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ล าดับ หัวข้อ เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550 - 2556 เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. 2563 

1 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย)์ 

1. ป.เอก  
ดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงาน มาแล้ว 2 ปี 
2. ป.โท  
ดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงาน มาแล้ว 5 ปี 
3. ป.ตรี  
ดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงาน มาแล้ว 9 ปี 

1. ป.เอก  
ดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี  
และพ้นระยะทดลองารปฏิบัติงานทีก่ําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
2. ป.โท  
ดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 4 ปี 
3. ป.ตรี  
ดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงาน มาแล้ว 6 ปี 

คงเดิมตามเกณฑ์ปี 2560 

2 ผลการสอน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

มีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยและเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว 

มีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบค่าได้ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค 
และเสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพดมีีการอ้างอิงแหล่งที่มา และได้
ใช้ประกอบการสอนมาแลว้ 

มีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบค่าได้ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค 
และเสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

3 ผลงานทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

มีผลงานอย่างน้อย 1 รายการ 
งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ หรือ ผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม หรือ หนังสือ ตํารา หรือ บทความทางวิชาการ (คุณภาพดี) 
และต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวจิัยตามกรณีกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ ได้แก่ 
(1) สอดคล้องกับศักยภาพหรอืทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
(2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงกับบริบทโลก 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
(5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ 
(1) ผลงานวิจัย 2 เร่ือง หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 1 
รายการ 
(3) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 1 เร่ือง 
(4) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และ ตําราหรือหนังสือ 1 เล่ม 
คุณภาพดี 
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวชิาทาง
สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ อาจใช ้
(1) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม/
บทความทางวิชาการ 1 เร่ือง (คุณภาพดีมาก) และผลงานวิชาการใน
ลักษณะอื่น 1 รายการ (คุณภาพดี) หรือ 
(2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/
บทความทางวิชาการ 1 เร่ือง (คุณภาพดีมาก) และผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม (คุณภาพดี) 1 เร่ือง 
(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/
บทความทางวิชาการ 1 เร่ือง (คุณภาพดีมาก) และตําราหรือหนังสือ 1 
เล่ม (คุณภาพดี) 
(ไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวจิัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
หลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ) 

มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ 
(1) ผลงานวิจัย 2 เร่ือง หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 1 
รายการ 
(3) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 1 เร่ือง 
(4) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และ ตําราหรือหนังสือ 1 เล่ม 
มีผลงานที่มีคุณภาพระดับ B โดยที่งานวิจัยตาม ข้อ 1 – 4 อยา่ง
น้อย 1 เร่ืองผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ 
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)  
ส าหรับการขอเสนอต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ อาจใช ้
(1) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม (คุณภาพระดับ B) หรือ บทความทางวิชาการ 1 เร่ือง 
(คุณภาพระดับ B+) และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ 
(คุณภาพระดับ B)  หรอื 
(2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม (คุณภาพระดับ B) หรือ บทความทางวิชาการ 1 เร่ือง 
(คุณภาพระดับ B+) และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 รายการ 
(คุณภาพระดับ B) หรือ 
(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้
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สังคม (คุณภาพระดับ B) หรือ บทความทางวิชาการ 1 เร่ือง 
(คุณภาพระดับ B+) และตําราหรือหนังสือ 1 รายการ (คุณภาพ
ระดับ B) 
โดยที่งานวิจยัตาม ข้อ 1 – 3 อยา่งน้อย 1 เร่ืองผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author 

4 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
(รองศาสตราจารย)์ 

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกวา่ 3 ป ี

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ป ี

คงเดิมตามเกณฑ์ปี 2560 

5 ผลการสอน 
(รองศาสตราจารย์) 

มีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยและเสนอเอกสารคําสอนทีไ่ด้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 

มีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบค่าได้ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค 
และเสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพดมีีการอ้างอิงแหล่งที่มา และได้
ใช้ประกอบการสอนมาแลว้ 

มีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบค่าได้ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค 
และเสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

6 ผลงานทางวิชาการ 

(รองศาสตราจารย์) 

มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ 
(1) งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ หรือ ผลงาน

วิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพดี) และ 
(2) หนังสือ หรือ ตาํรา (คุณภาพดี)  
และต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวจิัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ ได้แก่ 
(1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
(2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนปลงของบริบทโลก 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
(5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

มีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ และม ี2 วิธีดงันี้ 
วิธีที่ 1 ประกอบด้วย (1) + (4) หรือ (2) + (4) หรือ (3) + (4) 
(1) ผลงานวิจัย 2 เร่ือง (คุณภาพดี) หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 1 

รายการ (คุณภาพดี) หรือ  
(3) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เร่ือง  

(คุณภาพดี) และ 
(4) ตํารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม (คุณภาพดี) 
(โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ) 
วิธีที่ 2 ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรอื (3) 
(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เร่ือง คุณภาพดมีากอย่างน้อย 2 เร่ือง 

และคุณภาพดี 1 เร่ือง หรือ 
(2) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เร่ือง และผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่นซ่ึงมีคุณภาพดี หรอื 
(3) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เร่ือง และผลงาน

วิชาการรับใช้สังคมซ่ึงมีคุณภาพดี 
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวธิีที ่2 อาจใช้ตําราหรือหนังสือซ่ึง
มีคุณภาพดีมาก อยา่งน้อย 2 เล่ม และมีคุณภาพดี 1 เล่ม แทนได้ 
(โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ) 

มีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ และม ี3 วิธีดงันี้ 
วิธีที่ 1 ประกอบด้วย (1) + (4) หรือ (2) + (4) หรือ (3) + (4) 
(1) ผลงานวิจัย 2 เร่ือง (คุณภาพระดับ B+) หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 1 

รายการ (คุณภาพระดับ B+) หรือ  
(3) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เร่ือง 

(คุณภาพระดับ B+) และ 
(4) ตํารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม (คุณภาพระดบั B+) 
หมายเหต ุ
1. งานวิจัยตามข้อ 1- 3 ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ กาํหนด หรืออยู่
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 อย่างน้อย 1 เร่ือง 
2. ผลงานวิจัยของผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์ดันดับแรก (First 
Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) 
3. ตําราและหนังสือของผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์ดันดับแรก             
(First Author) 
4. ไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ 
วิธีที่ 2 ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรอื (3) 
(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เร่ือง คุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 

เร่ือง และคุณภาพระดับ B+ 1 เร่ือง หรือ 
(2) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพระดับ A อย่างนอ้ย 2 เร่ือง และผลงาน
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ทั้งน้ี 
1. ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเปน็ผลงานหลังจากได้รับ

การแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งวชิาการเดมิ 
2. วิธีพิเศษ ให้ใช้วิธทีี่ 1 เท่าน้ัน 

ทางวิชาการในลักษณะอื่นซ่ึงมีคุณภาพระดับ B+ หรือ 
(3) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพระดับ A อย่างนอ้ย 2 เร่ือง และผลงาน

วิชาการรับใช้สังคมซ่ึงมีคุณภาพระดับ B+ 
หมายเหต ุ
1. งานวิจัยตามข้อ 1- 3 ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ กาํหนด หรืออยู่
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 อย่างน้อย 2 เร่ือง ที่มีคุณภาพ A 
2. ผลงานวิจัยของผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์ดันดับแรก (First 
Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) 
3. ไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ 
ส าหรับการขอเสนอต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ อาจใช ้
(1) ตําราหรือหนังสืออย่างน้อย 3 เร่ือง คุณภาพระดับ A อย่าง

น้อย 2 เล่ม และคุณภาพระดับ B+ 1 เล่ม หรือ 
(2) ตําราหรือหนังสือซ่ึงมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เล่ม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซ่ึงมีคุณภาพระดับ B+ หรือ 
(3) ตําราหรือหนังสือซ่ึงมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เล่ม และ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมซ่ึงมีคุณภาพระดับ B+ 
ตําราหรือหนังสือของผู้ขอตอ้งเป็นผู้ประพันธ์ดันดับแรก (First 
Author) 
วิธีที่ 3 ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
สาขาวชิาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์
แพทยศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆตามที่ ก.พ.อ ก าหนด 
(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 10 เร่ือง ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Scopus 
หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์        
โดยอยา่งน้อย 5 เร่ือง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์ดันดับแรก (First 
Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) และ 
(2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 
Citation) อยา่งน้อย 500 รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อา้งอิง
ตนเอง และ 
(3) มีค่า Life-Time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8 และ 
(4) เป็นหัวหนา้โครงการวิจยั (Principal investigator) ที่ได้รับทุน



ล าดับ หัวข้อ เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550 - 2556 เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. 2563 
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อยา่งน้อย 5 โครงการ (Life-time) 
วิธีที่ 3 ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
สาขาวชิาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆตามที่ 
ก.พ.อ ก าหนด 
(1) งานวิจัยอย่างน้อย 5 เร่ือง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่

ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยโ์ดยอย่างนอ้ย 3 เร่ือง ผู้ขอต้อง
เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผูป้ระพันธ์
บรรณกิจ (Corresponding Author) และ 

(2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-Time 
Citation) อยา่งน้อย 150 รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อา้งอิง
ตนเอง 

(3) มีค่า Life-Time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 4 และ 
(4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั (Principal investigator) ที่ได้รับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อยา่งน้อย 5 โครงการ          
(Life-time) 

7 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
(ศาสตราจารย)์ 

ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏบิัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ป ี

คงเดิมตามเกณฑ์ปี 2550 - 2556 คงเดิมตามเกณฑ์ปี 2550 - 2556 

8 ผลการสอน 
(ศาสตราจารย์) 

มีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยและมีความเชี่ยวชาญในการสอน 

มีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบค่าได้ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต ระบบทวภิาค 

มีชั่วโมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

9 ผลงานทางวิชาการ 

(ศาสตราจารย์) 

มี 2 วธิีดังนี้ 
วิธีที่ 1 มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ ผลงาน ต่อไปนี้ 
(1) 1.1 ผลงานวิจัย (คุณภาพดีมาก) หรอื 
   1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ (ดีมาก) และ 
(2) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ (ดีมาก) และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาํหนด และต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือ
วิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา 5 ข้อ ได้แก ่
   (1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที ่เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
   (2) เพือ่ให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 
   (3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   (4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

มี 2 วธิีดังนี้ 
วิธีที่ 1 มีผลงานอย่างน้อย 6 รายการ ประกอบด้วย  
(1)+(3) หรือ (2)+(3) 
(1) ผลงานวิจัย 5 เร่ือง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด (คุณภาพดีมาก) 
หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นซ่ึงต้อง ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด 
อย่างน้อย 5 เร่ือง (คุณภาพดีมาก) 
(3) ตํารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม (คุณภาพดีมาก) 
(โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง

มี 3 วธิีดังนี้ 
วิธีที่ 1 สาขาวิชาทั่วๆไป ซึ่งแบ่งออกย่อยๆเป็น 2 วิธีการ คือ 
วิธีที่ 1.1 มีผลงานอย่างน้อย 6 รายการ ประกอบด้วย 
(1)+(3) หรือ (2)+(3) 
(1) ผลงานวิจัย 5 เร่ือง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที ่ก.พ.อ. กําหนด              
(คุณภาพระดับ A) หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที ่ก.พ.อ. กําหนด และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่นซ่ึงต้อง ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เร่ือง (คุณภาพระดับ A) 
(3) ตํารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม (คุณภาพระดับ A) 



ล าดับ หัวข้อ เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550 - 2556 เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. 2563 
   (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
วิธีที่ 2 มีผลงานอย่างน้อย 1 รายการ ประกอบดว้ยผลงานต่อไปนี ้
(1) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ กาํหนด ทั้งนี้ไม่นับงานวจิัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
(2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น หรือ 
(3) ผลงานแต่งตํารา หรือ หนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
และต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวจิัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ ได้แก่ 
   (1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที ่เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
   (2) เพือ่ให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 
   (3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   (4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
   (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่เคยใช้สําหรับการพิจารณา
แต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้อง
มีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ด้วย 

หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ) 
วิธีที่ 2 มีผลงานอย่างน้อย 5 รายการ ประกอบด้วย (1) หรือ (2) 
(1) ผลงานวิจัย 5 เร่ือง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กาํหนด (คุณภาพ
ดีเด่น) หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติตามที ่ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
(คุณภาพดีเด่น) รวมกันทั้งหมด อยา่งน้อย 5 เร่ือง 
(โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ) 
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวชิาทาง
สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทาง
วิชาการได้ 2 วิธีดงันี้ 
วิธีที่ 1 มีผลงานอย่างน้อย 4 รายการ ประกอบด้วย  
(1)+(2) หรือ (1)+(3) 
(1) ผลงานวิจัย 2 เร่ือง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ กาํหนด หรือฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (คุณภาพดีมาก) หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามที่ ก.พ.อ 
กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น หรอืผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่าง
น้อย 2 เร่ือง (คุณภาพดีมาก) และ 
(3) ตํารา หรือ หนังสือ 2 เล่ม (คุณภาพดีมาก) 
(โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ) 
วิธีที่ 2 มีผลงานอย่างน้อย 5 รายการ ประกอบด้วย (1) หรือ (2) 
หรือ (3) 
(1) ผลงานวิจัย 3 เร่ือง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กาํหนดหรือ ฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (คุณภาพดีเด่น) หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เร่ือง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่

หมายเหต ุ
1. ผลงานวิจัยของผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดับแรก (First 
Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) 
2. ตําราและหนังสือของผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก             
(First Author) 
3. ไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจยัตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ 
วิธีที่ 1.2 มีผลงานอย่างน้อย 15 รายการ ประกอบด้วย 
(1)+(3) หรือ (2)+(3) 
ประกอบด้วย 
(1) งานวิจัยอยา่งน้อย 5 เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามที ่ก.พ.อ 
กําหนด ที่มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 2 เร่ือง และมีคุณภาพ
ระดับ A อย่างน้อย 3 เร่ือง หรือ 
(2) งานวิจัยอยา่งน้อย 1 เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานทางวชิาการรับใช้สังคม รวมกัน
ทั้งหมดอย่างน้อย 5 เร่ือง โดยที่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 
เร่ือง ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างน้อย 3 เร่ืองมีคุณภาพ
ระดับ A 
(3) งานวิจัย อย่างน้อย 10 เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ กําหนด 
หรือ 
หมายเหต ุ
1. ผลงานวิจัยตามข้อ (1) – (2) อย่างนอ้ย 2 เร่ือง ที่มีคุณภาพ
ระดับ A+ อย่างน้อย 1 เร่ืองที่มีคุณภาพระดับ A ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์ดันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธบ์รรณกิจ 
(Corresponding Author) 
2. ผลงานวิจัยตามข้อ (3) อยา่งน้อย 6 เร่ือง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้
ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดบัแรก  (First Author) หรือ ผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (Corresponding Author) 
วิธีที่ 2 สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึง่แบ่งออก
ย่อยๆเป็น 2 วิธีการ คือ 
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อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กาํหนดหรือ ฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 หรือ ตําราหรือหนังสือ 1 เล่ม และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นๆ หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อยา่ง
น้อย 3 เร่ือง (คุณภาพดีเด่น) หรือ 
(3) ตํารา หรือ หนังสือ 3 เล่ม (คุณภาพดีเด่น) 
(โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ) 
ทั้งนี้ 
1. ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากไดร้ับการ
แต่งตั้งใหด้ ารงด าแหน่งทางวิชาการเดมิ 
2. วิธีพิเศษ ใช้วธิีที่ 1 เทา่น้ัน 

วิธีที่ 2.1 มีผลงานอย่างน้อย 6 รายการ ประกอบด้วย 
(1)+(3) หรือ (2)+(3) 
(1) งานวิจัย อย่างน้อย 5 เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามที ่ก.พ.อ 
กําหนด (คุณภาพระดับ A) หรือ 
(2) งานวิจัย อย่างน้อง 1 เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามที ่ก.พ.อ 
กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 3 เร่ือง (คุณภาพ
ระดับ A)  
(3) ตํารา หรือ หนังสือ อยา่งน้อย 2 เล่ม (คุณภาพระดับ A) 
หมายเหต ุ
1. ผลงานวิจัยตามข้อ (1) และ (2) อยา่งน้อย 2 เร่ือง ของผู้ขอต้อง
เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธบ์รรณกิจ 
(Corresponding Author) 
2. ตําราและหนังสือ อยา่งน้อย 1 เล่ม ของผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First Author) 
วิธีที่ 2.2 มีผลงานอย่างน้อย 8 รายการ ประกอบด้วย 
(1) งานวิจัยอยา่งน้อย 5 เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด โดยที่ผลงานวจิัยอย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+ 
และอีก อยา่งน้อย 3 เร่ือง อยู่ในระดับ A หรือ 
(2) วิจัยอยา่งน้อย 1 เร่ือง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม รวมกันทั้งหมด อยา่งน้อย 5 เร่ือง โดยที่ผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 2 เร่ือง ต้องมีคุณภาพระดบั A+ และผลงานทางวิชาการ
อีกอยา่งน้อย 3 เร่ืองมีคุณภาพระดับ A 
(3) ตํารา หรือ หนังสือ อยา่งน้อย 3 เล่ม ต้องมีคุณภาพระดับ A+ 
อย่างน้อย 1 เล่ม และอีกอยา่งน้อย 2 เล่ม มีคุณภาพระดับ A 
หมายเหต ุ
1. ผลงานตามข้อ (1) และ (2) อย่างน้อย 2 เร่ือง มีคุณภาพระดับ 
A+ และคุณภาพระดบั A อยา่งน้อย 1 เร่ือง ของผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธบ์รรณกิจ 
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(Corresponding Author) 
2. ตําราและหนังสือ อยา่งน้อย 1 เล่ม มีคุณภาพระดับ A+ และ มี
คุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เล่ม ของผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First Author) 
วิธีที่ 3 สาขาวิชาเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 
วิธีที่ 3.1 ส าหรบัสาขาวชิาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร ์และสาขาวชิาอ่ืนๆ ตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด เอกสารประกอบการพิจารณามีรายการดังต่อไปนี้ 
(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 10 เร่ือง ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Scopus 
หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์        
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์ดันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (Corresponding Author) และ 
(2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 
Citation) อยา่งน้อย 1,000 รายการ โดยไม่นับงานวิจยัที่อ้างอิง
ตนเอง และ 
(3) มีค่า Life-Time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 18 และ 
(4) เป็นหัวหนา้โครงการวิจยั (Principal investigator) ที่ได้รับทุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อยา่งน้อย 10 โครงการ (Life-time) 
วิธีที่ 3.2 ส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวชิาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆตามที่ 
ก.พ.อ ก าหนด เอกสารประกอบการพิจารณามีรายการดงัต่อไปนี้ 
(1) งานวิจัยอย่างน้อย 10 เร่ือง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่

ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์อันดับแรก (First 
Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) 
และ 

(2) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-Time 
Citation) โดยไม่นับงานวจิัยที่อา้งอิงตนเอง ดังต่อไปนี้ 
(2.1) สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อยา่งน้อย 500 รายการ 
(2.2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 200 รายการ  
และ 

(3) มีค่า Life-Time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า 8 และ 
 (4) เป็นหัวหน้าโครงการวจิัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุน
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จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อยา่งน้อย 10 โครงการ (Life-time) 

11 คําจํากัดความ รูปแบบการ
เผยแพร่ และลกัษณะ
คุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ (งานวจิัย) 

1. นิยาม 
2. รูปแบบ 2 รูปแบบ 
  (2.1) รายงานการวจิัย 
  (2.2) บทความวิจยั 
3. การเผยแพร ่
  (3.1) การเผยแพร่ 4 ลกัษณะ 
  (3.2) ให้อํานาจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าทีป่ระเมินผลงาน
ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณา
ความกวา้งขวางของการเผยแพร่รายงานวิจัยสมบูรณ์ 
4.ลักษณะคุณภาพ 3 ระดับ 

1. นิยาม (ปรับใหม่) ขยายความงานวิจยัพื้นฐาน และงานวจิัยประยุกต์ 
2. รูปแบบ 3 รูปแบบ 
  (2.1) รายงานการวจิัย 
  (2.2) บทความวิจยัที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือวารสาร
ทางวิชาการ 
  (2.3) บทความวิจยัที่นําเสนอในรูปของหนังสือ (monograph) ซ่ึงนํา
งานวิจัยมาใช้ประกอบการเขยีน 
3. การเผยแพร ่
   (3.1) การเผยแพร่ 5 ลักษณะ โดยเพิม่การเผยแพร่ในรูปแบบของ
หนังสือ 
   (3.2) ให้อาํนาจสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้กําหนดความกวา้งขวางของ
การเผยแพร่รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่ในรูปของ
หนังสือ (monograph) แทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ 
4. ลักษณะคุณภาพ 3 ระดับ และเปลี่ยนแปลงคําอธิบายลักษณะ
คุณภาพดีเด่น 
 

1. นิยาม (เพิ่มเติม) งานวิจยัสร้างสรรค์ (Creative Research) 
นอกนั้นเนื้อความตามเดิมของเกณฑ์ปี 2560 
2. รูปแบบ เนื้อความตามเดิมของเกณฑ์ปี 2560 
3. การเผยแพร ่ 
 (3.1) การเผยแพรจ่าก 5 ลักษณะ ตามเกณฑ์ 2560 ถูกลดลง 
เหลือ 4 ลักษณะการเผยแพร่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     ลักษณะที ่1 ข้อความตามเดิมของเกณฑ์ปี 2560 
     ลักษณะที่ 2 เพิ่มเนื้อความ “เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความ  
     วจิัยที่ได้มีบรรณาธกิาร” 
     ลักษณะที ่3 (ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม) การนําเสนอผลงานวจิัย 
     แบบ Proceeding สามารถนําหลักฐานงานวิจัยที่นาํเสนอจาก  
     การประชุมโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการ 
     ประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และตอ้งสมาคมวิชาการ  
     และวิชาชพีที่นําไปเสนอนั้นต้องจัดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ป ี 
    ลักษณะที่ 4 เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ (monograph)    
     เนื้อความยังคงเดิมของเกณฑ์ปี 2560 และยังคงให้อํานาจ     
    สภามหาวิทยาลยัเป็นผู้กําหนดความกว้างขวางของการเผยแพร่ 
ข้อสังเกต ุ
1. การเผยแพร่ในรูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ถกูตัด
ออกไปจากเกณฑ์ปี 2563 
4. เกณฑล์ักษณะคุณภาพ  ถูกปรับเปลีย่นทั้งหมดจากระดบั ดี ดี
มาก ดีเด่น กลายเป็นระดับ B/ B+/ A /A+ และคําอธิบาย
เปลี่ยนแปลงไป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ระดับ B เป็นงานวิจัยที่มกีระบวนการวจิัยทุกขั้นตอนถูกต้อง
เหมาะสมในระเบียบวิธวีิจัยซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหนา้ทาง
วิชาการหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
ระดับ B+ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานที่
แสดงถึงการวิเคราะห์และนาํเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างาน
เดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว รวมทั้งได้รับการตีพิมพ์และอา้งอิงในฐานะ
ข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาต ิ
ระดับ A  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสาร 
top 15% แรกของสาขาวิชานั้นๆ หรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้



ล าดับ หัวข้อ เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550 - 2556 เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. 2563 
อย่างแพร่หลาย โดยมหีลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
 
ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอยา่ง
โดดเด่น (outstanding) รวมทั้งไดร้ับการอ้างอิงอยา่งกว้างขว้างใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสาร top 5% แรกของ
สาขาวิชานั้นๆ หรือสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่าง
มากโดยมหีลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวิชาชพี 

12 คําจํากัดความ รูปแบบการ
เผยแพร่ และลกัษณะ
คุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ (ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น) 

เขียนในแบบภาพรวมและอธิบายแบบกว้างๆ 1. จําแนกเป็น 10 ประเภท 
   (1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
   (2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
   (3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
   (4) กรณีศึกษา (Case Study) 
   (5) งานแปล 
   (6) พจนานกุรม สารานกุรม นามานกุรม และงานวิชาการใน
ลักษณะเดียวกัน 
   (7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   (8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
   (9) สิทธิบัตร 
   (10) ซอฟตแ์วร ์
2. งานแปล กาํหนดระดับคุณภาพออกเป็น 2 สาขา (วิทยาศาสตร์/
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  โดยกําหนดประเด็นที่ต้องเขียน
คําอธิบาย/ชี้แจงในเอกสารให้ละเอียดขึน้ 

1. ยังคงจําแนกเป็น 10 ประเภทตามเดิม ตามเกณฑ์ปี                 
   2550-2556 
2. คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ยังคงเนื้อความเดิมตามเกณฑ์           
    ปี 2560 
3. เกณฑ์ลักษณะคุณภาพ เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จากเกณฑ์ใน
ลักษณะ ดี ดีมาก ดีเด่น (เกณฑ์ปี 2560) กลายเป็นเกณฑ์ในลักษณะ 
B/B+/A/A+ รวมถึงคําอธิบายในแต่ละเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละประเภท 

13 คําจํากัดความ รูปแบบการ
เผยแพร่ และลกัษณะ
คุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ (ผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม) 

 1.ปรับรูปแบบ 
2.เปลี่ยนคําอธิบายลักษณะคุณภาพระดบัดี 

1.คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ่ยังคงเนื้อความเดิมเกณฑ์  2560 
2.เกณฑ์ลักษณะคุณภาพ เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จากเกณฑ์ใน
ลักษณะ ดี ดีมาก ดีเด่น (เกณฑ์ปี 2560) กลายเป็นเกณฑ์ในลักษณะ 
B/B+/A/A+ รวมถึงคําอธิบายในแต่ละเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

14 คําจํากัดความ รูปแบบการ
เผยแพร่ และลกัษณะ
คุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ (ตํารา) 

1.นิยาม 
2.รูปแบบ 
3.การเผยแพร ่
  (3.1) การเผยแพร่ด้วยวธิีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING 

1.นิยาม  
   (1.1) ปรับคํานยิาม 
   (1.2) เพิ่มความว่า “หากผลงานทางวชิาการที่เคยเสนอเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไปแล้ว จะนํามาเสนอเป็นตาํรา

1.คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ่ยังคงเนื้อความเดิมเกณฑ์  2560 
2.เกณฑ์ลักษณะคุณภาพ เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จากเกณฑ์ใน
ลักษณะ ดี ดีมาก ดีเด่น (เกณฑ์ปี 2560) กลายเป็นเกณฑ์ในลักษณะ 
B/B+/A/A+ รวมถึงคําอธิบายในแต่ละเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 



ล าดับ หัวข้อ เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550 - 2556 เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. 2563 
HOUSE) หรือสํานักพิมพ ์(PUBLISHING HOUSE) หรือโดยการถ่าย
สําเนาเย็บเล่มเป็นรูปเล่ม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ 
  (3.2) การเผยแพร่โดยสือ่อิเล็กทรอนิกซ์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การ
เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 

ไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นตํารา 
2.รูปแบบ  กาํหนดให้เพิ่ม “ดัชนีค้นคํา” 
3. การเผยแพร ่
   (3.1) การเผยแพร่ด้วยวธิีการพิมพ ์หรือ  
   (3.2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนกิส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูป
ของซีดีรอม, e-learning, online learning 
   (3.3) การเผยแพร่เป็น e-book โดยสาํนักพิมพ์ซ่ึงเป็นที่ยอมรับต้อง
แสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลายสถาบัน 

15 คําจํากัดความ รูปแบบการ
เผยแพร่ และลกัษณะ
คุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ (หนังสือ) 

1.นิยาม 
2.รูปแบบ 
3.การเผยแพร ่
  (3.1) การเผยแพร่ด้วยวธิีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING 
HOUSE) หรือสํานักพิมพ ์(PUBLISHING HOUSE)  
  (3.2) การเผยแพร่โดยสือ่อิเล็กทรอนิกซ์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การ
เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 

1. นิยาม 
   (1) ปรับคํานิยาม 
   (2) เพิ่มความวา่ “หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไปแล้ว จะนํามาเสนอเป็น
หนังสือไม่ได้ 
2. 

 

 


