
 

ประกาศ ก.พ.อ.2560 มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยผูขอสามารถเลือกขอโดยเกณฑใดเกณฑหนึง่ 
ประกาศ ก.พ.อ.2563 มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2563  

  

 

 
 

สรุปเปรียบเทยีบประกาศ ก.พ.อ.(เกณฑ ก.พ.อ. 2560 และ ก.พ.อ. 2563) (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย) 

เกณฑ ผูชวยศาสตราจารย(มีวิธีเดียว) รองศาสตราจารย(มี 2 วิธี) หมายเหตุ 

ก.พ.อ.2560 

 

การมีสวนรวมฯ 

-ใชเปอรเซ็นต/

สัดสวน 

ผลงานวิจัยทุก

ชิ้นอยางนอย 

50 % 

 

กําหนดผลงานอยางนอย 2 รายการ 

คุณภาพผลงานทุกชิน้ระดับ”ด”ี 

(1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรอื 

(2)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงาน ลษ.อืน่ 1 เรื่อง หรอื 

(3)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงานรับใชสังคม 1 เรื่อง หรือ 

(4)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ตํารา/หนังสือ 1 เลม 

***สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ผูขออาจใช

ผลงาน ลษ.อื่น หรือ ผลงานรับใชสงัคมหรือบทความทาง

วิชาการ คุณภาพ “ดมีาก” แทนงานวจิัย ขอ(2)-(4) ได 

การเผยแพร-ตามเกณฑที่ ก.พอ.กําหนด 

 

วธิีที่ 1 (วิจัย+ตํารา/หนังสือ) 

กําหนดผลงานอยางนอย 3 รายการ 

คุณภาพผลงานทุกชิน้ระดับ”ด”ี 

(1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 

(2)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงาน ลษ.อืน่ 1 เรื่อง หรอื 

(3ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงานรับใชสงัคม 1 เรื่อง  

และ ตํารา/หนังสือ 1 เลม 

ทั้งนีผ้ลงานวิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลงัจาก

ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการเดิม 

การเผยแพร-ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กาํหนด 

 

วธิีที่ 2 (วิจัยทุกชิ้น) 

กําหนดผลงานอยางนอย 3 รายการ 

(1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “ดีมาก” + วิจยั 1 เรื่อง “ดี” 

(2)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “ดีมาก” + ผลงาน ลษ.อื่น  

1 เรื่อง “ดี” 

(3)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “ดีมาก”+ผลงานรับใชสังคม  

1 เรื่อง “ดี” 

***สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิธีที่ 2 ผูขออาจใชตําราหรอืหนังสือ 

คุณภาพ “ดีมาก”อยางนอย 2 เลม และคุณภาพ”ดี 1 เลม แทนผลงาน     

ขอ(1)-(3) ได 

การเผยแพร-ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กาํหนด 

 

ก.พ.อ.2563 

 

การมีสวนรวมฯ  

-ผูขอตองเปน

First author/ 

corresponding 

author 

 

 

กําหนดผลงานอยางนอย 2 รายการ 

คุณภาพผลงานทุกชิน้ระดับ “B” 

(1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรอื 

(2)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงาน ลษ.อืน่ 1 เรื่อง หรอื 

(3)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงานรับใชสังคม 1 เรื่อง หรือ 

(4)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ตํารา/หนังสือ 1 เลม 

**ทั้งนีผ้ลงานอยางนอย 1 เรื่อง ผูขอตองเปน First 

author/corresponding author 

***สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ผูขออาจใช

ผลงาน ลษ.อื่น หรือ ผลงานรับใชสงัคม ผลประเมิน

คุณภาพ”B”หรือบทความทางวิชาการ คุณภาพ “B+” 

แทนงานวิจัย ขอ(2)-(4) ได 

**ทั้งนีผ้ลงานอยางนอย 1 เรื่อง ผูขอตองเปน First 

author    การเผยแพร-ในฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด  

วธิีที่ 1 (วิจัย+ตํารา/หนังสือ) 

กําหนดผลงานอยางนอย 3 รายการ 

คุณภาพผลงานทุกชิน้ระดับ”B+” 

(1)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรอื 

(2)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงาน ลษ.อืน่ 1 เรื่อง หรอื 

(3)ผลงานวิจัย 1 เรื่อง +ผลงานรับใชสังคม 1 เรื่อง  

และ ตํารา/หนังสือ 1 เลม 

การเผยแพร-ขอ (1)-(3)ตองเผยแพรในวารสารวชิาการที่

อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติที ่ก.พ.อ.กําหนด หรือ

ฐานขอมูล TCI 1 และ ผูขอตองเปน First 

author/corresponding author อยางนอย 1 เรื่อง 

**ตํารา/หนังสือ อยางนอย 1 เลม ตองเปน First author 

 

วธิีที่ 2 (วิจัยทุกชิ้น) 

 กําหนดผลงานอยางนอย 3 รายการ 

(1)ผลงานวิจัย 2 เร่ือง “A” + วิจัย 1 เรื่อง “B+” 

(2)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “A” + ผลงาน ลษ.อื่น 1 เรื่อง “B+” 

(3)ผลงานวิจัย 2 เรื่อง “A”+ผลงานรับใชสังคม 1 เรื่อง “B+” 

การเผยแพร-ขอ (1)-(3)ตองเผยแพรในวารสารวชิาการที่อยูในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติที่ ก.พ.อ.กําหนด หรือฐานขอมูล TCI 1 และผลงานอยางนอย 

2 เรื่อง คุณภาพ “A”ผูขอตองเปน First author/corresponding author 

 ***สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิธีที่ 2 ผูขออาจใชตําราหรอื

หนังสือ อยางนอย 2 เลม คุณภาพ “A” ซึ่งผูขอตองเปน First author และ

อยางนอย 1 เลม คุณภาพ B+ แทนผลงาน ขอ(1)-(3) ได 
      ทั้งนี้ อนุโลมใหใชผลงานฯที่ไดรับเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด ไมเกิน 5 ป กอน

วันที่ไดรับแตงตั้ง ผศ. จํานวน 1 ใน 3 ของผลงาน มาขอตําแหนงได โดยผลตัดสินตองมี

ผลงานใหม หลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผศ.ที่ผานเกณฑประเมินอยางนอย 2 

เร่ือง 

 

หมายเหต ุการนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา สําเร็จการศึกษา มาเสนอขอผลงานฯ จะกระทํามิได เวนแตผูขอไดแสดงหลักฐานวาไดทําการศึกษาหรอืวิจัยเพิ่มเติมขยายผลตอยอดจากเรื่องเดิมจนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการ

อยางเห็นไดชัด กรณีนี้จะพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเทานั้น 

คุณสมบัต ิ: ขอ ผศ.    ** วุฒิ ป.ตรี ดํารง ต.อาจารยมาแลวไมนอยกวา 6 ป / วฒุิ ป.โท ไมนอยกวา 4 ป / วุฒิ ป.เอก ไมนอยกวา 1 +พนทดลองปฎิบัติงาน 

    ขอ รศ./ศ. ** เปน ผศ./รศ. มาแลวไมนอยกวา 2 ป 



 

สรุปความแตกตาง ประกาศ ก.พ.อ.(เกณฑ ก.พ.อ. 2560 และ ก.พ.อ. 2563) (ตอ) 

ความแตกตาง ก.พ.อ.2560 ก.พ.อ.2563 

การมีสวนรวมในผลงานวชิาการ -ใชเปอรเซ็นต/สัดสวนผลงานวิจัยทุกชิ้นอยางนอย 50 % -ผูขอตองเปนFirst author/corresponding author/ผูมีสวนสําคัญทาง

ปญญา 

ผลงานกอนวันที่ไดรับแตงต้ัง -ผลงานกอนวันที่ไดรับแตงตัง้นํามาใชขอไมได -ผลงานกอนวันที่ไดรับแตงตัง้นํามาใชขอได 1 ใน 3 

บทความวิชาการ - ใชขอไดเฉพาะสายสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตรเทานั้น 

งานวจิัยที่เผยแพรอันเปนผลมาจากวทิยานิพนธ

นักศกึษาที่อาจารยเปนที่ปรึกษา 

- ใชขอไดเฉพาะสายวทิยฯ) -นํามาขอได ทัง้นี้อาจารยจะตองเปนผูริเร่ิม กํากับดูแล และมี

บทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น 

การเผยแพรผลงานวิจัย -ในหนังสือรวบรวมบทความวิจัย - ในหนังสือรวบรวมบทความวิจัยที่ไดมีการบรรณาธิการ 

การเผยแพรผลงานวิจัย 

โดยการประชุมวิชาการ(Proceedings) 

-ไมไดกําหนด -  ตองมาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาชีพ ไมรวมประชุมวิชาการ

ของสถาบันอุดมศกึษา จัดตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป 

การเผยแพรในรูปรายงานวจิัยฉบบัสมบูรณ -การเผยแพรในรูปรายงานวิจัยฉบับสมบูรณพรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไป

ยังวงวิชาการและวิชาชีพนั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง ตามที่

สภาสถาบันอดุมศึกษากําหนด ทัง้นี้ คณะผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ตอง

ไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุนหรอืตรวจรับงานจางเพื่อใหงานวิจัยนั้นเปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือขอกําหนดของสัญญาจางเทานั้น 

- 

คุณภาพผลงาน - ดี/ดีมาก/ดีดีเดน - B/B+/A/A+ 

ประเภทผลงาน ตํารา -ผลงานที่เคยเสนอมาเปนเอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคําสอนไปแลว นํามาเสนอเปนตําราไมได เวนแตมีการพัฒนาจนเห็นไดชัดวาเปน

ตํารา 

ประเภทผลงานหนังสือ -ผลงานที่เคยเสนอมาเปนเอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคําสอนไปแลว นํามาเสนอเปนหนังสือไมได 

รูปแบบของหนังสอื -งานวิชาการบางบทหรอืสวนหนึง่ในหนังสือทีม่ีผูเขียนหลายคน (book 

chapter) จํานวนบทที่จะนํามาแทนหนังสือ 1 เลม ใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ. 

กําหนด 

-จํานวนบทที่จะนาํมาแทนหนงัสือ 1 เลม ตองมีจํานวนอยางนอย 

 5 บท และมีจํานวนหนารวมกันไมนอยกวา 80 หนา โดยเนื้อหา

สาระของบทในหนังสือทัง้ 5 บท จะตองไมซ้ําซอนกันและอยูใน

ขอบขายสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนดตาํแหนงทางวชิาการ ทั้งนี้  

อาจอยูในหนังสือเลมเดียวกันหรือหลายเลมก็ได และสําหรับการ

ประเมินคุณภาพจะตองประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

การเผยแพรผลงานประเภทตํารา/หนังสือ -ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒฯิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาทีเ่กี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจาก

หลากหลายสถาบนั 

 


