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องค์ประกอบ

ของการขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ

คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง

ผลงานสอน

ผลงานทาง
วิชาการ

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ



คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

เป็นอาจารย์ 

ป.ตรี = 6 ปี 

ป. โท = 4 ปี 

ป.เอก = 1 ปี และพ้นทดลองงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ = 2 ปี รองศาสตราจารย์ = 2 ปี 



ผลงานสอน

1. ประเมินการสอน (รายวิชาในหลักสูตร)
เอกสาร (หรือสื่อการสอน) ที่ใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

2. ชั่วโมงสอน – ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (45 ชั่วโมง ในระบบทวิภาค)
3. ระดับคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :    “ช านาญ” 
รองศาสตราจารย์ :    “ช านาญพิเศษ” 
ศาสตราจารย์ :    ไม่ต้องประเมิน



ผลงานทางวิชาการ 
1. กลุ่มงานวิจัย
2. กลุ่มต ารา หนังสือ และ บทความทางวิชาการ
3. กลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 11 ประเภท

(1) ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
(2) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
(3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
(4) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
(5) กรณีศึกษา (Case Study)
(6) งานแปล
(7) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
(8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(9) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ และศิลปะ 
(10) สิทธิบัตร
(11) ซอฟต์แวร์

กพอ. มีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการเฉพาะด้าน 5 ด้านคือ

1. ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

2. ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ

3. ด้านการสอน  

4. ด้านนวัตกรรม 

5. ด้านศาสนา

(จุฬาฯ ยังไม่ใช้ เนื่องจากพิจารณาว่ามี

หลายผลงานอยู่ในกลุ่มผลงานที่มีอยู่แล้ว) 



อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

เกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 /จุฬาฯ 2565 (วิธีปกติ)

1 วิธี

3 วิธี

3 วิธี



ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ มี 3 ระดับ

ค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะวุฒยาจารย์ 



การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์



ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : คุณภาพระดับ B



เสนอผลงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง

(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ

(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ

(3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม 

งานวิจัยตาม (1)-(3) อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First Author หรือ Corresponding author

ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นคุณภาพระดับ B หรือบทความทางวิชาการ คุณภาพระดับ A 

แทนผลงานวิจัยตาม (2)-(3) ได้ โดยที่ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First Author 



ต าแหน่งรองศาสตราจารย์



ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 

เสนอผลงานวิชาการอย่างใดอย่างหน่ึง คุณภาพระดับ B
(1) งานวิจัย 2 เรื่อง  และต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม  

(2) งานวิจัย 1 เรื่อง ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ  และต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม   

โดยผลงานวิจัยตาม (1) - (2) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติหรือระดับชาติ 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด และอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น First Author หรือ Corresponding author

และต าราหรือหนังสืออย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็น First Author 



ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 
เสนอผลงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(1) งานวิจัย 3 เรื่อง คุณภาพระดับ A  2 เรื่อง คุณภาพระดับ B 1 เรื่อง หรือ

(2) งานวิจัย คุณภาพระดับ A  2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น คุณภาพระดับ B  1 รายการ

ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจใช้เกณฑ์ตาม (3) ต่อไปนี้ได้

(3) ต าราหรือหนังสือจ านวน 3 เล่ม คุณภาพระดับ A 2 เล่ม และคุณภาพระดับ  B 1 เล่ม

* งานวิจัยต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติหรือระดับชาติ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด และ

จ านวน 2 เรื่องที่มีคุณภาพระดับ A  ผู้ขอต้องเป็น First Author หรือ Corresponding author และผลงานทางวิชาการตามข้อ (3) 

ต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพระดับ A 2 เล่ม ผูข้อต้องเป็น First Author 



ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนด

เสนอหลักฐานครบทุกข้อ ดังนี้

(1) งานวิจัย 10 เรื่องที่เผยแพร่ใน Q 1  และ Q 2  ของ Scopus หลังจากเป็น ผ.ศ.  ต้องเป็น First author หรือ 

Corresponding author อย่างน้อย 5 เรื่อง 

(2) งานวิจัยได้รับอ้างอิงจาก Scopus  มี Citation อย่างน้อย 500 รายการ  ไม่นับที่อ้างอิงตนเอง 

(3) มีค่า Life- Time h-index ไม่น้อยกว่า 8 

(4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 5 โครงการ



ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3

สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

เสนอหลักฐานครบทุกข้อ ดังนี้

(1) งานวิจัย 5 เรื่องที่เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

(2) งานวิจัยได้รับอ้างอิงจาก Scopus  มี Citation อย่างน้อย 150 รายการ  ไม่นับที่อ้างอิงตนเอง 

(3) มีค่า Life- Time h-index ไม่น้อยกว่า 4

(4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 5 โครงการ



ต าแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 : คุณภาพระดับ A



เสนอผลงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง

(1) งานวิจัย 5 เรื่อง (A) + ต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม (A)

(2) งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง (A) + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น รวมกัน 5 เรื่อง (A) + ต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม (A)

ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจเสนอผลงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดังนี้

(1) งานวิจัย 2 เรื่อง (A) + ต าราหรือหนังสือ 2 เล่ม (A)

(2) งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง (A) + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น รวมกัน 2 เรื่อง (A) + ต าราหรือหนังสือ 2 เล่ม (A)

-งานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นต้องไดร้ับ

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด

-ผลงานตาม (1)-(2) จ านวน 2 เร่ือง ผู้ขอต้องเป็น First Author หรือ Corresponding author และต าราหรือหนังสือจ านวน 1 เล่ม  ผู้ขอต้องเป็น First Author 

ผลงานตาม (1) - (2) จ านวน 2 เร่ือง ผู้ขอต้องเป็นผู้ขอต้องเป็น First Author หรือ Corresponding author และต าราหรือหนังสือจ านวน 1 เล่ม  ผู้ขอต้อง

เป็น First Author และผลงานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติหรือระดับชาติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด



ต าแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ 2



เสนอผลงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่ต้องใช้ต าราหรือหนังสือ)

(1) งานวิจัย 5 เรื่อง คุณภาพระดับ A+ 2 เรื่อง ระดับ A 3 เรื่อง

(2) งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน รวมกันแล้ว 5 เรื่อง  คุณภาพระดับ A+ 2 เรื่อง ระดับ A 3 เรื่อง

(3) งานวิจัย 10 เรื่อง คุณภาพระดับ A 

ผลงาน (1)-(2) คุณภาพระดบั A+  2 เร่ือง และ 1 เร่ือง คุณภาพระดับ A  ต้องเป็น First author หรือ Corresponding author  ส าหรับผลงาน (3) คุณภาพระดับ A 6 

เรื่อง ต้องเป็น First author หรือ Corresponding author และงานวิจัยต้องไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่สภา

มหาวิทยาลัยก าหนด และผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่นตอ้งได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่สภามหาวิทยาลยัก าหนด

ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจเสนอผลงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดังนี้

(1) งานวิจัย 3 เรื่อง 

(2) งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น รวมกันแล้ว 3 เรื่อง 

(3) ต าราหรือหนังสือ 3 เล่ม 

ผลงานตาม (1) - (2) จ านวน 3 เร่ือง ผู้ขอต้องเป็นผู้ขอตอ้งเป็น First Author หรือ Corresponding author และต าราหรือหนังสอื ผู้ขอต้องเป็น First Author 
และผลงานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวชิาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมูลระดบันานาชาตหิรือระดับชาตติามที่สภามหาวทิยาลัยก าหนด



ต าแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ 3



สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนด

เสนอหลักฐานครบทุกข้อ ดังนี้ (ไม่ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ) 

(1) งานวิจัย 10 เรื่องที่เผยแพร่ใน Q 1  และ Q 2  ของ Scopus หลังจากเป็น ร.ศ.  ต้องเป็น First author หรือ 

Corresponding author 

(2) งานวิจัยได้รับอ้างอิงจาก Scopus  มี Citation อย่างน้อย 1,000 รายการ  ไม่นับที่อ้างอิงตนเอง 

(3) มีค่า Life- Time h-index  ไม่น้อยกว่า 18 

(4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 10 โครงการ



สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

เสนอหลักฐานครบทุกข้อ ดังนี้

(1) งานวิจัย 10 เรื่องที่เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง       

รองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

(2) งานวิจัยได้รับอ้างอิงจาก Scopus  มี Citation ไม่นับที่อ้างอิงตนเอง ดังนี้

(ก) สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 500 รายการ

(ข) สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 200 รายการ

(3) มีค่า Life- Time h-index ไม่น้อยกว่า 8

(4) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 5 โครงการ



การขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีพิเศษ

ไม่ได้ด ารงต าแหน่งก่อนหน้า
ระยะเวลาไม่ครบเกณฑ์
ขอสาขาวิชาต่างจากเดิม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : เสนอผลงานเหมือนวิธีปกติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

(เวลาไม่ครบ) ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในตั้งแต่ระดับ  B ขึ้นไปด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

และอย่างน้อย 1 เรื่องต้องมีคุณภาพระดับ  A ด้วยคะแนนเสียงข้างมากขึ้นไป (ขบค. จุฬาฯ 2565**)

รองศาสตราจารย์ : เสนอผลงานได้เฉพาะวิธีที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน มตเิอกฉันท์ คุณภาพระดับ A

(เป็นอาจารย์ /เวลาไม่ครบ / เปลี่ยนสาขาวิชา) 

ศาสตราจารย์ : เสนอผลงานได้เฉพาะวิธีท่ี 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน มติเอกฉันท์ คุณภาพระดับ A+

(เป็นอาจารย์หรือผศ. /เวลาไม่ครบ / เปลี่ยนสาขาวิชา) 



การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 



ผู้ประพันธ์อันดับแรก 
(First author)

ผูท้ี่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็นชื่อแรก รับผิดชอบการท าผลงานทางวิชาการ 
และเขียนต้นฉบับ (Manuscript) ชิ้นนั้นด้วยตนเอง

ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) 

บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวิชาการที่
ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งท า
หน้าที่รับผิดชอบติดต่อกับบรรณาธิการ

บุคคลที่มีบทบาทมีส่วนส าคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contribution) 
ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาของตนเอง และความรับผิดชอบส าคัญใน
การออกแบบการวิจัย (Research design) หรือการออกแบบงานวิชาการนั้น ๆ 
รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ (Conclusions 
and recommendations) 

ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา 
(Essentially intellectual contributor)



ตวัอย่างลกัษณะคณุภาพของ
ผลงานทางวิชาการ



ระดับคุณภาพงานวิจัย

B

A

A+

เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
และต้องเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านสังคมหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding) รวมทั้งได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับแนว
หน้านานาชาติของสาขาวิชานั้นๆ หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมีหลักฐานที่แสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพจากนิติบุคคลองค์กรที่สาม (Third Party) ที่ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ต้องระบุการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ต้องไม่ลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และต้องไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นมีส่วน
ร่วมด้วยไปใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของตนเองแต่  
ผู้เดียว 

(2) ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง
(fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification)

(3) ต้องไม่น าผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่มากกว่าหนึ่งแหล่ง และไม่คัดลอกข้อความใด ๆ 
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

(4) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น สิทธมินุษยชน หรือจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

(5)   ต้องเสนอผลงานตามความเป็นจริง และไม่กระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(6) ผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องได้มาจากการศึกษาวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ 

ไมม่ีอคติมาเกี่ยวข้อง 
(7) ต้องไม่น าผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ของตนเองหรือของผู้อื่น 

มาใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
(8) ต้องไม่สร้างหรือขยายข้อค้นพบในผลงานทางวิชาการโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(9) ต้องอ้างอิงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการอ้างอิง

อย่างสมบูรณ์ตามระเบียบวิธีการอ้างอิงทางวิชาการ
(10) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ตามที่ก าหนดไว้ใน “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัย

ในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน” และ “จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยของ
มหาวิทยาลัยประกอบผลงานทางวิชาการนั้นด้วย

(11) ต้องไม่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สิ่งที่ควรทราบ

1. ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานที่เผยแพร่หลังจากผู้ขอได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิม (ผศ. รศ.) 
2. อาจใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดไม่เกิน 5 ปี ก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิม จ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของผลงานที่เสนอ โดยผลการตัดสินจะต้องมี  
ผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวนอย่างน้อย 2 เรื่อง 

3. หากเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่มีเนื้อหาสาระและ
รูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ด าเนินการคนละพื้นที่ หากเป็นการด าเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพื้นที่จาก  
พื้นทีเ่ดียวไปสู่หลายพื้นที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอด ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกันและซ้ าซ้อนกัน ผู้ขออาจสามารถน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม  



การขอทบทวนผลการพิจารณา



ขอทบทวนได้ 2 ครั้ง : ยื่นค าขอทบทวนทีเ่ลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ภายใน 90 วันนับจากได้รับแจ้งมติจากสภามหาวิทยาลัย

หากค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ วจ. มีมติไม่รับพิจารณาได้

ครั้งท่ี 1 หาก วจ. รับทบทวน : ส่งเรื่องให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้ง

ครั้งท่ี 2 : ไม่มีเหตุผลทางวิชาการ ไม่ชี้แจงหรือโต้แย้งโดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากค าขอทบทวนครั้งที่ 1 

ไม่รับทบทวนได้ 

ครั้งท่ี 2 หาก วจ. รับทบทวน : แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากที่แต่งตั้งไว้เดิม
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน และพิจารณาร่วมกันโดยถือเสียงข้างมาก



การทบทวนครั้งที่ 2 กรณกีารขอทบทวนต าราหรือหนังสือ 

หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งเพิ่มเติมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ต าราหรือหนังสือสามารถแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหา ให้กระท าได้โดยถือเสียงข้างมาก แต่ให้มีการประเมิน

คุณภาพต าราหรือหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ประเด็นที่เพิ่มเติมจาก ก.พ.อ. และข้อบังคับเดิม

หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

ศึกษาประกาศคณะวุฒยาจารย์ 



ข้าราชการ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และเอกสารแนบท้ายประกาศ

สิ่งที่ควรศึกษาก่อนยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ว่าด้วย การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าที่    

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และประกาศคณะวุฒยาจารย์



ค าถาม 


