
ข้อบงัคบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ว่าด้วย การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
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หวัข้อท่ีน าเสนอ: 

o การแต่งตัง้ฯ โดยวิธีปกติ
o การแต่งตัง้ฯ โดยวิธีพิเศษ
o แบบฟอรม์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง
o สถิติผูข้อก าหนดต าแหน่ง



ประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง และแบบฟอรม์เอกสารการแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกต”ิ และ “วิธีพเิศษ”

บททั่วไป 

การประเมินผลการสอน

 ผลงานทางวิชาการ

 การมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ

ผศ. รศ. และ ศ.ประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง

1. แบบค าขอ วจ.01
2. แบบรับรองจริยธรรมฯ วจ.03
3. แบบสรุปเอกสารผลการสอน 

วจ.04
4. แบบแสดงหลักฐานการมส่ีวน

ร่วม วจ.05 
5. แบบขอทราบชือ่ผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

วจ.07

“แบบฟอรม์เอกสาร”

 เกณฑร์ะยะเวลา/ การขอก าหนด
ต าแหน่ง 



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารย์
ประจ าให้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”
เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
 บททัว่ไป - มหาวทิยาลยัมหีน้าทีส่ง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาคณาจารยใ์หด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการทีส่งูขึ้น

- ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเคยได้รบัแต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจ าใน
สถาบนั อดุมศึกษาอ่ืนหรือเป็นอาจารยพิ์เศษในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมาก่อน อาจน า
เวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพิ์เศษดงักล่าวมานับเป็นระยะเวลาใน
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้

- ตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง มกีารประเมนิผลการสอน และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ีก่ าหนด และต้องไม่
กระท าการขดัต่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ * ส าหรบัการขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย ์ให้
ยกเว้นไม่ต้องประเมินผลการสอน *

- ตอ้งระบุสาขาวชิาทีต่นเชีย่วชาญและอนุสาขาวชิาทีต่นเชีย่วชาญเฉพาะ (ถา้ม)ี  ก ากบัไวใ้นแบบค าขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการดว้ย (แบบ วจ.01)

- บุคคลซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัการศกึษาอื่น สว่นงานอาจขอใหม้กีารพจิารณาเทยีบ
ต าแหน่งทางวชิาการได้

- การด าเนินการทุกขัน้ตอนในการแต่งตัง้ หรอื ถอดถอนผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการตามขอ้บงัคบันี้ใหก้ระท าโดยลบั



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

 การประเมินผลการ
สอน

- ผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการตอ้งมีชัว่โมงสอน
ประจ าวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีก าหนดในหลกัสตูรของ
มหาวิทยาลยัซ่ึงเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย
กิตหรือ 45 ชัว่โมงสอน ในระบบทวิภาค 

- ผูข้อก าหนดต าแหน่งตอ้งสอนมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ภาค
การศกึษา และตอ้งมรีะดบัคุณภาพ “ความช านาญใน
การสอน”

- หากมภีาระงานสอนคนเดยีวเตม็วชิา 3 หน่วยกติในระบบ
ทวภิาค ใหเ้สนอเอกสารทัง้รายวชิาไมน้่อยกวา่หน่ึง
รายวชิา 

* ส าหรบักรณีอื่นๆ ใหเ้สนอเอกสารในรายวชิาการต่างๆ 
เฉพาะในสว่นทีต่นสอน ซึง่รวมกนัแลว้ตอ้งเทยีบค่าไดไ้ม่
น้อยกวา่ 3 หน่วยกติ หรอื 45 ชัว่โมงสอน 

* ควรน าผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบการ
ประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลยัมา
พิจารณาประกอบ

เหมอืน ผศ.  แต่ตอ้งมรีะดบัคุณภาพ 
“ความช านาญพิเศษในการสอน”

ไม่ต้องประเมินผลการสอน



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

 ผลงานทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการแบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่
(1) กลุ่มงานวิจยั
(2) กลุ่มต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ
(3) กลุ่มผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน

3.1 ผลงานวชิาการรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม
3.2 ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม
3.3 ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้
3.4 ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ
3.5 กรณศีกึษา (Case Study)
3.6 งานแปล
3.7 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั
3.8 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตณ์และเทคโนโลยี
3.9 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสนุทรยีะ และศลิปะทุกสาขา
3.10 สทิธบิตัร
3.11 ซอฟตแ์วร์



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

 ผลงานทาง
วิชาการ (ต่อ)

ผลงานทางวิชาการท่ีน ามาใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้นัน้ ต้องไม่มีลกัษณะ
อย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ี

(1) เป็นสว่นหนึ่งสว่นใดของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรใด ๆ ของผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
(2) เป็นงานเดยีวกนัหรอืเป็นงานทีซ่ ้ากบัผลงานทางวชิาการซึง่ไดใ้ชใ้นการก าหนดต าแหน่งทางวชิาการของผูน้ัน้มาแลว้
(3) เป็นผลงานทีผ่ดิจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณทางวชิาการ

การน าผลงานทางวิชาการท่ีท าขึน้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรบัปริญญา ประกาศนียบตัร 
หรือเพ่ือส าเรจ็การศึกษา มาเป็นผลงานวิชาการตามข้อบงัคบัน้ี จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผูข้อ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้แสดงหลกัฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจยัเพ่ิมเติมขยายผลต่อ
จากเร่ืองเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหน็ได้ชดัเจน ซึง่ตอ้งระบุไวอ้ยา่งชดัเจน ในกรณี
เชน่นี้ ใหพ้จิารณาเฉพาะผลการศกึษาหรอืวจิยัทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิเทา่นัน้
ผลงานทางวชิาการทุกรายการตอ้งไดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะวุฒยา
จารย ์พรอ้มแสดงหลกัฐานวา่การเผยแพรน่ัน้ไดผ้า่นการประเมนิคุณภาพโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ 
หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งทีม่าจากหลากหลายสถาบนั
ผลงานทางวิชาการ มีระดบัคณุภาพดงัน้ี 

(1) ระดบั B
(2) ระดบั A
(3) ระดบั A+



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

 การมีส่วนร่วม
ในผลงานทาง

วิชาการ

การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องมีส่วนร่วมในลกัษณะดงัต่อไปน้ี
(1) กรณีผลงานวิจยั ผูข้อจะตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก หรอืผูม้สีว่นส าคญัทางปัญญา หรอืผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ
(2) กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอ่ืนท่ีมิใช่ผลงานวิจยั ผูข้อจะตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก หรอืผูม้สีว่นส าคญัทางปัญญาในเรื่อง
นัน้

การลงนามรบัรองการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ ต้องมีการลงนามโดย
- ผูข้อ
- ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก
- ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ

การลงนามรบัรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเร่ือง เมื่อได้ลงนามแล้วจะเปล่ียนแปลงไม่ได้ หากตรวจสอบพบ
ภายหลงัวา่ผูข้อระบุการมสีว่นรว่มไมต่รงกบัความเป็นจรงิ จะถอืวา่การกระท าของผูน้ัน้เขา้ขา่ยผดิจรยิธรรม ไมเ่หมาะสมทีจ่ะไดร้บัการ
พจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

กรณีงานวิจยัท่ีเผยแพร่อนัเป็นผลมาจากวิทยานิพนธข์องนิสิตท่ีผู้ขอท าหน้าท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรกึษา ผู้ขอต้องเป็นผู้
ริเร่ิม ก ากบัดแูล และมีบทบาทส าคญัในการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลงานวิจยันัน้



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

 เกณฑร์ะยะเวลา (1) 6 ปี ส าหรบัผูม้วีุฒปิรญิญาตรี
หรอืเทยีบเทา่

(2) 4 ปี ส าหรบัผูม้วีุฒปิรญิญาโท
หรอืเทยีบเทา่

(3) 1 ปี ส าหรบัผูมี้วฒิุ
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและผา่นการ
ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบติังาน

ด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์และได้ปฏิบติั
หน้าท่ีในต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารยม์าแล้วครบ 2 ปี 

ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และปฏิบติัหน้าท่ี
ในต าแหน่งดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

 การขอก าหนด
ต าแหน่ง ผศ. ,รศ. , 

ศ. (ต่อ)

ผลงานทางวิชาการต้องมี
คณุภาพระดบั B และมปีรมิาณอยา่ง
น้อยตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี
(1) ผลงานวจิยั จ านวน 2 เรื่อง
(2) ผลงานวจิยั จ านวน 1 เรื่อง และ

ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น
จ านวน 1 รายการ

(3) งานวจิยั 1 เรื่อง และต าราหรอื
หนงัสอืจ านวน 1 เลม่

โดยงานวิจยั (1) – (3)  อย่างน้อย
1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพนัธ์
อนัดบัแรก (first author)  หรือ 
ผู้ประพนัธบ์รรณกิจ 
(Corresponding author) 

เสนอผลงานทางวิชาการได้ 3 วิธี
วิธีท่ี 1 เสนอผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมี
คณุภาพระดบั B และมปีรมิาณอยา่งน้อย 
ตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง
(1)  งานวจิยั 2 เรื่อง และต าราหรอืหนงัสอื

จ านวน 1 เลม่
(2)  งานวจิยัจ านวน 1 เรื่อง ผลงานทาง

วชิาการในลกัษณะอื่นจ านวนหน่ึง
รายการ และต าราหรอืหนงัสอืจ านวน 1
เลม่ 

โดยผลงานวิจยัตาม (1) – (2)  ตอ้งไดร้บั
การเผยแพรใ่นวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาติหรือ
ระดบัชาติ ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัก าหนด 
และอยา่งน้อย 1 เรื่อง ผูข้อตอ้งเป็นผูป้ระพนัธ์
อนัดบัแรก (first author)  หรอื ผูป้ระพนัธ์
บรรณกจิ (Corresponding author) และ
ต าราหรอืหนงัสอือยา่งน้อย 1 เลม่ ผูข้อตอ้ง
เป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก

เสนอผลงานทางวิชาการได้ 3 วิธี
วิธีท่ี 1 เสนอผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมี
คณุภาพระดบั A และมปีรมิาณอยา่งน้อย ตาม
เกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง
(1)  งานวจิยั จ านวน 5 เรื่อง และต าราหรอืหนงัสอื

จ านวน 1 เลม่ งานวิจยัต้องได้รบัการ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามทีส่ภา
มหาวทิยาลยัก าหนด

(2)  ผลงานวจิยั อยา่งน้อย 1 เรื่อง รว่มกบัผลงาน
ทางวชิาการในลกัษณะอื่น รวมกนัแลว้จ านวน 
5 เรื่อง และต าราหรอืหนงัสอืจ านวน 1 เลม่ 
งานวิจยัตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น
วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามทีส่ภามหาวทิยาลยัก าหนด
และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นตอ้ง
ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาตติามที่
สภามหาวทิยาลยัก าหนด



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
 การขอก าหนด
ต าแหน่ง ผศ. ,รศ. , 

ศ. (ต่อ)

วิธีท่ี 2 เสนอผลงานทางวชิาการซึง่มคีุณภาพและมี
ปรมิาณอยา่งน้อยตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี

(1) ผลงานวจิยั จ านวน 3 เรื่อง ซึง่มคีุณภาพระดบั 
A จ านวน 2 เรื่อง และ มคีุณภาพระดบั B 
จ านวน 1 เรื่อง 

(2) ผลงานวจิยั ซึง่มคีุณภาพระดบั A จ านวน 2 
เรื่อง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น
จ านวน 1 รายการ ซึง่มคีุณภาพระดบั B

(3) ต าราหรอืหนงัสอืจ านวน 3 เลม่ ซึง่มคีณุภาพ
ระดบั A จ านวน 2 เลม่ และมคีุณภาพระดบั B 
จ านวน 1 เลม่

โดยทีผ่ลงานวจิยัตาม (1) – (2)  ตอ้งไดร้บัการ
เผยแพรใ่นวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาติหรือระดบัชาติ ตามทีส่ภามหาวทิยาลยั
ก าหนด และจ านวน 2 เรื่องมคีุณภาพระดบั A

วิธีท่ี 2 เสนอผลงานทางวชิาการซึง่มี
คุณภาพและมปีรมิาณอยา่งน้อยตามเกณฑ์
ขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี

(1) ผลงานวจิยัจ านวน 5 เรื่อง ซึง่
มคีุณภาพระดบั A+ จ านวน 2 เรื่อง  
และ
มคีุณภาพระดบัระดบั A จ านวน 3 
เรื่อง

งานวิจยัตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น
วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามทีส่ภามหาวทิยาลยัก าหนด

(2) ผลงานวจิยัอยา่งน้อยจ านวน 1 เรื่อง 
รว่มกบัผลงานทางวชิาการในลกัษณะ
อื่น รวมกนัแลว้จ านวน 5 เรื่อง โดยที่
ผลงานทางวชิาการมคีุณภาพระดบั A+ 
จ านวน 2 เรื่อง 
และ
มคีุณภาพระดบั A จ านวน 3 เรื่อง



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
 การขอก าหนด
ต าแหน่ง ผศ. ,รศ. , 

ศ. (ต่อ)

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องเป็น
ผูป้ระพนัธ์อนัดบัแรก (first author) หรอืผู้
ประพนัธ์บรรณกจิ (corresponding author)  
และผลงานทางวชิาการตามขอ้ (3) ต าราหรอื
หนังสอืทีม่คีุณภาพระดบั A  2 เล่ม ผูข้อ
ก าหนดต า แห น่ งทางวิช ากา รต้ อ ง เ ป็น
ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)

*ผลงานทางวชิาการทุกประเภทตาม (วธิทีี่ 1) 
– (วธิทีี ่2) ตอ้งเป็นผลงานทีเ่ผยแพร่หลงัจาก
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้รบัการ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
และต้องได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมแสดง
หลกัฐานวา่การเผยแพรน่ัน้ไดผ้า่นการประเมนิ
คุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั ้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(peer reviewer) ทีม่าจากหลายหลายสถาบนั

งานวิจยัต้องได้รบัการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมลู
ระดบันานาชาติตามทีส่ภามหาวทิยาลยั
ก าหนด และผลงานทางวิชาการใน
ลกัษณะอ่ืนต้องได้รบัการเผยแพร่
ในระดบันานาชาติตามทีส่ภา
มหาวทิยาลยัก าหนด

(3)  ผลงานวจิยัจ านวน 10 เรือ่ง มคีุณภาพ
ระดบั A ตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น
วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามทีส่ภามหาวทิยาลยั
ก าหนด

โดยท่ีผลงานตาม (1) – (2) จ านวน 2 เรือ่ง 
ทีม่คีุณภาพระดบั A+ และจ านวนหนึ่งเรือ่งที่
มคีุณภาพระดบั A ผูข้อก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก หรอื
ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
 การขอก าหนด
ต าแหน่ง ผศ. ,รศ. , 

ศ. (ต่อ)

*ทัง้นี้  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
อาจใชผ้ลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการเผยแพร่
ตามหลกัเกณฑท์ีส่ภามหาวทิยาลยัก าหนดไม่
เกิน 5 ปี ก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์จ านวนไม่เกนิ 1 
ใน 3 ของผลงานที่เสนอ โดยผลการตัดสิน
จะต้องมผีลงานใหม่หลงัจากที่ไดร้บัแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยท์ีผ่่านเกณฑ์
การประเมนิจ านวนอยา่งน้อย 2 เรือ่ง

*ในกรณทีีผู่ข้อเสนอผลงานทางวชิาการใน
ลักษณะอื่น ซึ่ง เ ป็นผลงานวิชาการรับใ ช้
ทอ้งถิน่และสงัคมทีม่เีนื้อหาสาระและรปูแบบที่
เป็นเรื่องเดียวกนั แต่ด าเนินการคนละพื้นที ่
หากเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีข่ยายผล
เชิงพื้นที่จากพื้นที่เดียวไปสู่หลายพื้นที่ให้
ครอบคลุมกวา้งขึน้ โดยมตีวัแปรทีแ่ตกต่างกนั 
กอ่ใหเ้กดิกลไกใหม ่มกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบ 
และมีการพัฒนาต่อยอด ซึ่งต้องไม่ใช่ง าน
เดยีวกนัและซ ้าซอ้นกนั ผูข้ออาจสามารถน ามา
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการได้โดย
อนุโลม

ส าหรบัผลงานตาม (3) จ านวน 6 เรือ่งทีม่ ี
คุณภาพระดบั A ผูข้อก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการตอ้งเป็นผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรกหรอื
ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีปกติ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
 การขอก าหนด
ต าแหน่ง ผศ. ,รศ. , 

ศ. (ต่อ)

วิธีท่ี 3 เสนอผลงานทางวชิาการซึง่มคีุณภาพ
และมปีรมิาณอยา่งน้อยตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี

(1)  ผลงานวจิยัจ านวน 10 เรื่อง  ทีไ่ดร้บัการ
เผยแพรใ่นวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู Q1 
และ Q2 ของ Scopus หลงัจากทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์โดยอยา่งน้อย 
5 เรื่อง ผูข้อตอ้งเป็นผูป้ระพนัธ์อนัดบัแรก 
(first author)  หรอื ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(Corresponding author) และ

(2) ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิจาก Scopus 
โดยรวม (life-time citation) อยา่งน้อย 
500 รายการ โดยไมน่บังานวจิยัทีอ่า้งองิ
ตนเอง  และ

(3) มคีา่ Life-time h-index (Scopus) ไมน้่อย
กวา่ 8 และ

(4) เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั (principal 
investigator) ทีไ่ดร้บัทุนจากแหลง่ทุน
ภายนอกมหาวทิยาลยั อยา่งน้อย 5 
โครงการ (life-time)

วิธีท่ี 3 เสนอผลงานทางวชิาการซึง่มคีุณภาพและ
มปีรมิาณอยา่งน้อยตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี
(1)  งานวิจยัอย่างน้อย 10 เรื่อง ทีไ่ดร้บัการ
เผยแพรใ่นวารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู Q1 และ Q2 ของ 
Scopus  หลงัจากทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์โดยผูข้อตอ้งเป็น
ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author)  หรอืเป็น
ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  
และ

(2)  ผลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการอ้างอิงจาก
Scopus โดยรวม (life-time citation)  
อยา่งน้อย 1,000 รายการ โดยไมน่บั
งานวจิยัทีอ่า้งองิตนเอง และ

(3)  มคีา่ life-time h-index (Scopus) 
ไมน้่อยกวา่ 18 และ

(4) เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั (principal 
investigator)  ทีไ่ดร้บัทุนภายนอก
มหาวทิยาลยั อยา่งน้อย 10 โครงการ 
(life-time)



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย “วิธีพิเศษ”

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

การขอโดยวิธี
พิเศษ (ในกรณีท่ีผู้

ขอก าหนด
ต าแหน่งมี

ระยะเวลาการ
ปฏิบติัหน้าท่ีไม่
ครบตามเกณฑท่ี์

ก าหนด

คุณภาพอยูใ่นระดบัตัง้แต่ระดบั B 
ขึน้ไปดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัท ์และ

อย่างน้อย 1 เร่ืองต้องมี ี
คณุภาพอยู่ในระดบั A ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากขึน้ไป

กระท าไดใ้นกรณ ีดงันี้
(1) การขอก าหนดต าแหน่งโดยผูซ้ึง่มไิด้

ด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
หรอืมรีะยะเวลาปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ไมค่รบ
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

(2) การขอก าหนดต าแหน่งรอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาเชีย่วชาญ
แตกต่างจากสาขาวชิาเชีย่วชาญเดมิ
ในต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์

*ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีท่ี 
1 โดยผลการตดัสินของท่ีประชุมต้องได้รบั
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์และผลงานต้อง
อยู่ในระดบั A

กระท าไดใ้นกรณ ีดงันี้
(1) การขอก าหนดต าแหน่งโดยผูซ้ึง่มไิด้

ด ารงรองศาสตราจารย ์หรอืมี
ระยะเวลาปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง
รองศาสตราจารยไ์มค่รบตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด

(2) การขอก าหนดต าแหน่ง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาเชีย่วชาญ
แตกต่างจากสาขาวชิาเชีย่วชาญเดมิ
ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์

*ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธี
ท่ี 1 โดยผลการตดัสินของท่ีประชุมต้อง
ได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์และ
ผลงานต้องอยู่ในระดบั A+



เกณฑ ์คณุสมบติั และแบบฟอรม์เอกสารการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ ์/ คณุสมบติั ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

การพิจารณา
ก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ

- การขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. / รศ. / ศ.  บคุคลผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องมีคณุสมบติั
ครบถ้วน ณ วนัท่ีสภามหาวิทยาลยัได้รบัเร่ืองและผา่นการประเมินผลการสอน

- ในกรณีผูข้อเสนอผลงานวิชาการรบัใช้ท้องถ่ินและสงัคม ให้แต่งตัง้ผูท้รงคณุวฒิุในชมุชนหรือผู้
ท่ีปฏิบติังานร่วมกบัชมุชนท่ีมีความรู้หรือความเช่ียวชาญเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาท่ีเสนอ ท าหน้าท่ี
เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒิุเพ่ิมเติมได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัก่อนด าเนินการแต่งตัง้



แบบฟอรม์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง และการลงนาม การขอแต่งตัง้
อาจารยป์ระจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

แบบรบัรอง
จริยธรรมฯ 

วจ.03

แบบค าขอ 
วจ.01

แบบสรปุ
เอกสารผลการ
สอน วจ.04 แบบแสดง

หลกัฐานการมี
ส่วนร่วม วจ.05

แบบขอทราบ
ช่ือ

ผูท้รงคณุวฒิุฯ 
วจ.07

ทัง้การขอแต่งตัง้ฯ ผศ. รศ. และ ศ. 
“กรอกในระบบ EPM”

การลงนามในแบบแสดงหลกัฐานการ
มีส่วนร่วม วจ.05

o ผูข้อ
o ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (First author)
o ผูป้ระพนัธบ์รรณกิจ (Corresponding 

author)

* เม่ือลงนามแล้วจะเปล่ียนแปลงไม่ได้
*



สถิติจ านวนผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในปี พ.ศ. 2561 -
2565
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