
การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น



การพจิาณาแตง่ตัง้บุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ

ม ี4 องคป์ระกอบหลัก 

1. คุณสมบตัเิฉพาะตาํแหน่ง 

2. ผลการสอน ตอ้งประเมินคุณภาพการสอน 

ยกเว้นการขอศาสตราจารย ์ไม่ตอ้งประเมินคุณภาพการสอน แตต่อ้งมีช่ัวโมงสอน

3. ผลงานทางวชิาการ 

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น



1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

 ผูชวยศาสตราจารย

• ป.ตรี/เทียบเทา ไมนอยกวา 6 ป

• ป.โท/เทียบเทา ไมนอยกวา 4 ป

• ป.เอก/เทียบเทา ไมนอยกวา 1 ป + พนระยะทดลองงาน

 รองศาสตราจารย

 ศาสตราจารย

ดํารงตําแหนง ผศ. + ปฏิบัติหนาที่มาแลว ไมนอยกวา 2 ป

ดํารงตําแหนง รศ. +ปฏิบัติหนาที่มาแลว ไมนอยกวา 2 ป

กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น



2. ผลการสอน (การประเมินคุณภาพการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ)

 ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย

 ศาสตราจารย

• มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต ระบบทวิภาค
- ในหัวขอหรือรายวิชาเดียวกัน ถาสอนนักศึกษามากกวา 1 กลุม ใหนับจํานวน ชม. /หนวยกิต                   

ของการสอนในแตละกลุมไดเต็มตามหัวขอหรือรายวิชานั้น ๆ

- ในหัวขอหรือรายวิชาเดียวกัน ถาสอนนักศึกษาหลายระดับ ใหนับจํานวน ชม. /หนวยกิต                                         

ของการสอนในแตละระดับไดเต็มตามหัวขอหรือรายวิชานั้น ๆ

• ตองประเมินคุณภาพการสอนที่ครอบคลุมขอมูลที่จําเปนทุก ๆ ดาน

• มีความชํานาญในการสอน (ผศ.) มีความชํานาญพิเศษในการสอน (รศ.)

• ใชเอกสารหลักฐานที่ผลิตข้ึนตามภาระงานสอน

• ไมตองประเมินคุณภาพการสอน แตตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง 

กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น



3. ผลงานทางวิชาการ

 กลุม 1 ผลงานวิจัย

 กลุม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
– ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

– ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนสอน/เรียนรู

– ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

– กรณีศึกษา

– งานแปล

– พจนานุกรม สารานุกรม นามนุกรม

– ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี

– ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ

– สิทธิบัตร

– ซอฟตแวร

 กลุม 3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม

 กลุม 4 ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ

กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น



4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น

1) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน และ ไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น 

ไมนําผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวา 1 ฉบับ รวมถึงไมคัดลอก

ขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ ในลักษณะท่ีจะทําให

เขาใจผิดวาเปนผลงานใหม

2) ตองอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของ

การคนควา

3) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นหรือสิทธิมนุษยชน

4) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ปราศจากอคติ และเสนอผลงาน

ตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อกอใหเกิด

ความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยายขอคนพบ โดยปราศจากการตรวจสอบ

ยืนยันในทางวิชาการ

5) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย

6) หากผลงานทางวิชาการมีการใชขอมูลจากการทําการวิจัยในคนหรือสัตว ผูขอกําหนดตําแหนงจะตองยื่น

หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันท่ีมีการดําเนินการ



วธีิการและเกณฑก์ารตดัสินผลการพจิารณา
1. วธีิปกต ิ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ3-5 คน) เกณฑก์ารตดัสินให้

ถอืเสียงข้างมาก
2. วธีิพเิศษ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิยา่งน้อย 5 คน) 

- ผศ. เกณฑก์ารตดัสินใหถ้อืเสียงข้างมาก

ทัง้นี ้ผลงานทางวชิาการตอ้งมคุีณภาพอยู่ในระดบัดมีาก
- รศ. ใหเ้สนอไดเ้ฉพาะวธีิที ่1 เทา่น้ัน เกณฑก์ารตดัสินให้

ถอืเสียงข้างมาก

ทัง้นี ้ผลงานทางวชิาการตอ้งมคุีณภาพอยู่ในระดบัดมีาก
- ศ. ใหเ้สนอไดเ้ฉพาะวธีิที ่1 เทา่น้ัน เกณฑก์ารตดัสินตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5

ทัง้นี ้ผลงานทางวชิาการตอ้งมคุีณภาพอยู่ในระดบัดเีดน่

กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น



ผลงานย่ืนขอ สําหรับขาราชการ

 ผูชวยศาสตราจารย 

(1) งานวิจัย 2    หรือ

(2) งานวิจัย 1 + ลษ.อื่น 1  หรือ

(3) งานวิจัย 1 + รับใชสังคม 1  หรือ

(4) งานวิจัย 1 + ตําราหรือหนังสือ 1

หมายเหตุ : จํานวนท่ีระบเุปนขั้นต่าํ (อยางนอย)

สําหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อาจใช

ลษ.อื่น   (ดี)   หรือ

รับใชสังคม  (ดี) หรือ

บทความทางวิชาการ (ดีมาก)

แทนวิจัย ตามขอ (2) – (4)

ดี

กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น



กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

(๑) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี ๒ เรื่อง หรือ

(๒) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมี

คุณภาพดี ๑ รายการ หรือ

(๓) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดี             

๑ เรื่อง หรือ

(๔) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เลม

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรนั้น ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจใชผลงานทางวิชการในลักษณะอื่นหรือผลงาน

วิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนผลงานวิจัยตาม (๒) ถึง (๔) ได



ผลงานย่ืนขอ สําหรับขาราชการ

 รองศาสตราจารย

วิธีที่ 1 กําหนดปริมาณงาน อยางนอย 3 รายการ

(1) วิจัย 2    หรือ

(2) วิจัย 1 และ ลษ.อื่น 1  หรือ

(3) วิจัย 1 และ รับใชสังคม 1  หรือ

และ

(4) ตํารา หรือ หนังสือ 1

วิธีที่ 2 กําหนดปริมาณงาน อยางนอย 3 รายการ

(1) วิจัย 3 (ดีมาก 2 และดี 1)  หรือ

(2) วิจัย (ดีมาก 2) + ลษ.อื่น (ดี 1) หรือ

(3) วิจัย (ดีมาก 2) +รับใชสังคม (ดี 1)

หมายเหตุ : จํานวนที่ระบุเปนขัน้ตํ่า (อยางนอย)

ดี

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (ปริมาณงาน 3) อาจใช

ตํารา หรือ หนังสือ ดีมาก อยางนอย 2 และ ดี  1 แทน (1) – (3)

กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น



กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ตําแหนงรองศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

(๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดี และตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เลม หรือ

(๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดี และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี ๑ รายการ 

และตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เลม หรือ

(๓) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดี และผลงานวิชาการรับใชสังคม ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดี และตําราหรือ

หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เลม หรือ

(๔) ผลงานวิจัย อยางนอย ๓ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ

(๕) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี 

๑ รายการ หรือ

(๖) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ผูขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการอาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม และมีคุณภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๔) ถึง (๖) ได



ผลงานย่ืนขอ สําหรับขาราชการ

 ศาสตราจารย

วิธีที่ 1 กําหนดปริมาณงาน = 6

(1) วิจัย 5 นานาชาติ หรือ

(2) วิจัย 1 นานาชาติ + ลษ.อื่น (นานาชาติ) หรือ

รับใชสังคม รวมกัน 5

และ

(3) ตํารา หรือ หนังสือ 1

วิธีที่ 2 กําหนดปริมาณงาน = 5

(1) วิจัย 5 นานาชาติ หรือ

(2) งานวิจัย 1 นานาชาติ + ลษ.อื่น (นานาชาติ) หรือ

รับใชสังคม รวมกัน 5

หมายเหตุ : จํานวนท่ีระบเุปนขั้นต่าํ (อยางนอย)

ดีมาก

ดีเดน

กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น

วิธีที่ 1 กําหนดปริมาณงาน = 4

(1) วิจัย 2 นานาชาติหรือ TCI1 หรือ 

(2) วิจัย 1 นานาชาติ และ ลษ.อื่น หรือ

รับใชสังคม รวมกัน 2

และ

(3) ตํารา หรือ หนังสือ 2

วิธีที่ 2 กําหนดปริมาณงาน = 3

(1) วิจัย 3 นานาชาติ หรือ TCI1 หรือ 

(2) วิจัย 1 นานาชาติ หรือ TCI1 หรือตํารา/

หนังสือ 1 และ  ลษ.อื่น หรือรับใชสังคม 

รวมกัน  3 หรือ 

(3) ตําราหรือหนังสือ 3

กรณีสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ยังอาจเสนอไดอีก 2 วิธี ดังนี้

ดีมาก

ดีเดน



กองทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ตําแหนงศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

(๑) ผลงานวิจัย ๕ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก ๑ เลม หรือ

(๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และตองไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก รวมกันท้ังหมดอยางนอย               

๕ เร่ือง และตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก ๑ เลม หรือ

(๓) ผลงานวิจัย ๕ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ

(๔) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเดนและตองไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดีเดน รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เร่ือง
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ตําแหนงศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ตอ)
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น             

ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพและปริมาณ อยางนอย ดังตอไปนี้

(๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก 

๒ เลม หรือ

(๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น               

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เร่ือง และตําราหรือ

หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก ๒ เลม หรือ

(๓) ผลงานวิจัย ๓ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยู                   

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรือ

(๔) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีเดนและตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยู                           

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรือตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพ

ดีเดน และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเดน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดีเดน รวมกัน

ท้ังหมดอยางนอย ๓ เร่ือง หรือ

(๕) ตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน ๓ เลม
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การเผยแพรตําราและหนังสือใหเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยตองแสดง

หลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือ

สาขาวิชาที่เก่ียวของ (peer reviewer) ทั้งน้ี ใหสวนงานแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ดังกลาวที่มาจากหลากหลายสถาบัน

กรณีการเผยแพรไมเปนไปตามวรรคหน่ึง หรือไดมีการเผยแพรโดยสํานักพิมพที่

นาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการพิจารณาเปนราย ๆ ไป

การเผยแพรตําราและหนังสือ
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สําหรับการขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย กรณีผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูเขียน

หนังสือทั้งเลม (authored book) ตองมีจํานวนหนาที่เทียบไดประมาณ ๘๐ หนา ของ

หนังสือขนาด ๘ หนายก

กรณีผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูเขียนหนังสือบางบทหรือสวนหน่ึงในหนังสือที่มี

ผูเขียนหลายคน (book chapter) ตองมีจํานวนหนาในแตละบท รวมกันแลวเทียบได

ประมาณ ๘๐ หนา ของหนังสือขนาด ๘ หนายก ทั้งน้ี อาจเปนการรวมของแตละบท

จากหนังสือเลมเดียวกันหรือหนังสือตางเลมกันก็ได

จํานวนหนาของหนังสือ (พนักงานมหาวิทยาลัย : ศ.)
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จํานวนหนาของหนังสือ (ขาราชการ : ผศ. รศ. ศ.)
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การมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ

(๑) ผูขอมีสวนรวมในผลงานวิจัยเรื่องนั้นไมนอยกวารอยละ ๕๐

(๒) ผูขอเปนผูดําเนินการหลัก และ * และมีสวนรวมในผลงานวิจัยเรื่องนั้นไมนอยกวารอยละ ๒๐

(๓) ผูขอเปนผูดําเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอื่นที่เก่ียวเนื่องสอดคลองกัน ซึ่งแสดง

ปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง

(๔) ในกรณีงานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลัก

ในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแลว           

ไมนอยกวารอยละ ๕๐

(๕) ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่องกัน ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลัก และมี

ปริมาณผลงาน รวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐

• ผลงานทางวิชาการทีม่ิใชผลงานวิจัย ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ และ

เปนผูดําเนินการหลักในเรื่องนั้น

• สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้



ถาม แลกเปลี่ยน

กองทรพัยากรบุคคล 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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