
การประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคคล 

เรื่อง หลักเกณฑ ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2563

กองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลยัขอนแกน่

วันที ่21 กันยายน 2563

ณ ห้องประชมุมจุลนิทร์ อาคารพมิล กลกจิ ชั้น 6



ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  



ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง สามารถเลือกยื่นขอฯ โดยใช้ เกณฑ์ ก.พ.อ. 

พ.ศ. 2560 หรือ เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 ก็ได้

ก.พ.อ. ประกาศขยายระยะเวลา 2 ปี



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง 
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AF-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%95.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%87-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2.pdf


• ความแตกต่างระหว่าง เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ เกณฑ์ ก.พ.อ.พ.ศ. 2563

เกณฑ์ ก.พ.อ พ.ศ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

• ผู้ขอฯ ต้องมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก

• ลักษณะคุณภาพ มี 3 ระดับ ได้แก่
• ระดับดี  ดีมาก  และดีเด่น

• ยกเลิกเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการ  ให้ความส าคัญกับการเป็น 
ผู้ประพันธ์อันดับแรก

(First author)  และ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ
(Corresponding author)
• ก าหนดระดับคุณภาพการประเมินผลงาน

ทางวิชาการ  มี 4 ระดับ ได้แก่  ระดับ B , 
B+ , A  , ระดับ A+



เกณฑ์ ก.พ.อ พ.ศ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

• การลงนามการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ กรณีท่ีมีผู้ร่วมงานหลายคน 
จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง
ว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ
เท่าใด และระบุบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ 

• การลงนามการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ ก าหนดให้ลงนามเฉพาะผู้ขอ 
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เท่านั้น 

• ความแตกต่างระหว่าง เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ เกณฑ์ ก.พ.อ.พ.ศ. 2563



เกณฑ์ ก.พ.อ พ.ศ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

• ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
หากผู้ขอเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และท าหน้าท่ี
เป็นผู้ริเริ่มก ากับดูแล และมีบทบาทส าคัญ
ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย 
สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้ แต่ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่เกนิ 
ร้อยละ 50

• กรณีผลงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ที่ผู้ขอฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
สามารถใช้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้  หากผู้ขอฯ ท าหน้าที่เป็นผู้ริเริ่ม 
ก ากับดูแล มีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์งานวิจัยนั้น 

• ความแตกต่างระหว่าง เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ เกณฑ์ ก.พ.อ.พ.ศ. 2563



• ความแตกต่างระหว่าง เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ เกณฑ์ ก.พ.อ.พ.ศ. 2563

เกณฑ์ ก.พ.อ พ.ศ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

• ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องเป็น
ผลงานทางวิชาการหลังได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม 

อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการได้รับการ
เผยแพร่ไม่เกนิ 5 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม มาใช้ในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้จ านวน 1 ใน 3
ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ



• ความแตกต่างระหว่าง เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ เกณฑ์ ก.พ.อ.พ.ศ. 2563

เกณฑ์ ก.พ.อ พ.ศ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

• กรณีการน าผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเดิมที่ เคยใช้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว มาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
ก าหนดให้ต้องเป็นการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งในระดับต าแหน่งและสาขาวิชา
เดียวกัน

• สามารถน าผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเดิมที่เคยใชเ้สนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว มาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่                    
ในระดับที่ต าแหน่งที่ต่ ากว่า ในสาขาวิชา
เดียวกันได้



• ความแตกต่างระหว่าง เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ เกณฑ์ ก.พ.อ.พ.ศ. 2563

เกณฑ์ ก.พ.อ พ.ศ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

• กรณีเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ในระดับที่สูงขึ้น โดยเปล่ียนแปลงสาขาวิชาท่ี
เชี่ยวชาญเดิม ก าหนดให้เสนอขอโดย                   
วิธีพิเศษ

• กรณีเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
โดยเปล่ียนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่เป็น
สาขาวิชาในศาสตร์เดียวกัน สามารถเสนอ
ขอโดยวิธีปกติได้



เกณฑ์ ก.พ.อ พ.ศ. 2560 เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

• สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ได้ 2 วิธี 

• ระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

เพิ่มวิธีท่ี 3  คือ ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด

• ความแตกต่างระหว่าง เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ เกณฑ์ ก.พ.อ.พ.ศ. 2563



• รองศาสตราจารย์ วิธีที ่3 ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

• สาขาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด

- งานวิจัยหลังได้รับการแต่งตั้ง ผศ. อย่างน้อย 10 เรื่อง (Scopus) Q1 และ Q2
(อย่างน้อย 5 เร่ือง ต้องเป็น First author หรือเป็น Corresponding author)

- งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 500 รายการ (Scopus และไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง)
- มีค่า Life – time h-index (Scopus) อย่างน้อย 8
- เป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจากสถาบันภายนอกอย่างน้อย 5 โครงการ

• สาขาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด

- งานวิจัยหลังได้รับการแต่งตั้ง ผศ. อย่างน้อย 5 เรื่อง (Scopus)  ไม่ก าหนด Q
(อย่างน้อย 5 เร่ือง ต้องเป็น First author หรือเป็น Corresponding author)

- งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 300 รายการ (Scopus และไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง)
- มีค่า Life – time h-index (Scopus) อย่างน้อย 4
- เป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจากสถาบันภายนอกอย่างน้อย 5 โครงการ



• ศาสตราจารย์ วิธีที ่3 ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

• สาขาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด

- งานวิจัยหลังได้รับการแต่งตั้ง รศ. อย่างน้อย 10 เรื่อง (Scopus) Q1 และ Q2
(ต้องเป็น First author หรือเป็น Corresponding author)

- งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 1,000 รายการ (Scopus และไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง)
- มีค่า Life – time h-index (Scopus) อย่างน้อย 18
- เป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจากสถาบันภายนอกอย่างน้อย 10 โครงการ

• สาขาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด

- งานวิจัยหลังได้รับการแต่งตั้ง รศ. อย่างน้อย 10 เรื่อง (Scopus)  ไม่ก าหนด Q
(ต้องเป็น First author หรือเป็น Corresponding author)

- งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 500 รายการ (บริหารธุรกิจ) และ 200 รายการ (เศรษฐศาสตร)์
(Scopus และไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง)
- มีค่า Life – time h-index (Scopus) อย่างน้อย 8
- เป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจากสถาบันภายนอกอย่างน้อย 10 โครงการ



วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติดังต่อไปนี้

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
•ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
•MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
•Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
•Scopus (http://www.info.scopus.com)
•Web of Science เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI (https://clib.psu.ac.th/e-resources/e-
databases.html?task=weblink.go&id=233)
•JSTOR (https://www.jstor.org/)
•Project Muse (https://muse.jhu.edu/)
•รายชื่อวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด
2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างองิวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะ
วารสารท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
•https://tci-thailand.org/?p=3796

http://www.eric.ed.gov/
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.info.scopus.com/
https://clib.psu.ac.th/e-resources/e-databases.html?task=weblink.go&id=233
https://www.jstor.org/
https://muse.jhu.edu/
https://drive.google.com/file/d/1R-cWRgDTgUmMUO7Mc8H5yAVVA_FFxY8_/view?usp=sharing
https://tci-thailand.org/?p=3796


ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ฐานข้อมูลระดับชาติ

1. ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
2. MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
3. Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
4. Scopus (http://www.info.scopus.com)
5. Web of Science เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ 
AHCI (https://clib.psu.ac.th/e-resources/e-
databases.html?task=weblink.go&id=233)
6. JSTOR (https://www.jstor.org/)
7. Project Muse (https://muse.jhu.edu/)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai Journal Citation Index -- TCI) 
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1
และกลุ่มที่ 2
https://tci-thailand.org/?p=3796

วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562)

http://www.eric.ed.gov/
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.info.scopus.com/
https://clib.psu.ac.th/e-resources/e-databases.html?task=weblink.go&id=233
https://www.jstor.org/
https://muse.jhu.edu/
http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.441.pdf


•

•

•

•

•

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2019/11/2665-62.pdf



