หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

หน้าหลัก
กลุ่มผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณสมบัติ

ผลการสอน

การขอตาแหน่งทั่วไป

ผลการสอน

การขอตาแหน่งทั่วไป

ผลการสอน

การขอตาแหน่งทั่วไป

รองศาสตราจารย์
คุณสมบัติ

ศาสตราจารย์
คุณสมบัติ

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
กลุ่มผลงานทางวิชาการ
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการทั่วไป

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการทั่วไป

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ทั่วไป
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเฉพาะด้าน

หมายเหตุ
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ.2564 เพิ่ม การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
เฉพาะด้าน

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
กลุ่มผลงานทางวิชาการ
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
กลุ่ม 1 งานวิจัย
กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
2.4 กรณีศึกษา (Case Study)
2.5 งานแปล
2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะ
เดียวกัน
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
2.9 สิทธิบัตร
2.10 ชอฟต์แวร์
กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่ม 4
4.1 ตารา
4.2 หนังสือ
4.3 บทความทางวิชาการ

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563
กลุ่ม 1 งานวิจัย
กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
2. 1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
2.4 กรณีศึกษา (Case Study)
2.5 งานแปล
2. - พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะ
เดียวกัน
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
2.9 สิทธิบัตร
2.10 ซอฟต์แวร์
กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่ม 4
4.1 ตารา
4.2 หนังสือ
4.3 บทความทางวิชาการ

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564
กลุ่ม 1 งานวิจัย
กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
2.4 กรณีศึกษา (case study)
2.5 งานแปล
2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ
ในลักษณะเดียวกัน
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
2.9 สิทธิบัตร
2.10 ชอฟต์แวร์
2.11 ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
2.12 ผลงานนวัตกรรม
กลุ่ม 3
3.1 ตารา
3.2 หนังสือ
3.3 บทความทางวิชาการ

หมายเหตุ
- ปรับกลุ่มจากเดิม
4 กลุ่ม ปรับเป็น 3 กลุ่ม
โดยยกเลิก กลุ่ม 3 ผลงานรับ
ใช้สังคม ให้ไปอยู่ใน กลุ่ม 2
ข้อ 2.11 ผลงานการรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม

- กลุ่มที่ 2 เพิ่ม
ข้อ 2.12 ผลงานนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว.
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
หมวด 2 ข้อ 19.1
ผู้เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- เป็นอาจารย์และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หรือ ไม่น้อยกว่า 4 ปี ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และพ้นระยะทดลองการ
ปฏิบัติงานกรณีสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563
หมวด 1 ข้อ 5.1.1
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์
และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ปริญญาโท หรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์
และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
-ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์
และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564
หมวด 1 ข้อ 5.1.1
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์
และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ปริญญาโท หรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์
และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
-ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เป็นอาจารย์
และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผลการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว.
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
หมวด 3 ข้อ 20.1
ผู้เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ผู้ขอจะต้องมีชั่วโมงสอนประจารายวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- ในกรณีที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ทาการสอนหลายวิชา
ซึ่ ง แต่ ล ะวิ ช านั้ น มี ผู้ ส อนร่ ว มกั น หลายคน จะต้ อ งเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนที่ ผู้ ข อก าหนดต าแหน่ ง เป็ น ผู้ ส อนในหั ว ข้ อ
ที่ใช้ประกอบการสอน ซึ่งเทียบค่าได้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิตหรือ
45 ชั่วโมง มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนด ในแนวทางการประเมิ น
ผลการสอน

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563
หมวด 1 ข้อ 5.1.2
ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบ
ทวิภาคและมีความชานาญในการสอนจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สาหรับ
กรณีที่ผู้ขอได้ทาการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกัน
หลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการ
สอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณีซึ่งรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564
หมวด 1 ข้อ 5.1.2
ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบคาได้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบ
ทวิภาคและมีความชานาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลการสอนที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ตามภาระงานสอน
สาหรับกรณีที่ผู้ ขอได้ทาการสอนหลายวิช าหรือสอนวิช าที่มีผู้ ส อน
ร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอน ในทุ ก วิ ซ าหรื อ ทุ ก หั ว ข้ อ ที่ ผู้ ข อเป็ น ผู้ ส อน แล้ ว แต่ ก รณี
ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพ
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว.
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
หมวด 4 ข้อที่ 23
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพ
ระดับ B
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
หรือ
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
1 รายการ
หรือ
(3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
1 เรื่อง
หรือ
(4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม
โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (4) อย่างน้อย 1 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563
หมวด 1 ข้อ 5.1.3
ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มี
คุณภาพระดับ B
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) งานวิจัย 2 เรื่อง
หรือ
(2) งานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ๆ
1 รายการ
หรือ
(3) งานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม
1 เรื่อง
หรือ
(4) งานวิจัย 1 เรื่อง และตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม
โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (4) อย่างน้อย 1 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564
หมวด 1 ข้อ 5.1.4
การขอตาแหน่งทางวิชาการทั่วไป ผลงานทางวิชาการ
ต้องประกอบด้วยผลงานที่มคี ุณภาพระดับ B
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) งานวิจัย 2 เรื่อง
หรือ
(2) งานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น 1 รายการ

หรือ
(3) งานวิจัย 1 เรื่อง และตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม
โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (3) อย่างน้อย 1 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์
บรรณกิจ

หมายเหตุ
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564 มีการ
ปรับแก้ให้ (3) ของ พนง.2563
และขรก.2563 รวมอยู่ใน (2)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ต่อ)
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว.
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

หมายเหตุ

สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินให้มี คุณภาพระดับ B
หรือ
บทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มี
คุณภาพระดับ B+ แทนงานวิจัยตาม(2) - (4) ได้
โดยที่ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author)

ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินให้มี คุณภาพระดับ B
หรือ
บทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มี
คุณภาพระดับ B+ แทนงานวิจัยตาม (2) - (4) ได้
โดยที่ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก

ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ที่ได้รับการประเมินให้มี คุณภาพระดับ B
หรือ
บทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มี
คุณภาพระดับ A แทนงานวิจัยตาม (2) - (3) ได้
โดยที่ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก

สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตาม
ประกาศ ขรก.2564 มีการปรับ คุณภาพของบทความ
ทางวิชาการที่ใช้แทนงานวิจัย จากคุณภาพ B
เป็นคุณภาพ A

รองศาสตราจารย์

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
1. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
• ผู้ขอต้องตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง
ดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว.
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

หมวด 2 ข้อ 19.2

หมวด 1 ข้อ 5.2.1

หมวด 1 5.2.1

ผู้เสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ขอต้องตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่
ตาแหน่งดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ขอต้องตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่
ตาแหน่งดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
2. ผลการสอน รองศาสตราจารย์
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว.
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
หมวด 3 ข้อ 20.2
- ผู้เสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ผู้ขอจะต้องมีชั่วโมงสอนประจารายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- ในกรณีที่ผู้ขอกาหนด ตาแหน่งทางวิชาการได้ทาการ
สอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน
จะต้องเสนอเอกสารคาสอนที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็น
ผู้สอนในหัวข้อที่ใช้ประกอบการสอน ซึ่งเทียบค่าได้
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชั่วโมง มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563
หมวด 1 ข้อ 5.2.2
ให้นาความใน ข้อ 5.1.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แต่ต้องมีความชานาญพิเศษ ในการสอน

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564
หมวด 1 ข้อ 5.2.2
ให้นาความใน ข้อ 5.1.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แต่ต้องมีความชานาญพิเศษ ในการสอน

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป รองศาสตราจารย์
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
หมวด 4 ข้อ 24

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563
หมวด 1 ข้อ 5.2.3
วิธีที่ 1

ต้องมีผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพระดับ B+
และมีปริมาณ
(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
หรือ
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
1 รายการ
หรือ
(3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม
1 เรื่อง
และ
(4) ตารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม
โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (3) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือฐานข้อมูล
TCI กลุ่ม 1 และอย่างน้อย 1 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ และตาราหรือ
หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก

ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B+
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้
(1) งานวิจัย 2 เรื่อง
หรือ
(2) งานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิซาการในลักษณะอืน่
1 รายการ
หรือ
(3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม
1 เรื่อง
และ
(4) ตารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม
โดยที่ผลงานตาม (1) - (3) ) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
และอย่างน้อย 1 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ และตาราหรือหนังสือ
อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564
หมวด 1 ข้อ 5.2.3
ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) งานวิจัย 2 เรื่อง
หรือ
(2) งานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิซาการในลักษณะอืน่
1 รายการ

และ
(3) ตารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม
โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (2) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และอย่างน้อย 1
เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ
และตาราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก

หมายเหตุ
เกณฑ์ 2564
(1)ปรับคุณภาพงาน
วิจัย B+
เป็น คุณภาพระดับ B

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป รองศาสตราจารย์
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

หมายเหตุ

วิธีที่ 2
(1) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง
ซึ่งมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เรื่อง
และ มีคุณภาพระดับ B+ อย่างน้อย 1 เรื่อง
หรือ
(2) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง
มีคุณภาพระดับ B+
หรือ
(3) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A และผลงานวิชาการรับใช้สังคม
อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพระดับ B+
โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (3) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่างน้อย 2 เรื่อง
ที่มคี ุณภาพระดับ A
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

(1) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง
มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เรื่อง
และมีคุณภาพระดับ B+ อย่างน้อย 1 เรื่อง
หรือ
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง
มีคุณภาพระดับ B+
หรือ
(3) งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A
และผลงานวิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพระดับ B+
โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (3) ต้องได้รับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอย่างน้อย 2 เรื่อง
ที่มคี ุณภาพระดับ A
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

(1) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง
มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เรื่อง
และมีคุณภาพระดับ B อย่างน้อย 1 เรื่อง
หรือ
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง
มีคุณภาพระดับ B

โดยที่งานวิจัยตาม (1) - (2) ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
อย่างน้อย 2 เรื่อง
ที่มคี ุณภาพระดับ A
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

เกณฑ์ 2564
(1)ปรับคุณภาพงานวิจัย
ที่กาหนด ระดับ A 2 เรื่อง
B+ 1 เรื่อง
เป็น A 2 เรื่อง B 1 เรื่อง
(2) ปรับคุณภาพงานวิจัย
ที่กาหนด ระดับ A 2 เรื่อง
ผลงานลักษณะอื่น
B+ 1 เรื่อง
เป็น A 2 เรื่อง B 1 เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป รองศาสตราจารย์

การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

หมายเหตุ

สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โดยวิธีที่ 2 นั้น ผู้ขออาจใช้ตาราหรือหนังสือ
อย่างน้อย 2 เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ A
ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และอย่างน้อย 1
เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ B+
แทนผลงานตาม (1) - (3) ได้

โดยวิธีที่ 2 นั้น ผู้ขออาจใช้ตาราหรือหนังสือ
อย่างน้อย 2 เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ A
ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)
และอย่างน้อย 1 เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ B+
แทนผลงานตาม (1) – (3) ได้

วิธีที่ 2 นั้น ผู้ขออาจใช้ตาราหรือหนังสือ
อย่างน้อย 2 เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ A
ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก
และอย่างน้อย 1 เล่ม ที่มี คุณภาพระดับ B

เกณฑ์ 2564 ปรับตาราหรือหนังสือ
จาก A 2 เล่ม B+ 1 เล่ม
เป็น A 2 เล่ม B 1 เล่ม

ศาสตราจารย์

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
1. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ศาสตราจารย์

• ผู้เสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว.
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

หมวด 2 ข้อ 19.3

หมวด 1 ข้อ 5.3.1

หมวด 1 5.3.1

ผู้เสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ขอต้องตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่ง
ดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ขอต้องตาแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่
ตาแหน่งดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
2. ผลการสอน ศาสตราจารย์
• ผู้ขอต้องมีชั่วโมงประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา

การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว.
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

หมวด 3 ข้อ 20.3

หมวด 1 ข้อ 5.3.2

หมวด 1 ข้อ 5.3.2

ผู้ขอต้องมีชั่วโมงประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ผู้ขอต้องมีชั่วโมงประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ขอต้องมีชั่วโมงประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
3.การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป ศาสตราจารย์
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว.
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

หมวด 4 ข้อ 25

หมวด 1 ข้อ 5.3.3

หมวด 1 ข้อ 5.3.3

วิธีที่ 1
วิธีที่ 1. ต้องมีผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพระดับ A
และมีปริมาณดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
หรือ
(2) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่นซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง
และ
(3) โดยที่ผลงานตาม(1) - (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ
และตาราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก

วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงาน
ที่มคี ุณภาพระดับ A และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้
(1) งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติตามที่ก.พ.อ. กาหนด
หรือ
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ต้องได้รบั การ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง
และ
(3) ตารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม
โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ และตาราหรือ
หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก

วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A และมี
ปริมาณ ดังต่อไปนี้
(1) งานวิจัย อย่างน้อย 5เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
หรือ
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ กพ.อ. กาหนด และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง
และ
(3) ตารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม
โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ และตาราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
3.การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป ศาสตราจารย์ (ต่อ1)
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563
วิธีที่ 2

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร์ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ที่มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 2 เรื่อง
และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 3 เรื่อง
หรือ
(2) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ที่ต้องได้รับการเผยแพร์ใน ระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+
และอีกอย่างน้อย 3 เรื่องมีคุณภาพระดับ A
หรือ
(3) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 10 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีคุณภาพระดับ A
หรือ โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 2 เรื่องมีคุณภาพระดับ A+
และอย่างน้อย 1 เรื่องมีคุณภาพระดับ A
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ
สาหรับผลงานตาม (3) อย่างน้อย 6 เรื่องมีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

(1) งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ที่มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 2 เรื่อง
และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 3 เรื่อง
หรือ
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ใน ระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+
และอีกอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A
หรือ
(3) งานวิจัย อย่างน้อย 10 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพระดับ A
หรือ โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 2 เรื่องที่มีคุณภาพระดับ A+
และอย่างน้อย 1 เรื่องที่มีคุณภาพระดับ A
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ
สาหรับผลงานตาม (3) อย่างน้อย 6 เรื่องที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

(1) งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสาริวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ที่มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 2 เรื่อง
และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 3 เรื่อง
หรือ
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ที่ต้องได้รับการเผยแพรใน ระดับนานาชาติ
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+
และอีกอย่างน้อย 3 เรื่องมีคุณภาพระดับ A
หรือ
(3) งานวิจัย อย่างน้อย 10 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสาริวิชาการที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพระดับ A
หรือ โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 2 เรื่องที่มีคุณภาพระดับ A+
และอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ
สาหรับผลงานตาม (3) อย่างน้อย 6 เรื่องที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
3.การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป ศาสตราจารย์(ต่อ2)
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

สาหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ

หมายเหตุ

วิธีที่ 1
ต้องมีผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพระดับ A
และมีปริมาณดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด
หรือ
(2) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 3 เรื่อง

ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้
(1) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
หรือ
(2)งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 3 เรื่อง

ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มี
คุณภาพระดับ A
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้
(1)งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่
ก.พ.อ. กาหนด
หรือ
(2)งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 2 เรื่อง

เกณฑ์ 2564 ปรับการเผยแพร่
(1) จาก งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง
เป็น งานวิจัย อย่างน้อย 2
และจากที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในวาร
วิชาการ ระดับนานาชาติ
เป็น ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
หรือระดับชาติ
(2) ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคมโดยผลงานทั้งหมดรวมกัน
อย่างน้อย 3 เรื่อง
เป็น และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย
2 เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
3.การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป ศาสตราจารย์(ต่อ3)
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
ทางวิชาการ พ.ศ.2563
ทางวิชาการ พ.ศ.2564
สาหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
วิธีที่ 2
(1) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด โดยที่ผลงานวิจัย
อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+
และอีกอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A
หรือ
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย 5 เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+
และอีกอย่างน้อย 3 เรื่องมีคุณภาพระดับ A

(1) งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
โดยที่ผลงานวิจัย
อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+
และอีกอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A
หรือ
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย 5 เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+
และอีกอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพระดับ A

ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มี
คุณภาพ ระดับ A+
(1) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ
หรือ
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 3 เรื่อง
โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) อย่างน้อย 3 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรกหรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

หมายเหตุ
เกณฑ์ 2564
(1) จากงานวิจัยอย่างน้อย 5 เรื่อง
เป็น งานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง
(2) จากงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง + งานลักษณะ
อื่นอย่างน้อย 5 เรื่อง
เป็น งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง + งานลักษณะอื่น
อย่างน้อย 3 เรื่อง

*หมายเหตุ**
- ผลงานทั้งหมดปรับการเผยแพร่วารสารวิชาการ
จาก ระดับนานาชาติ
เป็น ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ
- ผลงานวิชาการทั้งหมดต้องมีคุณภาพระดับ A+
จาก A+ และ A
- เพิ่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรกหรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
3.การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป ศาสตราจารย์(ต่อ4)
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

สาหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
วิธีที่ 2 (ต่อ)
หรือ
(3) ตารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 3 เล่ม
ต้องมีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 1 เล่ม
และอีกอย่างน้อย 2 เล่ม มีคุณภาพระดับ A
โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 2
เรื่อง
และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 1 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ
สาหรับตาราหรือหนังสือ มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 1 เล่ม
และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก

หรือ
(3) ตารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 3 เล่ม
ต้องมีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 1 เล่ม
และอีกอย่างน้อย 2 เล่ม มีคุณภาพระดับ A
โดยที่ผลงานตาม (1) - (2) มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย 2 เรื่อง
และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 1 เรื่อง
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ
สาหรับตาราหรือหนังสือ มีคุณภาพระดับ A+
อย่างน้อย 1 เล่ม และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เล่ม
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก

หรือ
(3) ตารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย 3 เล่ม
สาหรับตารา หรือ หนังสือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก

หมายเหตุ
(3) จากเดิมตาราหรือหนังสือที่มคี ุณภาพ
ระดับ A จะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก
อย่างน้อย 1 เล่ม
เป็น ผลงานทั้งหมดผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรกหรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ
- ผลงานวิชาการทั้งหมดต้องมีคุณภาพ
ระดับ A+

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
3.การขอตาแหน่งวิชาการทั่วไป ศาสตราจารย์(ต่อ5)
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

สาหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
วิธีที่ 2 (ต่อ)

หมายเหตุ

งานที่เกิดก่อนการขอตาแหน่ง
ทั้งนี้ อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับ รองศาสตราจารย์ สามารถมาใช้ขอ
ที่ ก.พอ. กาหนด ไม่เกิน5ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ กาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ได้
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ใน 3 ของผลงานที่นามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรอง จากเดิมอย่างน้อย 3 เรื่อง
โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปีก่อน เป็นอย่างน้อย 2 เรื่อง
รองศาสตราจารย์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจานวนอย่างน้อย 3 เรื่องด้วย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
นามาใช้ได้ไม่เกินจานวน 1 ใน 3 ของผลงานที่นามาเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่ง โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่
หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ที่ผ่านเกณฑ์จานวนอย่างน้อย 2 เรื่องด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ต้นฉบับ)

คิวอาร์โค้ด และลิงก์
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย มศว.
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

คิวอาร์โค้ด และลิงก์
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2563

คิวอาร์โค้ด และลิงก์
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2564

https://drive.google.com/file/d/11UUG3rxCIKQ
DR3akcGit1EB7Y7kIWYdl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1p_eYhhpwVw
In4T6HxFz7Devt7amEPewz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C4H4l6krBsW
H4wQug1e7Q2EpOeLNfT38/view?usp=sharing

