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หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่ งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
บังคับใช้ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
บทเฉพาะกาลอนุโลมให้ ใช้ ประกาศเดิม พ.ศ. ๒๕๖o – แก้ ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
Subtitle
ถึง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

Title Here

ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้ าหศิริวงศ์
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การพิจหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่ งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ ง
Click to edit Master title style
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้พิจารณาจาก
• คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
• ผลการสอน
• ผลงานทางวิชาการ และ
• จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การพิจารณาแต่งตั้งกระทาได้ ๒ วิธี คือ
•
การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ
•
การแต่งตั้ง โดยวิธีพิเศษ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
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อาจารย์ จบป.เอก

อาจารย์ จบป.โท
อาจารย์ จบป.ตรี

1 ปี
4 ปี

พ้นระยะทดลอง
การปฏิบตั ิงาน
ทีก่ าหนด

ผศ.

2 ปี

รศ.

2 ปี

ศ.

6 ปี
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ในกรณี ที่ผขู ้ อเคยได้รับแต่งตั้งเป็ นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา ที่ ก.พ.อ. รับรอง
และได้สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่นอ้ ยกว่าสามหน่วยกิตระบบ
ทวิภาค หรื อปฏิบตั ิงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอ
กาหนดตา แหน่งมาแล้ว อาจนาระยะเวลาระหว่างเป็ นอาจารย์พเิ ศษในภาคการศึกษา
ที่สอน หรื อปฏิบตั ิงานด้านวิชาชีพนั้น มารวมคานวณเวลาในการสอนได้สามในสี่ ส่วน
ของเวลาที่ทาการสอน
ในกรณี ที่ผขู ้ อได้รับวุฒิเพิม่ ให้นบั ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ ในตาแหน่งอาจารย์
ก่อนได้รับวุฒิเพิม่ ขึ้นและเวลาที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิ
เพิม่ ขึ้นรวมกัน เพือ่ ขอแต่งตั้งตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่ วนของ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติ เฉพาะตาแหน่ง
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๕.๑.๒toผลการสอน
Click
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ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผูข้ อที่ครอบคลุมข้อมูล ที่จาเป็ นทุก ๆ ด้าน
•
โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ สามารถประเมินการเรี ยนรู ้
ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ทั้งในระดับ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หรื อรอง
ศาสตราจารย์ แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดคุณภาพการสอน ให้สูงขึ้นตามระดับตาแหน่งที่ประเมินได้
•
ผูข้ อต้องมีชวั่ โมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่ งที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งเทียบค่าได้ไม่
น้อยกว่าสามหน่วยกิต ระบบทวิภาค และมีความชานาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
•
สาหรับกรณี ที่ผขู ้ อได้ทาการสอนหลายวิชาหรื อสอนวิชาที่มีผสู ้ อนร่ วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐาน ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรื อทุกหัวข้อที่ผขู ้ อเป็ นผูส้ อน แล้วแต่กรณี ซึ่ งรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ ๕
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๕.๑.๓
ผลงานทางวิ
ชาการtitle style
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กลุ่ม ๑ งานวิจยั
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และการเรี ยนรู ้
๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
๒.๔ กรณี ศึกษา (case study )
๒.๕ งานแปล
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงาน
วิชาการ ในลักษณะเดียวกัน

กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุ นทรี ยะ ศิลปะ
๒.๙ สิ ทธิบตั ร
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์
๒.๑๑ ผลงานรับใช้ทอ้ งถิ่นและสังคม
๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม
กลุ่ม ๓
๓.๑ ต ารา
๓.๒ หนังสื อ
๓.๓ บทความทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการสาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Click to edit Master title style
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ระดับ

วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

วิธีที่ 3

ผศ.

วิจัย 2 (B)

วิจัย 1(B) + ผลงานอื่น 1(B)

วิจัย 1 + ตารา /หนังสื อ 1 เล่ ม
(เกณฑ์ B)

รศ.

วิจัย 2 + ตารา/หนังสื อ 1 เล่ ม
หรื อ
วิจัย 1+ ผลงานอื่น 1+ตารา/หนังสื อ 1เล่ ม
(เกณฑ์ B)

วิจัย 3 (A) : 2 เรื่ อง (B 1 เรื่ อง)
หรื อ
วิจัย 2 (A) + ผลงานอื่น 1 (B)

วิจัย 10 +…
+ได้ รับการอ้ างอิง 500 รายการ
+Life-time h-index 8
+หัวหน้ าโครงการวิจัย 5 โครงการ

ศ.

วิจัย 5 + ตารา/หนังสื อ 1 เล่ ม
หรื อ
วิจัย 1 +ผลงานอื่น 5+ ตารา/หนังสื อ 1เล่ ม
(เกณฑ์ A)

วิจัย 3 หรื อ วิจัย10 หรื อ
วิจัย 1 + ผลงานอื่น 5

วิจัย 10 และ.... +++ อื่นๆ
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ผลงานทางวิ
ช
าการ
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•
•

•

การนางานวิจยั หรื องานใด ๆ ที่ทาเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
ประกาศนียบัตร หรื อเพื่อสาเร็ จการศึกษา หรื อการอบรม มาเสนอเป็ นผลงาน
ทางวิชาการ ตามข้อนี้ จะกระทามิได้
เว้นแต่ผขู ้ อได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรื อวิจยั เพิ่มเติมขยายผลต่อ
จากเรื่ องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชดั
ในกรณี เช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา หรื อวิจยั ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
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ผลงานทางวิชาการในการขอผู้ช่วยศาสตราจารย์
(1)

• งานวิจัย 2 เรื่อง หรือ

(2)

• งานวิจัย 1 เรื่อง (B) + ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น (B) หรือ

(3)

• งานวิจัย 1 เรื่อง (B) + ตารา/หนังสือ 1เล่ม (B)

ระดับ B

งวนวิจัย ≥ 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น first author หรือ corresponding author
ตารา/หนังสือ ≥ 1 1เล่ม ผู้ขอต้องเป็น first author
สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่ได้รับการประเมินให้มี
คุณภาพระดับ B หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ A แทนงานวิจัยตาม (2) - (3) ได้
โดยที่ผลงาน ≥ 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author )

ผลงานทางวิชาการในการขอรองศาสตราจารย์
วิธีที่ 1
(1)

• งานวิจัย 2 เรื่อง (B) หรือ

(2)

• งานวิจัย 1 เรื่อง (B) + ผลงานในลักษณะอื่น 1 + ตารา / หนังสือ 1 เล่ม

งานวิจัยต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ ≥1 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author
ตารา / หนังสือ ≥ 1 เล่ม โดยผู้ขอต้องเป็น First author

ระดับ B

ผลงานทางวิชาการในการขอ “รองศาสตราจารย์”
วิธีที่ 2
(1)

• งานวิจัย ≥ 3 เรื่อง ( A ≥ 2 เรื่อง B ≥1 เรื่อง) หรือ

(2)

• งานวิจัย ≥ 2 เรื่อง (A) + ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ≥ 1 เรื่อง (B)

งานวิจัยต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ ≥ 2 เรื่อง (A)
ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author
สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใช้ ตารา/หนังสือ ≥ 2 เล่ม (A) โดยผู้ขอต้องเป็น First author
และ ≥ 1 เล่ม (B) แทน (1) – (2) ได้

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง ผศ.
ส่วนผลงานก่อนได้รับแต่งตั้ง ผศ. ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปี และ
นามาใช้ได้ไม่เกินจานวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่นามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง ผศ. ที่ผ่านเกณฑ์
จานวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย

ผลงานทางวิชาการในการขอ “รองศาสตราจารย์”
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์

วิธีที่ 3
(1)

• วิจัย ≥10 เรื่อง และเผยแพร่ในฐาน Scopus Q1, Q2 หลังดารงตาแหน่ง ผศ.
โดย ≥5 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author และ

(2)

• มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus ≥500 รายการ (life-time) และ

(3)

• มีค่า Life-time h-index ≥ 8 และ

(4)

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย อย่างน้อย 5 โครงการ (life-time)

ผลงานทางวิชาการในการขอ “รองศาสตราจารย์”
สาขาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

วิธีที่ 3
(1)

• วิจัย ≥5 เรื่อง เผยแพร่ในฐาน Scopus Q1, Q2 หลังดารงตาแหน่ง ผศ.
โดย≥ 3เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author และ

(2)

• มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus อย่างน้อย 150 รายการ (life-time) และ

(3)

• มีค่า Life-time h-index ไม่น้อยกว่า 4 และ

(4)

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย อย่างน้อย 5 โครงการ(life-time)

ผลงานทางวิชาการในการขอ “ศาสตราจารย์”
วิธีที่ 1
(1)

• งานวิจัย ≥ 5 เรื่อง (A) เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ
ตารา / หนังสือ ≥1 เล่ม (A) หรือ

(2)

• งานวิจัย ≥ 1 เรื่อง (A) และ ผลงานในลักษณะอื่นที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ≥ 5 เรื่อง (A)
และ ตารา / หนังสือ ≥1 เล่ม (A)
งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author
ตารา / หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม โดยผู้ขอต้องเป็น First author

ผลงานทางวิชาการในการขอ “ศาสตราจารย์”

วิธีที่ 2
(1)

• งานวิจัย ≥5 เรื่อง โดย ≥2 เรื่อง ( A+) และ ≥ 3 เรื่อง (A) เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือ

(2)

• งานวิจัย ≥1 เรื่อง เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ + ผลงาน
วิชาการในลักษณะอื่น 5 เรื่อง โดย ≥ 2 เรื่อง (A+) และ ≥3 เรื่อง (A) หรือ

(3)

• งานวิจัย ≥ 10 เรื่อง (A) + เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
• งานวิจัย (1) และ (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง(A+) และ ≥1เรื่อง (A) และผู้ขอต้องเป็น First author
หรือ Corresponding author
• งานวิจัย (3) อย่างน้อย 6 เรื่อง และผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

ผลงานทางวิชาการในการขอ “ศาสตราจารย์”
สาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิธีที่ 1
(1)

(2)

ระดับ A

• งานวิจัย 2 เรื่อง (A) วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ/ชาติ และตารา /
หนังสือ 2 เล่ม (A) + หรือ
• งานวิจัย 1 เรื่อง (A) เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ/ชาติ และ
ตารา / หนังสือ อย่างน้อย 2 เล่ม (A) และ ผลงานในลักษณะอื่น อย่างน้อย 2 เรื่อง (A)

งานวิจัย (1) และ (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author
ตารา/หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น First author

ผลงานทางวิชาการในการขอ “ศาสตราจารย์”
วิธีที่ 2

สาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ระดับ A+

(1)

• งานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ( A+) เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ/ชาติ หรือ

(2)

• งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 3 เรื่อง (A) หรือ

(2)

• ตารา/หนังสือ อย่างน้อย 3 เล่ม (A+)

งานวิจัย (1) และ (2) อย่างน้อย 3 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author
 หนังสือ/ตารา ผู้ขอต้องเป็น First author

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องเป็นผลงานหลังจากทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง รศ.
ส่วนผลงาน ก่อนได้รับแต่งตั้ง รศ. ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปี
และนามาใช้ได้ไม่เกินจานวน ๑ ใน ๓

ผลงานทางวิชาการในการขอ “ศาสตราจารย์”
วิธีที่ 3

สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์และสาขาอื่นๆ
(1)

(2)
(3)

(4)

• วิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง และเผยแพร่ในฐาน Scopus Q1,Q2 หลังดารงตาแหน่ง รศ.
ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author อย่างน้อย 5เรื่อง และ
• มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus อย่างน้อย 1,000 รายการ และ
• มีค่า Life-time h-index ไม่น้อยกว่า 18 และ
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย อย่างน้อย 10 โครงการ

ผลงานทางวิชาการในการขอ “ศาสตราจารย์”
วิธีที่ 3

สาขาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
(1)

(2)

• วิจัย 10 เรื่อง และเผยแพร่ในฐาน Scopus หลังดารงตาแหน่ง รศ. ผู้ขอต้องเป็น First author
หรือ Corresponding author และ
• มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus
• สาขาทางบริหารธุรกิจ 500 รายการ
• สาขา เศรษฐศาสตร์ 200 รายการ และ

(3)

• มีค่า Life-time h-index ไม่น้อยกว่า 8 และ

(4)

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย อย่างน้อย 10 โครงการ

วิธีที่ 3 ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

Click
editชาการเฉพาะด้
Master title
ตาแหน่to
งทางวิ
าน style

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ด้านรับใช้ทอ้ งถิ่นและสังคม
ด้านสร้างสรรค์สุนทรี ยะ ศิลปะ
ด้านการสอน
ด้านนวัตกรรม
ด้านศาสนา
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ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ

คาจากัดความของลักษณะคุณภาพงานวิจัย (64)
ระดับ B เป็ นงานวิจัยทีม่ กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้ องเหมาะสมในระเบียบวิธีวจิ ัย ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความก้าวหน้ า
ทางวิชาการหรื อนาไปใช้ ประโยชน์ ได้
ระดับ A ใช้ เกณฑ์ เดียวกับระดับ B และต้ องเป็ นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ และนาเสนอผลเป็ นความรู้ ใหม่ ทลี่ กึ ซึ้งกว่ า
งานเดิมทีเ่ คยมีผ้ ศู ึกษาแล้ ว และต้ องเป็ นทีย่ อมรับหรื อได้ รับการอ้ างอิงในฐานข้ อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ หรื อ
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ได้ อย่างแพร่ หลาย โดยมีหลักฐานทีแ่ สดงการวิเคราะห์ ให้ เห็นถึงคุณประโยชน์ ในด้ านสั งคมหรื อ
มูลค่ าทางเศรษฐกิจจากนิตบิ ุคคลองค์ กรทีส่ าม (Third Party) ทีไ่ ม่ มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย

ระดับ A+ ใช้ เกณฑ์ เดียวกับระดับ A และต้ องเป็ นที่ยอมรั บอย่ างโดดเด่ น (outstanding) รวมทั้งได้ รับการอ้ างอิงอย่ าง
กว้ างขวางในฐานข้ อมูลระดับแนวหน้ านานาชาติของสาขาวิชานั้นๆ หรื อสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ได้ แพร่ หลายเป็ นอย่ าง
มาก โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ ให้ เห็นถึงผลกระทบอย่ างกว้ างขวางและก่ อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในวงวิชาการ
และวงวิชาชีพจากนิตบิ ุคคลองค์ กรทีส่ าม (Third Party) ทีไ่ ม่ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

คาจากัดความของลักษณะตาราและหนังสื อ (64)
ตารา คือ งานวิชาการ
 ใช้ ในการเรียนการสอนทั้งวิชาหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของวิชา
 นาข้ อค้ นพบจากทฤษฎีงานวิจัยของผู้ขอ หรื อ
ความรู้ ทไี่ ด้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและ
เรียบเรียง เป็ นแกนกลาง
 มีเอกภาพ สั มพันธภาพ และสารัตถภาพ ตาม
หลักการเขียนที่ดี
 ใช้ ภาษาที่เป็ นมาตรฐานทางวิชาการ
 ให้ ความรู้ ใหม่ ทีม่ ผี ลให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงต่ อ
วงการวิชาการนั้น ทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่
ยื่นเสนอขอ

หนังสื อ คือ งานวิชาการ
 ที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู ้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างรอบด้านและ
ลึกซึ้ ง
 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ ประกอบด้วย
มโนทัศน์หลักที่เป็ นแกนกลางและมโนทัศน์ยอ่ ยที่สัมพันธ์กนั มีความ
ละเอียดลึกซึ้ ง
 ใช้ภาษาที่เป็ นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทศั นะของผูเ้ ขียนที่สร้างเสริ ม
ปั ญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่ งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น
ๆ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 เนื้อหาของหนังสื อ ไม่ จาเป็ นต้ องสอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนด
ของหลักสู ตรหรื อของวิชาใดวิชาหนึ่ง ในหลักสู ตรและไม่ จาเป็ นต้ อง
นาไปใช้ ประกอบการเรียนการสอน
 ต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผขู ้ อยืน่ เสนอขอ

คาจากัดความของลักษณะคุณภาพงานตารา (64)
ระดับ B
เป็ นต าราที่ มี เ นื้ อ หาสาระทา ง
วิ ช า ก า ร ถู ก ต้ อ ง ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ
ทันสมัย มีแนวคิด และการนาเสนอ
ที่ชัดเจนเป็ นประโยชน์ ต่อการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา

ระดับ A ใช้ เกณฑ์ เดียวกับระดับ B และต้ อง
ระดับ A ใช้ เกณฑ์ เดียวกับระดับ B และต้ อง
๑. มีการวิเคราะห์ และเสนอความรู้ หรื อวิธีการ
๑. มีการวิเคราะห์ และเสนอความรู้ หรื อวิธีการ
ที่ทัน สมัย ต่ อความก้ าวหน้ า ทางวิชาการและ
ที่ทัน สมัย ต่ อความก้ าวหน้ า ทางวิชาการและ
เป็ นประโยชน์ ต่อวงวิชาการ
เป็ นประโยชน์ ต่อวงวิชาการ
๒. มี ก ารสอดแทรกความคิ ด ริ เริ่ มและ
๒. มี ก ารสอดแทรกความคิ ด ริ เริ่ มและ
ประสบการณ์ หรื อผลงานวิจัยของผู้เขียน
ประสบการณ์ หรื อผลงานวิจัยของผู้เขียน
ที่ เ ป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความรู้ ที่ เ ป็ น
ที่ เ ป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความรู้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน
ประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน
๓. สามารถนาไปใช้ อ้างอิงอย่ างกว้ างขวางต่ อ
๓. สามารถนาไปใช้ อ้างอิงอย่ างกว้ างขวางต่ อ
วงวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ มี
วงวิชาการระดับชาติห รื อระดับนานาชาติ มี
ความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการใน
ความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการใน
ระดับสู ง

ระดับ A+ ใช้ เกณฑ์ เดียวกับระดับ A
และต้ อง
๑. มีลักษณะเป็ นงานที่มีการสั งเคราะห์
และสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ ใหม่ (Body
of Knowledge) หรื อทฤษฎีใหม่ ทาง
วิชาการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
๒. มี ก ารกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความคิ ด และ
ค้ นคว้ าอย่ างต่ อเนื่ อง โดยพิจารณาจาก
การได้ รับการอ้ างอิงอย่ างกว้ างขวางใน
ระดับนานาชาติ
๓. เป็ นที่ เ ชื่ อถื อ และยอมรั บในวง
วิชาการหรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องในระดับ
นานาชาติ

คาจากัดความของลักษณะคุณภาพงานหนังสื อ (64)
ระดับ B
เป็ นหนังสื อที่มเี นื้อหาสาระทาง
วิชาการถูกต้ องสมบูรณ์ และ
ทันสมัยมีแนวคิดและ
การนาเสนอที่ชัดเจนเป็ น
ประโยชน์ ต่อวงวิชาการ

ระดับบ AA ใช้ใช้เเกณฑ์
กณฑ์เเดีดียยวกั
วกับบระดั
ระดับบ BB และต้
และต้อองง
ระดั
ารวิเเคราะห์
คราะห์แและเสนอความรู
ละเสนอความรู้ ห้ หรืรืออวิวิธธีกีการ
าร
๑.๑. มีมีกการวิ
สมัยยต่ต่ออความก้
ความก้าวหน้
าวหน้
า ทางวิ
ชาการและ
ทีทีท่ ่ทนั ันสมั
าทางวิ
ชาการ
เป็ นประโยชน์
ต่อวงวิ
ชาการ
และเป็
นประโยชน์
ต่อวงวิ
ชาการ
๒. มีมีกการสอดแทรกความคิ
ารสอดแทรกความคิดดริริเริเริ่ ่มมและ
๒.
และ
ประสบการณ์หหรืรืออผลงานวิ
ผลงานวิจจัยัยทีของผู
้ เขียน
ประสบการณ์
เ่ ป็ นการแสดง
ที่ เเห็ป็ นนการแสดงให้
เห็ น ถึ ง ความรู
่ เ ป็ น
ให้
ถึงความรู้ ทเี่ ป็ นประโยชน์
ต่อวงวิช้ ทีาการ
ประโยชน์
ต่อการเรี
๓.
สามารถน
าไปใช้ยอนการสอน
้ างอิงอย่ างกว้ างขวางต่ อ
๓. สามารถน
งอย่บานานาชาติ
งกว้ างขวางต่ อ
วงวิ
ชาการระดัาไปใช้
บชาติหอ้ารืงอิ
อระดั
ชาการระดั
บชาติห รื อ่ มระดั
บนานาชาติ
มีวงวิ
ความละเอี
ยดและความลุ
ลึกทางวิ
ชาการในมี
ความละเอี
ระดั
บสู ง ยดและความลุ่มลึกทางวิชาการใน
ระดับสู ง

ระดับ A+ ใช้ เกณฑ์ เดียวกับระดับ A
และต้ อง
๑. มีลักษณะเป็ นงานที่มีการสั งเคราะห์
และสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ ใหม่ (Body
of Knowledge) หรื อทฤษฎีใหม่ ทาง
วิชาการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
๒. มี ก ารกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความคิ ด และ
ค้ นคว้ าอย่ างต่ อเนื่ อง โดยพิจารณาจาก
การได้ รับการอ้ างอิงอย่ างกว้ างขวางใน
ระดับนานาชาติ
๓. เป็ นที่ เ ชื่ อถื อ และยอมรั บ ในวง
วิชาการหรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องในระดับ
นานาชาติ

๓.
ลักษณะการมี
ส่วMaster
นร่ วมในผลงานทางวิ
ชาการทั่วไป
Click
to edit
title style
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็ นงานที่ผขู ้ อต้องเป็ นผูป้ ระพันธ์ อันดับแรก
(first author) หรื อผูม้ ีส่วนสาคัญทางปั ญญา (essentially intellectual contributor) หรื อ
ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)
 ผู้ประพันธ์ อนั ดับแรก (first author) หมายถึง ผูท้ ี่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็ นชื่อแรก รับผิดชอบการ
ทาผลงานวิชาการ และเขียนต้ นฉบับ (manuscript) ชิ้นนั้นด้ วยตนเอง
 ผู้มสี ่ วนสาคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท มีส่วนสาคัญทางปัญญา
(essentially intellectual contribution) ด้วยความเชี่ยวชาญจาเพาะในสาขาวิชาของตนเอง และความรับผิดชอบสาคัญใน
การออกแบบการวิจัย (research design) หรื อการออกแบบงาน วิชาการนั้นๆ รวมทั้งวิเคราะห์ ข้อมูล (data analysis)
สรุ ปผลและให้ ข้อเสนอแนะ
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและ ความรับผิดชอบ นการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
หรื อผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็ นเรื่ องราว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวิชาการที่ประกอบด้วย การแสดง
ข้ อมูล หลักฐาน ข้ อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งทาหน้ าทีร่ ับผิดชอบติดต่ อกับบรรณาธิการ
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๓.๒ ถ้ าto
เป็ นงานที
ผ่ ้ ูขอมีส่วนร่
วมในผลงานทางวิ
ชาการ

๓.๒.๑. กรณี งานวิจยั
ผูข้ อจะต้องเป็ นผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) หรื อผูม้ ีส่วนสาคัญ ทางปั ญญา (essentially
intellectual contributor) หรื อผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ในเรื่ องนั้น
๓.๒.๒. กรณี ผลงานทางวิชาการกลุ่มอื่นที่มิใช่งานวิจยั
ผูข้ อจะต้องเป็ นผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author) หรื อผูม้ ีส่วนสาคัญทางปั ญญา (essentially
intellectual contributor) ในเรื่ องนั้น
๓.๓ ผูข้ อกาหนดตาแหน่งจะต้องยืน่ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ
สาหรับผลงานทางวิชาการทุกผลงาน
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รองการมีtitle
ส่วนร่ วstyle
มในผลงานทางวิชาการ
•

•

•
•

ต้องมีการลงนามโดยผูข้ อ ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (first author)และผูป้ ระพันธ์
บรรณกิจ (corresponding author) เพือ่ รับรอง บทบาทหน้าที่ การ
ปฏิบตั ิงาน และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผูร้ ่ วมงานทุกคน
ว่าทาในส่ วนไหนอย่างไร
การลงนามรับรองการมีส่วนร่ วมในผลงานแต่ละเรื่ อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผูข้ อกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่ วมไม่ตรงกับความ
เป็ นจริ ง จะถือว่าการกระทาของผูน้ ้ นั เข้าข่ายผิดจริ ยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทางวิชาการ
โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริ งและดาเนินการทางวินยั ต่อไป
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ขอบคุณค่ะ
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