต่อ) 



ตัวอย่างกรณศึีกษา 

- ซัมซุง...กรณศึีกษาทีป่ระสบความส าเร็จด้านบริหารธุรกจิ 

- กรณศึีกษา…กลยุทธ์การบริหารการตลาดทีผ่ดิพลาดของ Nokia  

- กรณศึีกษาการตดิต่อโรคตาแดงของโรงเรียนอนุบาลกติยิา 
    จังหวดัมหาสารคาม 

- การอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนกรณศึีกษา: เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
   เขาพระแทว  จังหวดัภูเกต็  



กฎหมายลูกทีต่ามมา 

     กรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานวจิัย จะต้องมีจ านวนอย่างน้อย 
5 กรณศึีกษา และมีจ านวนหน้ารวมกนัแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า โดย
เน้ือหาสาระจะต้องไม่ซ ้าซ้อนกัน และอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้อง
ประเมิณคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 



ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ผศ. รศ. ศ.) 



ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 



ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 



  เปรียบเทียบ ต ารา หนังสือ และผลงานวชิาการรับใช้สังคม 

ต ารา          เกณฑ์เก่า สามารถถ่ายส าเนาเยบ็เล่มได้ 
                  เกณฑ์ใหม่ เผยแพร่ด้วยวธีิพมิพ์ หรือ online 

หนังสือ      เกณฑ์เก่า ต้องเผยแพร่อย่างน้อยส่ีเดือน 
                  เกณฑ์ใหม่ ไม่ได้กล่าวถึง 

รับใช้สังคม เกณฑ์เก่า ไม่นับแสวงหาผลก าไรธุรกจิส่วนตวั 
                   เกณฑ์ใหม่ ตัดส่วนนีอ้อกไป 
 ในเกณฑ์ใหม่ระดบัศาสตราจารย์ไม่ต้องมปีระเมนิการสอน 



บทความวชิาการ 

ใช้ได้กบั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เท่าน้ัน 
- มผีลการประเมนิในระดับ ดมีาก 
- ต้องมกีารตรวจสอบวรรณกรรมอย่างเข้มแขง็ 
- การเขยีนต้องมกีารวเิคราะห์ และสังเคราะห์เน้ือหา 



การขอต าแหน่งทางวชิาการ (เดมิ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต ารา (หนังสือ), บทความ,  
                                 งานบริการสังคม และ/หรืองานวจิัย 

  

เอกสารประกอบการสอน 

รองศาสตราจารย์     ต ารา (หนังสือ) และงานวจิัย   
   เอกสารค าสอน 

ศาสตราจารย์           ต ารา (หนังสือ) และ/หรืองานวจิัย   
  เอกสารค าสอน 



เกณฑ์ใหม่ (ให้ใช้บทเฉพาะกาลหน่ึงปี) 

 ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนีใ้ห้ใช้บังคบัเม่ือพ้นก าหนด 
หน่ึงปี นับตั้งแต่ วนัประกาศราชกจิานุเบกษา เป็นต้นไป 

เร่ิมใช้ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



แนวความคดิการออกกฎหมายในเกณฑ์ใหม่ 

ท าให้การเข้าสู่ต าแหน่งง่าย (มนิีดเดยีวทีง่่าย) มากขึน้ 

ท าให้การเข้าสู่ต าแหน่งหลากหลาย (สับสน) มากขึน้ 

ท าให้การเข้าสู่ต าแหน่งได้มาตรฐาน (ไม่ยากแต่ยากมาก) ขึน้ 

  

  

  



การขอต าแหน่งใน เกณฑ์ใหม่ 

ท าให้การเข้าสู่ต าแหน่ง ง่ายมาก ขึน้ 



เร่ิมต้นการขอต าแหน่งระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณสมบัต ิ   
ปริญญาตรี และสอนมาแล้ว 9 (6) ปี 
ปริญญาโท และสอนมาแล้ว 5 (4) ปี 
ปริญญาเอก และสอนมาแล้ว 2 (1) ปี  
(พ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                     รองศาสตราจารย์  
2 ปี (เดมิ 3 ปี)  



การขอต าแหน่งใน เกณฑ์ใหม่ 

ท าให้การเข้าสู่ต าแหน่ง หลากหลาย มากขึน้ 



เกณฑ์การขอระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณสมบัต ิ   

- ผลงานวจิัย 2 เร่ือง (แนะน าให้ใช้แบบนี)้ 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการลกัษณะอ่ืน 1 เร่ือง 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการรับใช้สังคม 1 เร่ือง 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และต ารา/หนังสือ 1 เล่ม 

ผลงานมคุีณภาพ ด ีและมปีริมาณงาน อย่างน้อย 

(คุณภาพ ด ีต้องอยู่ในฐาน TCI ฐาน 1 หรือ 2)  

ผศ. รุ่นใหม่มหีรือไม่มตี ารา/หนังสือ (งาน 2 ช้ิน)  



ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ 

      อาจใช้ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม หรือบทความวิชาการที่มีคุณภาพ ดีมาก 
แทน การวจิัย  



เกณฑ์การขอระดบัรองศาสตราจารย์ 

คุณสมบัต ิเป็น ผศ. 2 ปี      

- ผลงานวจิัย 2 เร่ือง (แนะน าให้ใช้แบบนี)้ 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืน 1 เร่ือง 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานรับใช้สังคม 1 เร่ือง 
และ ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม 

วธีิที ่1 มคุีณภาพ ด ีและมปีริมาณ อย่างน้อย 

รศ. รุ่นใหม่ม ี2 วธีิ มหีรือไม่ต ารา/หนังสือ (งาน 3 ช้ิน)  

(คุณภาพ ด ีต้องอยู่ใน Quartile 3 หรือ 4 อย่างน้อย TCI 1)  



เกณฑ์การขอระดบัรองศาสตราจารย์ 

คุณสมบัต ิเป็น ผศ. 2 ปี     

- ผลงานวจิัย 3 เร่ือง มคุีณภาพ ดมีาก 2 เร่ือง และ ด ี1 เร่ือง 
- ผลงานวจิัยมคุีณภาพ ดมีาก 2 เร่ือง และผลงานวชิาการใน 
   ลกัษณะอ่ืนมคุีณภาพ ด ี1 เร่ือง 
- ผลงานวจิัยมคุีณภาพ ดมีาก 2 เร่ือง และผลงานวชิาการรับใช้ 
   สังคมมคุีณภาพ ด ี1 เร่ือง  

วธีิที ่2 มคุีณภาพ ดมีาก และมปีริมาณ อย่างน้อย  

(คุณภาพดมีากต้องอยู่ใน Quartile 1 หรือ 2 อย่างน้อย 3 หรือ 4)  



รองศาสตราจารย์สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

     อาจใช้ ต ารา/หนังสือที่มีคุณภาพ ดีมาก อย่างน้อย 2 เล่ม 
และมคุีณภาพ ด ี1 เล่ม แทนงานวจิัย (รวม 3 เล่ม) 



ศาสตราจารย์ สายวทิยาศาสตร์ 

คุณสมบัต ิเป็น รศ. 2 ปี    

- ผลงานวจิัย 5 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิที ่ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
และผลงานอ่ืนใน ระดบันานาชาติ/รับใช้สังคม 5 เร่ือง 
และ ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม 

วธีิที ่1 มคุีณภาพ ดมีาก และมปีริมาณ อย่างน้อย 

ศ. รุ่นใหม่ม ี2 วธีิ มหีรือไม่ต ารา/หนังสือ  

(คุณภาพ ดมีาก ต้องอยู่ใน Quartile 3 หรือ 4)  



คุณสมบัต ิเป็น รศ. 2 ปี (สายวทิยาศาสตร์)   

- ผลงานวจิัย 5 เร่ือง ใน วารสารนานาชาต ิที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ใน วารสารนานาชาต ิที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
    และผลงานอ่ืนในระดบันานาชาติ/รับใช้สังคม 5 เร่ือง 

วธีิที ่2 มคุีณภาพ ดเีด่น และมปีริมาณ อย่างน้อย 

ศาสตราจารย์ สายวทิยาศาสตร์ 

(คุณภาพ ดเีด่น ต้องอยู่ใน Quartile 1 หรือ 2)  

ศ. รุ่นใหม่ม ี2 วธีิ มหีรือไม่ต ารา/หนังสือ  



ศาสตราจารย์ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

- ผลงานวจิัย 2 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิหรือ TCI กลุ่ม 1 หรือ 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิหรือ TCI กลุ่ม 1 

    และผลงานอ่ืนในระดับนานาชาติ/รับใช้สังคม 5 เร่ือง 
และ ต ารา/หนังสือ 2 เล่ม 

วธีิที ่1 มคุีณภาพ ดมีาก และมปีริมาณ อย่างน้อย 

ศ. รุ่นใหม่ม ี2 แบบ มหีรือไม่มตี ารา/หนังสือ  

(ยงัสามารถตพีมิพ์งานวจิัย ภาษาไทย ได้)  



ศาสตราจารย์ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

- ผลงานวจิัย 3 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิหรือ TCI กลุ่ม 1 

- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ในวารสารนานาชาต ิหรือ TCI กลุ่ม 1 

    ผลงานอ่ืนในระดับนานาชาติ/รับใช้สังคม 5 เร่ือง และต ารา/  
     หนังสือ 1 เล่ม  
- ต ารา/หนังสือ 3 เล่ม 

วธีิที ่2 มคุีณภาพ ดเีด่น และมปีริมาณอย่างน้อย 

ศ. รุ่นใหม่ม ี2 แบบ มหีรือไม่มตี ารา/หนังสือ  



การขอต าแหน่งใน เกณฑ์ใหม่ 

ให้การเข้าสู่ต าแหน่ง ได้มาตรฐาน มากขึน้ (ไม่ยากแต่ยากมาก)  



การขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในเกณฑ์ใหม่ 

- ผลงานวจิัย 2 เร่ือง  
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการลกัษณะอ่ืน 1 เร่ือง 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และผลงานวชิาการรับใช้สังคม 1 เร่ือง 
- ผลงานวจิัย 1 เร่ือง และต ารา/หนังสือ 1 เล่ม 

ผลงานมคุีณภาพ ด ีและมปีริมาณงาน อย่างน้อย 

จ าเป็น ต้องใช้งานวจิัยอย่างน้อย 1 เร่ือง (สายวทิยาศาสตร์) 
     อาจใช้ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม หรือบทความวชิาการที่มีคุณภาพ ดีมาก แทนการวจิัย 
(สายสังคม) 



ข้อก าหนด ในเกณฑ์ใหม่ทีท่ าให้มาตรฐาน (ยาก) สูงขึน้ 

          ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงาน
หลังจาก ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม 
(งานเน่า)  
- สะสมผลงานไม่ได้ และไม่มคีวามต่อเน่ืองของ 
   งานวจิัยทีท่ า (ต้องม ีการวางแผน และ กกัตุน ก่อนตพีมิพ์) 

- ในกรณีทีต้่องแก้ไขผลงาน วนัแต่งตั้งจะนับจากวนัที่ 
   แก้ไขน้ันเสร็จแล้ว (ต้องน ามาเผยแพร่อกีคร้ัง) 
มาตรฐานผู้ตรวจยงั เหมือนเดมิ ไม่ได้เปลีย่นไปตามเกณฑ์ 











การท าเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน 

     ผู้ขอต้องมี ช่ัวโมงสอนในวิชาใดวิชาหน่ึงของสถาบัน 
อุดมศึกษา ซ่ึงเทยีบค่า ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ (45 คาบ) 
     ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้สอนหลายวิชาในวิชาที่มีผู้ร่วมสอน
หลายคน จะต้องเสนอเอกสารใน ทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่สอน 
ซ่ึงรวมกนัไม่น้อยกว่าสามหน่วยกติ 



การมส่ีวนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

1. ผลงานที่ ไม่ใช่งานวจิัย (ต ารา หนังสือ บทความวชิาการ งาน
บริการสังคม และอ่ืน ๆ) ต้องเป็น ผู้ด าเนินการหลัก และมีส่วน
ร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

2. ผลงานที่เป็น งานวจิัย ต้องมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงันี้ 
   2.1 มส่ีวนร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

   2.2 เ ป็น ผู้ด า เนินการหลัก (corresponding author) 
และมผีลงานที่สอดคล้องรวมกนั ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

งานวชิาการ หน่ึงช้ิน ใช้ได้แค่หน่ึงคนเท่าน้ัน ยกเว้น ท าสองคน 



การมส่ีวนร่วมในผลงานทางวชิาการ (ต่อ) 

   2.3 ในกรณีผลงานวิจัยที่ เป็นชุดโครงการ ผู้ขอจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก ในบางโครงการของชุดโครงการ อย่างน้อย   
1 เร่ือง และมปีริมาณผลงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

   2.4 ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการ เป็นชุดต่อเน่ือง กัน ผู้ขอ
จะต้องเป็น ผู้ด าเนินการหลัก และมีปริมาณผลงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 



การลงนาม รับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

   ถ้ามี ผู้ร่วมงานหลายคน ให้ทุกคนลงนามว่ามีส่วนร่วมร้อยละ
เท่าใด 
   1. กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมลงนามได้ ทุกคน ถือว่าทุกคน
มส่ีวนร่วมเท่าเทยีมกนั 
   2. กรณีผู้ร่วม บางคน ไม่ลงนาม ให้หัวหน้าภาควชิา หรือ
คณบดี และผู้ขอ เป็นอย่างน้อย ลงนาม พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลที่
ผู้น้ันไม่สามารถลงนามได้ 



การมส่ีวนร่วมในผลงานทางวชิาการ (กฎหมาย) 



A Nature Research Journal 

ISI Impact Factor = 4.60 (Q1) 

 

ผู้ร่วมงาน 17 คน 

ลงนามทุกคน 3.12% 

ไม่ลงนามหลายคน 5.88% 

 

35,000/17 = 2,058.82 บาท 

 



หมวด 2 การลงโทษ (หลายหลาย และฟ้องกนัง่ายมาก) 

         กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกบั
ความเป็นจริง หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการของผู้อ่ืน หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการ
เสนอของต าแหน่งทางวชิาการโดยอ้างองิว่าเป็นผลงานของตน หรือ
น าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหน่ึงฉบับ หรือคดัลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดมิ ของตน 
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้อ่ืน หรือเบี่ยงเบนผลการศึกษาและไม่เสนอผลงานตามความ
เป็นจริง 
 การคดัลอกผลงานทางวชิาการ (plagiarism) 



หมวด 2 การลงโทษ 

ห้ามไม่ให้ผู้น้ันของต าแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าห้าปี 
แต่ไม่เกนิสิบปี 



การย่ืนอุธรณ์ 

ย่ืนอธุรณ์ได้ 2 คร้ัง ภายใน 90 วนั 

ย่ืนต่อสภามหาวทิยาลยั           กพว.          ผู้ทรงชุดเดมิ 



เกณฑ์ใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 
- วธีิปกต ิ3-5 คน (เดมิ 3 คน) 
- วธีิพเิศษ อย่างน้อย 5 คน (เดมิ 5 คน) 
ผศ. รศ. มติเกนิกึง่หน่ึง ผลงาน ดมีาก 
ศ. มติส่ีในห้า ผลงาน ดเีด่น 



เกณฑ์ใหม่ มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งสามารถก าหนดเกณฑ์ใหม่ได้ 

     ทั้งนี้สภาสถาบันอุดมศึกษา อาจก าหนด หลักเกณฑ์เพ่ือให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนา
อาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้ แต่ต้อง ไม่ต ่ากว่า 
มาตรฐานกลางที ่ก.พ.อ. ก าหนด 



เกณฑ์ใหม่ จริยธรรมการท าวจิัย 

     หากผลงานทางวชิาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวจิัยใน
คนหรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้องย่ืนหลักฐานแสดงการ
อนุญาต จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มี
การด าเนินการ  







  แบบฟอร์มขอต าแหน่งทางวชิาการ 

- กพอ.03 (ผศ. รศ. ศ.) ผู้ขอเป็นคนย่ืนเสนอ 

- กพอ.04 (ผศ. รศ. ศ.) คณบดเีป็นคนย่ืนเสนอ 

- กพอ.05 (ศ. 11) 



ค าถามทีต่ามมา 

เกณฑ์ใหม่ เม่ือเปรียบกบั เกณฑ์เก่า เอื้อต่อการขอต าแหน่งทาง
วชิาการหรือไม่ ? 



   ”Publication is important” 

Sir. Isaac Newton 
    (1643-1727) 

  ท าไม การตพีมิพ์งานวจิัย จึงเป็นส่ิงทีม่คีวามส าคญั 



  ท าไมการตีพมิพ์จึงเป็นส่ิงที่มคีวามส าคญั   

•  ท าให้งานของเราไม่หายไปจากโลกใบนี ้

•  ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจแนวคดิของเรา และ 
    มีแนวคดิใหม่ทีจ่ะต่อยอดองค์ความรู้ 



BMC Part of Springer Nature  

ISI Impact Factor = 3.62 (Q1) 

 



วารสารวชิาการ (Academic journal) 

    วารสารที่ตีพิมพ์อย่างสม ่าเสมอ และต้องผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวชิาน้ัน  ๆ (Peer-reviewed) 



Impact Factor คืออะไร 

      จากฐานข้อมูล Institute for Scientific Information 

(ISI) บริษัท Thomson หรือค่า SJR จากฐานข้อมูล Scopus 

ของบริษัท Elsevier  



งานวจิัยตพีมิพ์ในวารสารตามประกาศ ก.พ.อ. 

ระดบัชาติ 
ฐานข้อมูลศูนย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย  
(Thai Journal Citation Index-TCI) 

TCI 1 และ TCI 2 (ต่อเน่ือง 6 เล่ม) 

ระดบันานาชาติ (19 ฐานข้อมูล ผู้ทรงมกัไม่ทราบ) 
ฐานข้อมูล SCOPUS (SJR) และ ISI Impact Factor  

(Quartile) 

Q1, Q2, Q3 และ Q4 



19  ฐานข้อมูล 



ยกเลกิ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

การตพีมิพ์ เฉพาะ บทความวจิัยในวารสาร (กฎหมายใหม่) 



การตพีมิพ์บทความวจิัยในวารสาร (กฎหมายใหม่) 

การตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาตจิาก 19 ฐานข้อมูล เหลือ
จ านวน 7 ฐานข้อมูล เพ่ือให้ได้มาตราฐานมากขึน้ 



เกณฑ์การก าหนดน ้าหนัก (คุณค่า) บทความตีพมิพ์  
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.) 



  การตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานใน วารสารวชิาการ 

- วารสารวชิาการนานาชาตทิีอ่ยู่ในฐานข้อมูล (Institute for  

    Scientific Information, ISI) ให้ค่าน า้หนักเท่ากบั 1.0 (100%) 

- วารสารวชิาการนานาชาตทิีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI (เช่น SCOPUS)  

  ต้องมีคุณสมบตัติามเกณฑ์ของ สกอ. ให้ค่าน า้หนักเท่ากบั 75% 

- วารสารวชิาการระดบัชาติทีผ่่านเกณฑ์ สกอ. ให้ค่าน า้หนักเท่ากบั 50% 

- วารสารวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในเกณฑ์ สกอ. จะต้องเป็นวารสาร 
    ของสถาบันขึน้ไป และอยู่ในรายช่ือวารสารระดบัชาตทิี ่สกว. รับรอง  
    มีค่าน า้หนักเท่ากบั 25% 

 

 



รายงานการประชุมวชิาการ ทีเ่ผยแพร่เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 

- การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ (International Conference) ที่ม ี
   รายงานฉบับสมบูรณ์ (full papers) ให้ค่าน า้หนักเท่ากบั 33% 

- การประชุมวชิาการระดับชาติ (National Conference) ที่จัดร่วมกนัโดย 
   สมาคม/สถาบันมากกว่า 1 แห่งขึน้ไป มีรายงานฉบับสมบูรณ์ (full papers)  
    ให้ค่าน า้หนักเท่ากบั 17% 

 



การก าหนดช่ือสาขาวชิา และอนุสาขาวชิา 

ยกเลกิ กฎหมายการก าหนดสาขาวชิาเดมิ 



ใช้ กฎหมายการก าหนดสาขาวชิาใหม่ 

การก าหนดช่ือสาขาวชิา และอนุสาขาวชิา 



การก าหนดช่ือสาขาวชิา และอนุสาขาวชิา 

ตัวเลขส่ีตัว (สาขาวชิา) 

ตัวเลขหกตัว  
(อนุสาขาวชิา) 



การก าหนดช่ือสาขาวชิา และอนุสาขาวชิา 



การก าหนดช่ือสาขาวชิา และอนุสาขาวชิา 

     ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งมายังคณะ เพ่ือด าเนินการ
ส ารวจการยืนยัน หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวชิา แล้วผ่านที่ประชุม
คณะมายงัมหาวทิยาลยั เพ่ือด าเนินการต่อไป 



ค าถาม ถ้าสอนอยู่คณะวทิยาศาสตร์จ าเป็นต้องขอ สาขาที่
เกีย่วข้องกบัคณะวทิยาศาสตร์ ตามที ่ก.พ.อ. ประกาศหรือไม่ ? 

การก าหนดช่ือสาขาวชิา 

ค าถาม การก าหนดสาขาต้องยดึตามวุฒิการศึกษาทีจ่บมา
ในระดับ สูงสุด หรือไม่ ? 

สาขาทีจ่บ สาขาทีก่ าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
วชิาทีเ่ปิดสอน ต ารา/หนังสือทีเ่ขียน และงานวจิัยทีท่ า 

ควรทีจ่ะสอดคล้องกนั 



ระยะเวลาการด าเนินงาน 

• ระยะเวลาเร็วทีสุ่ด 3 เดือน 6 วนั  
• ระยะเวลามากทีสุ่ด 1 ปี 11 เดือน   
• ระยะเวลาโดยเฉลีย่ 6 เดือน 14 วนั   

  กรณีที่ผลการประเมินเป็นเอกฉันท์น้ัน สามารถด าเนินการได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น  เน่ืองจากไม่ต้องมีการประชุมสรุปผลงานทางวิชาการ
ของกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (กพว.)  ส่วนกรณีที่ใช้ระยะ
เวลานานน้ัน  เ น่ืองมาจาก ขั้ นตอนการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ (ไม่ตรงสาย หรือมีน้อย)  การส่งผลการ
ประเมินล่าช้า (ต้องโทรตาม) และ การนัดประชุม (นัดแล้วไม่มา) 

(กพว.) 



Website รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.อ. 

http://basd.mua.go.th/index.php  

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  



Website รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.อ. 

ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิทีต่รงตามสาขาทีข่อจ านวน 3 คน   

ในกรณีที่ไม่มสีาขาทีต่รงให้ใช้สาขาทีเ่กีย่วข้อง (อยู่ในฐาน)   

ในกรณทีีไ่ม่มผู้ีทรงคุณวุฒิในฐานข้อมูล ให้ท าเร่ือง
เสนอขอ ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป  

  





ขอบคุณครับ 


