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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง
รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ



เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาการ

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดอืนขัน้สงู
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ความส าคัญของต าแหน่งทางวิชาการ

ความก้าวหน้าในอาชีพ /
เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน

KPI คุณภาพของอาจารย์
หลักสูตร/การสอน 

การควบคุมวิทยานิพนธ์ 

*
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าด้วยการบริหารงานบคุคล
พนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559

อาจารย์ ต้องขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภายใน 5 ปี (ป.เอก) 
ภายใน 7 ปี (ป.โท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องขอก าหนดต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ภายใน 6 ปี

นับตั้งแต่  วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป /
นับตั้งแต่  วันที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นต้นไป

*
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เงินประจ าต าแหน่งและคา่ตอบแทน
“ข้าราชการสายวิชาการ”

15,600 15,600ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เงินประจ าต าแหน่ง

(บาท)
ค่าตอบแทน

(บาท)

13,000 13,000

9,900 9,900

5,600 5,600
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เงินเดือนขั้นต า่
“พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ”

68,000 31,200ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เงินเดือนข้ันต  า

(บาท)

68,000 26,000

52,000 19,800

40,000 11,200

ค่าตอบแทน

(บาท)
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จ านวนบุคลากร
(ณ เดือน 31 พฤษภาคม 2562) 

ร้อยละรวมพนักงานข้าราชการ

อาจารย์

ศาสตราจารย์ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

รวม 7

-

-

- -

-

-
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คณาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 

1. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณะจิตรกรรมฯ

2. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ คณะจิตรกรรมฯ

3. ศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ คณะจิตรกรรมฯ

4. ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ คณะมัณฑนศิลป์

5. ศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม คณะอักษรศาสตร์

7. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ คณะอักษรศาสตร์

8. ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ คณะอักษรศาสตร์

9. ศาสตราจารย์ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต คณะเภสัชศาสตร์ 

10. ศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี*

11. ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรอีมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์*

* ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 8



ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยศลิปากรว่าดว้ย
หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบคุคลให้ด ารงต าแหนง่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2561
(มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่ันที่ 1 พ.ย. 2561)

>> ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับการด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ประเภทพนักงานประจ า สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร

>> การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
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ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ย
หลักเกณฑ์และวธิีการพจิารณาแตง่ตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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ประกาศคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
ฉบับลงวันที ่31 ตุลาคม 2561  

(มีผลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที ่1 พ.ย. 2561)
จ านวน 2 ฉบับ 

>> ประกาศ ก.พ.ว. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

>> ประกาศ ก.พ.ว. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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การประเมนิผลการสอนและเอกสารหลกัฐานที่ใชใ้นการประเมินผลการสอน 
และการเสนอขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ
ด าเนนิการอยูใ่นชัน้ ความลบั ทุกขั้นตอน
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การประเมินผลการสอนและเอกสารหลกัฐานที่ใชใ้นการประเมินผลการสอน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจ า

ต้องเสนอเรื่องขอรับการประเมินฯ ต่อส่วนงานที่สังกัดให้แล้วเสร็จ 
“ก่อนยื น” 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

14



15



เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการประเมินผลการสอน
แบบที่ 1

ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนใหเ้ห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน

เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ
เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) 
ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อื่นๆ ซ่ึงมีการอ้างอิงแหล่งที่มา
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออื่นๆ อาทิ
ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
มาแล้ว

นิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร่
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เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการประเมินผลการสอน
แบบที่ 2

ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่นๆ 
ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้นๆ มาแล้ว

เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการ
สอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่างๆ  ดังต่อไปนี้
เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน 
(slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง
การอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรม ที่ทันสมัยและ
ถูกต้องตามกฎหมาย

ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะท้อนใหเ้ห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้น
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน 
จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจาก
การเรียนในวิชานั้นๆ 

นิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร่
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องค์ประกอบการประเมินผลการสอน

1. ผลการประเมินผลการสอน

>> มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชารวมกันเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 
“3 หน่วยกิต/ทวิภาค” 

>> ผลการประเมิน

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ระดับช านาญ (60/100 คะแนนขึ้นไป)

(2) รองศาสตราจารย์ - ระดับช านาญพิเศษ (80/100 คะแนนขึ้นไป)

*ต าแหน่งศาสตราจารย์ (ไมต่้องประเมินการสอน)

ผลการสอน – มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
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แบบประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

- เทียบค่าได้ ≥ 3 หน่วยกิต/
ทวิภาค หรือ 45 ชัว่โมงบรรยาย 

- กรณีเสนอหลายรายวิชา
รวมกนั เพ่ือให้ครบ 3 หน่วยกิต
ต้องเสนอทกุหวัข้อที่ตนเป็น
ผู้สอนในรายวิชาท่ีเสนอนัน้
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2. เอกสารหลักฐานที ใช้ในการประเมินผลการสอน

>> เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
“3 หน่วยกิต/ทวิภาค” 

>> ประเภทของเอกสารหลักฐาน

แบบที่ 1  (เอกสารประกอบการสอน – ตามเกณฑเ์ดิม)  

แบบที่ 2  (เอกสารค าสอน – ตามเกณฑเ์ดิม) 

>> ผลการประเมิน

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ระดับดี

(2) รองศาสตราจารย์ - ระดับดี

*ต าแหน่งศาสตราจารย์ (ไม่ต้องประเมินการสอน)

การสอน - มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบการประเมินผลการสอน (ต่อ)

ผศ./รศ. สามารถเลือกเสนอ
แบบใดก็ได้ 

มีลักษณะคุณภาพที่ก าหนด 4 ข้อ
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แบบประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

- เทียบค่าได้ ≥ 3 หน่วยกิต/ทวิภาค หรือ 45 ชั่วโมงบรรยาย 
- กรณีเสนอหลายรายวิชารวมกัน เพื่อให้ครบ 3 หน่วยกิต  ต้องเสนอทุกหัวข้อที่ตนเป็น
ผู้สอนในรายวิชาที่เสนอนั้น
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เกณฑ์การเทียบเคียงจ านวนหนว่ยกิต

เกณฑก์ารเทียบเคียงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอน หรือเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ให้เทียบเคียงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร น ามาใช้โดยอนุโลม
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1
2ส่วนงาน คณะกรรมการประจ าส่วนงานเสนอรายชื อคณะท างานเพื อเป็นคณะอนุกรรมการฯ 

(ไม่น้อยกว่า 4 คน) ดังนี้
(ก) คณบดี หรือรองคณบดีที ดูแลงานด้านวิชาการ เป็นประธาน
(ข) อาจารย์ที มีความเชี ยวชาญ ช านาญ หรือสอดคล้องในสาขาวิชาที สัมพันธ์กันกบัสาขาที ผู้ขอ

ก าหนดต าแหน่งภายในหรือภายนอกคณะวิชา หรือภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไมน่้อยกว่า 3 คน เป็น
คณะท างาน 

ทั้งนี้ อาจให้เจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการด้วยก็ได้

(30 วัน) เสนอรายชื อ
คณะท างานที 
ตอบรับแล้วให้
มหาวิทยาลัย

คณาจารย์
 ผู้ขอรับการประเมิน (พนง.) เสนอเรื องขอรับการประเมินฯ ต่อส่วนงานที สังกัดให้แล้วเสร็จ “ก่อนยื น” เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

สามารถเก็บผลการประเมนิการสอนไว้ไดเ้ป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที  ก.พ.ว.เห็นชอบผลการประเมิน 

 ผู้ขอรับการประเมิน (ขรก.) ยื นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตอ่ส่วนงาน
ที สังกัด “ก่อน” ประเมินผลการสอน 

มหาวิทยาลัย
- เสนอที ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ   (ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง)
- จัดท าค าสั งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แล้วแจ้งไปยังส่วนงาน

3

4
(60 วัน)

ส่วนงาน เสนอคณะอนุกรรมการฯ ท าการประเมินผลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

วิธีการประเมิน

ขั้นตอนการประเมนิผลการสอนและเอกสารหลกัฐาน
ที่ใช้ในการประเมนิผลการสอน
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1. วิธีการประเมินผลการสอน

(ก) มีการประชุมหารือ หรือใช้วิธีการประเมิน 
และ
(ข)  มีการร่วมสังเกตการณ์วิธีการสอนในชั้นเรียน หรือมีการศึกษา

วิธีการสอนจากสื่อ ได้แก่ วีดีโอหรือสื่อ IT ในรูปแบบต่างๆ
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องค์ประกอบการประเมินผลการสอน 9 ข้อ (100 คะแนน)

(1) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือกการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยเสนอเอกสาร หลักฐานที่สามารถ
ประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน (ค านิยามรูปแบบการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพดัง
ตารางแนบท้าย) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ กฎหมาย มีความสามารถในการ
สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน

(2) มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้ค าถาม เพื่อให้ผู้เรียน
คิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 

(3) มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้  ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดท่ีควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong 
learner) 

(4) มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 
(5) มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(6) มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม
(7) มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถ

จ าลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 
(8) มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน (interpersonal skill)

ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น  
(9) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน

20 คะแนน

ข้อละ 
10 คะแนน
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เกณฑ์การประเมินในต าแหน่ง

>> ผลการประเมินอยู่ในระดับช านาญ 
>> คะแนนตั้งแต่ 60/100 คะแนนขึ้นไป

ต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

>> ผลการประเมินอยู่ในระดับช านาญพิเศษ 
>> คะแนนตั้งแต่ 80/100 คะแนนขึ้นไป

ผลการประเมนิ/
ระดบัคะแนน

ต าแหน่ง

รองศาสตราจารย ์

(   )  พอใช้ (ต  ากว่า 60 คะแนน)
(   )  ช านาญ (60-79 คะแนน)
(   )  ช านาญพิเศษ (80-89 คะแนน)
(   )  เชี ยวชาญ (90-100 คะแนน)
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(ก) มีการประชุมหารือ หรือใช้วิธีการประเมิน  
และ
(ข) มีการศึกษาจากเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

ประกอบการพิจารณา

2. วิธีการประเมนิเอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการสอน
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2. วิธีการประเมนิเอกสารหลักฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการสอน (ต่อ)
(“ระดับดี” มีลักษณะคุณภาพที ก าหนด ข้อ 1-4)

ลักษณะคุณภาพของเอกสารหลักฐาน

1) เนื้อหาสาระทางวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตร

เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

2) เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง 

3) เนื้อหาสาระทางวิชาการสมบูรณ์ 

4) เนื้อหาสาระทางวิชาการทันสมัย 

5) การใช้ภาษาและการเรียบเรียงและน าเสนอ
เนื้อหาตามล าดับเข้าใจง่าย 

6) คุณค่าทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

ระดับผลการประเมนิ
(   )  พอใช้  (มีคุณภาพไม่ครบตาม 4 ข้อแรก) (   )  ดี  (มีคุณภาพตามข้อ 1 - 4)
(   )  ดีมาก  (มีคุณภาพตามข้อ 1 - 5) (   )  ดีเด่น  (มีคุณภาพตามข้อ 1 - 6)
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ส่วนงาน เสนอคณะอนุกรรมการฯ ท าการประเมินผลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตามขั้นตอนและวิธีการ
ที ก าหนด

ผลประเมิน
กรณเีอกสารหลักฐาน “ไม่ผ่าน” การประเมิน สามารถให้ผู้ขอรับการประเมินท าการปรับปรุงหรือ
แก้ไขเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอนได้ไม่เกิน 1 ครั้ง โดยก าหนดให้ปรับปรุงหรือ
แก้ไขเอกสารภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบเรื่อง แล้วเสนอคณะอนุกรรมการประเมิน
อีกครั้ง

4
(60 วัน)

>>
มหาวิทยาลัย >> น าผลการประเมินผลการสอน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) เสนอท่ีประชุม ก.พ.ว. พิจารณา 

แล้วแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังส่วนงาน
>> กรณี ขรก. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป
>> กรณี พนง. ที มีผลการประเมินผลการสอนเป็นไปตามเกณฑ์แล้ว 

- สามารถยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
- ผลการประเมินการสอนมีระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ ก.พ.ว. เห็นชอบผลการประเมิน5

(เสนอผลประเมินมายังมหาวิทยาลัย) 

ขั้นตอนการประเมนิผลการสอนและเอกสารหลกัฐาน
ที่ใช้ในการประเมนิผลการสอน (ต่อ)
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รายละเอียดข้อมูลที เสนอขอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 

(คณะวิชาเป็นผู้ด าเนินการ)
30



31

รายละเอียดข้อมูลที เสนอขอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ  (ต่อ)

(คณะวิชาเป็นผู้ด าเนินการ)
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สรุป
ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยศลิปากรว่าดว้ย

หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบคุคลให้ด ารงต าแหนง่
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562

ผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาหรือฝึกอบรมท้ังในและต่างประเทศ 
ไม่สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
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(บังคับใช้ตั้งแต่วันที  1 พ.ย. 2564)
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(พนง.)

(ทุกสาขาวิชา)

35

(ทุกสาขาวิชา)



(ทุกสาขาวิชา)
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(พนง.)
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ผลงานทางวชิาการ
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 และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
2.9 สิทธิบัตร
2.10 ซอฟต์แวร์ 

กลุ่ม 3   ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กลุ่ม 4 4.1 ต ารา 

4.2 หนังสือ
4.3 บทความทางวิชาการ 

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับ มศกฯ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562
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ผลงานทางวชิาการ
 ผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร 

หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา 

ไม่สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้

เว้นแต่ ได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจาก
เรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด โดยจะพิจารณาเฉพาะ
ผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทจะต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลายหลายสถาบัน

 ก่อนวันที  1 พ.ย. 2564 ต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ มขึ้นหลังจากได้รับด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเดิม

 ตั้งแต่วันที  1 พ.ย. 2564 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิมเท่านั้น 
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ผลงานทางวชิาการ
กรณีผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์

ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มีการด าเนินการ

กรณีผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งในกรณีที่ได้เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการนั้นแล้ว และกรณีที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้นหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน
การอนุญาต
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กลุ่มที ่1 ผลงานวิจยั
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ผลงานวจิยั

อาจจัดได้เป็น 3 รูปแบบ ดังน้ี
1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. บทความวิจัย
3. ในรูปของหนังสือ (monograph) 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  *อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 

*มีคณะบรรณาธิการ/ผู้จัดท า 
*มี peer review

3. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
*มีคณะบรรณาธิการ/ผู้จัดท า 
*มี peer review
*ต้องได้รับการเผยแพร่ผลงานฉบับเต็ม (หนังสือประมวล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์)
*มีสารบัญที่แสดงให้เห็นว่าผลงานของตนได้เผยแพร่ฉบับเต็ม

4. เผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
*มี peer review
*ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เช่น มอบให้ห้องสมุด, e-book

5. ในรูปของหนังสือ (monograph) 
*ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

รูปแบบ

การเผยแพร่
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

*การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ทุกประเภท ในวารสารทางวิชาการ 
ต้องอยู่ในฐานข้อมูลที  ก.พ.อ. ก าหนด 
เท่านั้น
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ผลงานทางวิชาการที เผยแพร่ในวารสาร จะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ทีม่ีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมลูทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาต ิดังนี้

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,

Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse

2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างองิวารสารไทย (Thai Journal

Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มชีื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที ่2

>> ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ก่อนวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 รวมทั้งผลงานทางวิชาการ
ซึ่งมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการว่าใหเ้ผยแพร่ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

(พิจารณาจากวันทีข่องหนังสือรับรอง/วนัที่ accept บทความ) ฐานข้อมูลที่ก าหนด 
ให้เป็นไปตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ 
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 2562



ปัญหาที่พบ
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ

(1) กรณีเสนอผลงานวิจัยเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยการเผยแพร่ไปยังห้องสมุดของ
สถาบันอุดมศึกษาภายนอกยังไม่กว้างขวาง (ต้องเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง) 

(2) กรณีเสนอผลงานวิจัยเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม่มีกระบวนการ Peer review

(3) กรณีเสนอบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสาร รายชื่อวารสารที่
เผยแพร่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด

ทั้งนี้ ปีที่เผยแพร่ในวารสารต้องสอดคล้องกับปีที่ฐานข้อมูลให้การรับรอง

* ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI ขณะนี้รับรองถึง พ.ศ.2562 โดยใน พ.ศ.2563 จะมี
การประกาศผลประเมินใหม่ กรณีได้ in press จะตีพิมพ์ พ.ศ.2563 ต้องตรวจสอบว่าวารสารที่
เผยแพร่นั้น จะอยู่ใน "กลุ่ม1" และ “กลุ่ม 2” หรือไม่ 

** ฐานข้อมูล ISI ที่รับรองจะต้องอยู่ใน Web of Science - Core Collection
ในส่วนของ SCIE, SSCI, AHCI เท่านั้น (ESCI และกลุ่มอื นๆ ใช้ไม่ได้)
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ปัญหาที่พบ
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ (ต่อ)

(4) กรณีเสนอบทความวิจัย /บทความทางวิชาการ ใน Proceedings
- ไม่มีกระบวนการ Peer review

- ไม่ได้เผยแพร่ฉบับ Full text (เผยแพร่แค่ Abstract)
หลักฐานประกอบด้วย
- หน้าปก - รายชื่อคณะท างานผู้จัดงาน - รายชื่อ peer reviewer 

- สารบัญที่ปรากฏชื่อบทความวิจัยที่เสนอ - บทความวิจัยฉบับเต็ม
(5) กรณีเสนอบทความวิจัย /บทความทางวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ก่อนวันที่ 

1 ต.ค. 2556 ที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ 

- ไม่มีกระบวนการ Peer review

- ไม่พบหลักฐานประกอบผลงาน (เสนอหลักฐานเหมือน Proceedings)
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ปัญหาที่พบ
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ (ต่อ)

(6) กรณีสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอบทความวิจัยเพื่อเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจให้เสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาบทความวิจัย

(7) กรณีบทความ in press สามารถน ามายื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 มหาวิทยาลัยจะถือว่าบทความเผยแพร่สมบูรณ์ เมื่อมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
บทความที่เผยแพร่ มีเลขหน้าปรากฏบนผลงาน

 วันที่ได้รับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะเป็นวันที่คณะวิชาได้รับเอกสารฉบับ
สมบูรณ์ 

49



กลุ่มที ่2 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
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ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่
(ต้องเสนอผลงานพร้อมบทวเิคราะหท์ุกเรื่อง) 

2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

2.4 กรณีศึกษา (Case Study)

2.5 งานแปล

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

2.9 สิทธิบัตร (ไม่รวมอนุสิทธิบัตร)

2.10 ซอฟต์แวร์ 
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1.ผลงานวิชาการเพือ่อตุสาหกรรม

จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. บทความวิจัย 

>> มีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม  หรือ
>> มีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์โดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุน, 

หลักฐานเชิงประจักษ์
เผยแพร่ วารสารทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิจัย/การประชุมวิชาการ 

(Proceedings) - ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด
2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด
3. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัติ อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

(licensing agreement) + เอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน
4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย ต้องหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่

สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ + หลักฐานการใช้ประโยชน์
5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ โดยต้องจัดท า

เอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน

รูปแบบ

การเผยแพร่
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2.ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้

1. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย 

หรือ

2. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบาย
แนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท าเป็นเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้
1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด
2. หนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเรียน

การสอน และมีการประเมินคุณภาพ
3. บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด
4. บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
5. ผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนกิส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน

รูปแบบ

การเผยแพร่

53



3.ผลงานวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ

จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการ
แก้ไข โดยมีเหตุผลหลกัฐานและขอ้มลูสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ
ทั้งนี้ โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสั่ง หรือมาตรการ อื่นใด เป็นผลผลิต
(output) รวมทัง้ มีการคาดการผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสังคม
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด พร้อมค าอธิบาย

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนัน้ๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่
การพิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

2. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผูเ้กี่ยวข้อง

รูปแบบ

การเผยแพร่
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4.กรณีศึกษา (Case Study)

เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน 
(Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา และบทส่งท้าย

เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
>> มีคณะผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ 

หรือ
>> เผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการ

โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

* ต้องมีอย่างน้อย 5 กรณีศึกษา รวมจ านวนหน้าไม่น้อยกว่า 80 หน้า

รูปแบบ

การเผยแพร่
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5.งานแปล

เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน 
(Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา และบทส่งท้าย

>> มี peer reviewer
>> เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ

>> ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน “อย่างกว้างขวาง” มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

“ต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
ได้รับอนุญาต

จากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนการเผยแพร่”

รูปแบบ

การเผยแพร่
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6.พจนานกุรม(dictionary) สารานุกรม(encyclopedia) 
นามานุกรม(directory) และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดยีวกัน

งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย
ในลักษณะอื่นๆ อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเปน็ระบบ และมี
หลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) ของ
สาขาวิชานั้นๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย จัดระบบ
อ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มคี าน าที่ชี้แจงหลักการ หลักวิชา
หรือทฤษฎีที่น ามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวม หรือ
บรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค า ในกรณีที่จ าเป็น

>> มี peer reviewer
>> เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์

>> ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน “อย่างกว้างขวาง” มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
4 เดือน

นิยาม

การเผยแพร่
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7.ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิด
ในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการ
ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น
ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของ
ผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม

>> มี peer reviewer
>> เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ

2. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
>> ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน “อย่างกว้างขวาง” มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

รูปแบบ

การเผยแพร่
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8.ผลงานสรา้งสรรค์ดา้นสนุทรียะ ศิลปะ

ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ เช่น ผลงานสร้างสรรค์ ด้านวรรณกรรม 
ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่นๆ 

เสนองานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือ
ความคิดเชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้
ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน

>> มี peer reviewer
>> เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

1. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ

>> ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน “อย่างกว้างขวาง” มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

รูปแบบ

การเผยแพร่
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9.สิทธบิัตร (patent)

อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด

2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่า
ของผลงานนั้นด้วย

>> มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

>> ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน “อย่างกว้างขวาง” มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

รูปแบบ

การเผยแพร่
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10.ซอฟตแ์วร์ (software)

อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้
งานหลักการของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียด
และชัดเจนเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ 
หรือหลายสาขาวิชา ได้อย่างไร ในแง่ใด

2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง
ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย

>> มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

>> ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน “อย่างกว้างขวาง” มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

รูปแบบ

การเผยแพร่
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ปัญหาที่พบ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

(1) ผลงานไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอ

(2) ไม่มีบทวิเคราะห์ประกอบผลงานที่เสนอขอ

(3) ตัวผลงานสร้างสรรค์ที่จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายเอกสารขาวด า/มีขนาดเล็กเกินไป ท าให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียดของผลงานไม่ชัดเจน

(4) การเผยแพร่ผลงานไม่ครบ 4 เดือน (งานแปล, กลุ่มงานลักษณะเดียวกับพจนานุกรม, 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทย์ฯ, ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรีย ศิลปะ, สิทธิบัตร และซอฟต์แวร์)

(5) ไม่พบหลักฐานการเผยแพร่ เช่น สูจิบัตร หรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าได้เผยแพร่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

(6) เป็นผลงานที่ผู้เสนอขอรับจ้างผลิตให้บริษัทเอกชน (ไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานอย่างแท้จริง)

(7) คู่มือปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการต่างๆ ไม่จัดอยู่ในผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
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กลุ่มที ่3 ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม
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ค านิยาม

ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์
ต่อสาธารณะ

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขของชุมชน 

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม
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รูปแบบของผลงาน

*ต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้*

(1) การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

(2) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย

(3) การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น

(4) ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น

(5) การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว

(6) การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

(7) แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม (ต่อ)
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การเผยแพร่

ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และ
จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน 
โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง 
หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้

*ต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าได้ “ผลงาน” ได้น าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการลงนามรับรองโดย
ผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กร ฯลฯ

ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม (ต่อ)
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กลุ่มที ่4 ผลงานแตง่ เรียบเรยีง
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ต ารา
ประกอบด้วย  

1. ค าน า
2. สารบัญ
3. เนื้อเรื่อง
4. การอธิบาย/การวิเคราะห์
5. การสรุป
6. การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
7. ดัชนีค าค้น

(*ไม่ควรมีแบบฝึกหัดแบบเติมค าท้ายบท)

>> มี peer review
>> รูปแบบเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
2. การเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของ

ซีดีรอม, e-learning, online learning
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

>> การเผยแพร่ต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าใช้ในการเรียนการสอน
(ใช้สอนมาแล้ว + ควรมอบให้ห้องสมุดภายนอกมหาวิทยาลัย)

รูปแบบ

การเผยแพร่
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หนังสือ

ประกอบด้วย  
1. ค าน า
2. สารบัญ
3. เนื้อเรื่อง
4. การวิเคราะห์
5. การสรุป
6. การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
7. ดัชนีค าค้น

>> มี peer review
>> เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

>> การเผยแพร่ต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าใช้ในการเรียนการสอน
(มอบให้ห้องสมุดภายนอกมหาวิทยาลยั 10 แห่ง)

รูปแบบ

การเผยแพร่

1. เขียนเองทั้งเล่ม (authored book)

2. เขียนบางบท หรือเป็น book chapter 
-ต้องมีอย่างน้อย 5 บท 
-รวมจ านวนหน้าไม่น้อยกว่า 80 หน้า
-เนื้อหาสาระไม่ซ้ าซ้อนกัน
-อยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่ขอ
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ปัญหาที่พบ
ผลงานต ารา/หนงัสือ

การเผยแพร่ ต ารา

(1) ไม่ได้ใช้สอนด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยต้นสังกัดมาแล้ว  (*ต้องสอนเอง) +

(2) ควรมอบให้เฉพาะห้องสมุด/หน่วยงานต่างๆ ซึ่งควรเป็นหน่วยงานภายนอก 

การเผยแพร่ หนังสือ

(1) ไม่ระบุเดือน และปีที่ตีพิมพ์

(2) ไม่ระบุจ านวนที่พิมพ์  

(3) ไม่ระบุราคาขาย (ถ้ามี)

(4) มอบให้เฉพาะห้องสมุด/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งควรเป็นหน่วยงานภายนอก 
(10 แห่ง)
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บทความทางวิชาการ

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  *อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 

*มีคณะบรรณาธิการ/ผู้จัดท า 
*มี peer review

(ปัญหาที่พบ ดูที่ ผลงานวิจัย)

ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการ
อธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป 
มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์รูปแบบ

การเผยแพร่
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การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ
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 ผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 หากมีส่วนร่วมในผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันและรวมกัน
แล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักอย่างน้อย 1 เรื่อง

 กรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ (Research Program) ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักอย่างน้อย 
1 เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 กรณีงานวิจัยที่เป็นชุดต่อเนื่องกัน (series) ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักทุกเรื่อง และมีปริมาณ
ผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นผลมาจากการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
สามารถกระท าได้ โดยมีสัดส่วนได้ ≤50

ลักษณะการมีสว่นร่วมในผลงานวจิยั
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 ผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเป็นผู้ด าเนินการหลัก

 กรณีมีผลงานหลายเรื่อง ไม่สามารถน าส่วนร่วมในผลงานหลายๆ เรื่อง
มานับรวมได้

ลักษณะการมีสว่นร่วมของ
ผลงานที่ไมใ่ช่ผลงานวจิยั
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การลงนามรับรองการมสีว่นรว่มในผลงานทางวิชาการ 

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มี
ผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้น 
ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น 

ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการ ดังนี้

(1) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงาน
ทุกคน และใหถ้ือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน   

(2) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ ให้มี
การลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของ
ผู้นั้นให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่  

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้ พิจารณา
เหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว          
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การลงนามรับรองการมสีว่นรว่มในผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี ยนแปลง
ไม่ได้                 

 หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง 
จะถือว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ สภามหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทาง
วินัยต่อไป 
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ปัญาที่พบในแบบค าขอ 
(แบบ ก.พ.อ. 03, แบบ ก.พ.ว 01)

(1) สาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชา
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 
2562

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ มีค าสั่ง ที่  152/2562 เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับ
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ เคยก าหนดไปแล้ว 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 และเวียนให้ทุกคณะวิชาทราบเรียบร้อยแล้ว (ส าหรับคณาจารย์ที่ได้รับก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ไปแล้ว)

(2) ควรระบุชื่อคุณวุฒิแบบเต็ม ไม่ใช่ตัวย่อ เช่น ..............ศาสตรบัณฑิต (... สาขา...)

(3) ไม่ระบุชื่อวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาโทและปริญญาเอก

(4) ระบุภาระงานย้อนหลังไม่ครบ 3 ปี

(5) ไม่ระบุรายชื่อผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์ 
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ปัญาที่พบในแบบค าขอ (ต่อ) 
(แบบ ก.พ.อ. 03, แบบ ก.พ.ว 01)

(6) การระบุรายชื่อผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

- ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ระบุรายละเอียดของผลงานที่เสนอขอและ
รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานให้ครบถ้วน

ตัวอย่างที่พบ ระบุเพียงชื่อผลงาน และเสนอผลงานมาทั้งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
บทความวิจัย ท าให้ไม่ทราบว่า ประสงค์เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยใช้บทความวิจัยเป็นการ
เผยแพร่ หรือประสงค์เสนอบทความวิจัยโดยแนบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบการ
พิจารณา เป็นต้น

- กรณีเสนอบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ให้
ระบุชื่อฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ที่ปรากฏรายชื่อวารสารดังกล่าวมาด้วย

(7) การลงนามของผู้บังคับบัญชาในแบบ ก.พ.อ. 03 หรือ ก.พ.ว. 01 ให้ลงวันที่ได้ไม่เกิน
วันที่คณะรับเรื่องการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้  ดังนี้

(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ
ตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของ
ตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่า
เป็นผลงานใหม่

(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
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(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน

(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็น
เกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผล
การศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ

(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(ต่อ)
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(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ 
ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มีการด าเนินการ

กรณีผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งในกรณีที่ได้เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการนั้นแล้ว และกรณีที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้นหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการ
อนุญาต

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(ต่อ)

*

*
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การลงโทษ

ก าหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและลงโทษผูข้อต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็น
ผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและเป็น

ผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ดังต่อไปนี้
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การลงโทษ (ต่อ)

1.กรณทีี ตรวจพบพฤติกรรมดังนี้ 

- ผูข้อระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง

- มพีฤติกรรมส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 

- น าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทาง
วิชาการของตนเอง 

- น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอก
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท า
ให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

- ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 

- กระท าการใด ๆ  ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง 
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การลงโทษ (ต่อ)

ให้สภามหาวิทยาลัยมมีติ

(1) งดการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น  และ

(2) ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ  ไป 
และ

(3) ห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน
สิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
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การลงโทษ (ต่อ)

2. กรณีที ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบว่า

- ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้นเป็นการลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน 

- น าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง 

- น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือ
คัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ใน
ลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

- ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้อ่ืน 

- กระท าการใด ๆ ทีเ่บี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง 
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การลงโทษ (ต่อ)

ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติ

(1) ถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับในครั้งนั้น ส่วนต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอน และ

(2) ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ  ไป 
และ

(3) ห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่
เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมถอดถอน แล้วแต่กรณี
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ปัญหาที่พบเก่ียวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
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กรณีศึกษา
การอ้างอิงต ารา/หนังสือแปล

1. แปล ต าราหรือหนังสือ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย + อ้างอิงหนังสือต้นฉบับไว้ใน
บรรณานุกรม น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

2. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
>>เนื้อหาส่วนใหญ่แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่ง

>>มีการแปลจากต้นฉบับ แบบ “ค าต่อค า” หลายบท – ไม่อ้างอิง
>>น ารูปภาพจากต้นฉบับมาใช้เป็นจ านวนมาก – ไม่อ้างอิง 

3. มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจริยธรรมทางวิชาการไม่เหมาะสม โดย สกอ. เห็นว่าหากมี
หลักฐานที่ชัดแจ้งให้ลงโทษทางวิจัยตามที่ก าหนดไว้ (เกณฑ์ขณะนั้น ลงโทษห้ามขอต าแหน่ง 2 ป)ี 

4. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ซึ่งมีความเห็นว่า 
>>แปลโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของผลงาน ถือเป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน

หรือน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ จริยธรรมทางวิชาการจึงไมเ่หมาะสม 
>>ไม่ได้รับก าหนดต าแหน่งที่เสนอขอ และงดการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่ง

>>ห้ามเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 3 ปี 
>>ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 89



กรณีการอ้างอิงต ารา/หนังสือแปล (ต่อ)

5. ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  ฟ้องมหาวิทยาลัยต่อศาลปกครอง 

>> เคยมีกรณีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง มีผลงานที่อ้างอิงเพียงแค่ในบรรณานุกรมก็เพียงพอแล้ว

>>การห้ามเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 3 ปี ถือว่าเกินกว่าที่เกณฑ์ก าหนด (เกณฑ์ก าหนด 2 ปี)

>>ไม่ให้โอกาสชี้แจงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539

6. ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 

>>ผู้ขอเป็นเจ้าของผลงาน ร้อยละ 90

>>ยอมรับว่าส่วนใหญ่แปลมาจากต้นฉบับเล่มหนึ่ง แต่เพิ่มเนื้อหาบางส่วน อ้างอิงในบรรณานุกรม 

>>ผู้ขอมีความรู้และด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องทราบหลักการอ้างอิงของต าราตามหลักสากลดี 
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กรณีการอ้างอิงต ารา/หนังสือแปล (ต่อ)
“การอ้างอิงตามหลักสากลทั วไป มี 3 วิธี

เชิงอรรถ  Quotation บรรณานุกรม

และต้องท าทุกวิธี”

7. ศาลปกครองสูงสุด จึงเห็นว่า 

>> เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน โดยปกปิดว่าเป็นผลงานของตนเอง ส่วนรายอื่น
ได้ยื่นเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอน การอ้างอิงในบรรณานุกรมถือว่าเพียงพอ

>> การงดขอก าหนดต าแหน่ง 3 ปี ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
>> มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในต าราหรือหนังสือ + ผู้เสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งยอมรับว่าแปล/ถอดความมาจริง จึงเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว 

อ้างอิงจาก

ณัฐพล ลือสิงหนาท. (ม.ป.ป.). ผลงานทางวิชาการที  “อ้างอิง” ไม่ถูกต้องถอืเป็นการ “ลอกเลียน”. 
[Online]. เข้าถึงได้จาก http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/personnel_section/
resources/file_download/1513242961.pdf (วันท่ีค้นข้อมูล: 9 มีนาคม 2562).
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กรณีศึกษาเพิ มเติม ได้ที : 

OnlineUniversities. (2012). The 10 Greatest Cases of Fraud in University 
Research. [Online]. เข้าถึงได้จาก https://www.onlineuniversities.com/
blog/2012/02/the-10-greatest-cases-of-fraud-in-university-research/

92



ศึกษาเพิ มเติม ได้ที : 

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2558). คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ. [Online]. เข้าถึงได้จาก https://www.nrct.go.th/news/
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ-7

93



จริยธรรมและจรรยาบรรณในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ที่พบในมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผลรวมการมีสว่นรว่ม รวมกันแล้วได้ ≥100%  หรือได้  ≤100%

ระบุว่ามีนักวิจยั 2 คน มีบทบาทเท่ากนั (equally) แตส่ัดส่วนการมีส่วนรว่มได้
ไม่เท่ากัน 

รายชื่อหรือจ านวนผูร้่วมงานที่ปรากฏในรายงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ กับบทความวิจัย
ที่เผยแพร่ในวารสาร/งานประชุมวชิาการ ไม่สอดคล้องกัน

ผลงานเรื่องเดียวกนั จ านวนรายชื่อไม่เทา่กนั ระหว่างการไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการ (ไม่ใช่ฉบับเต็ม) กับการไปเผยแพร่ในวารสาร (ฉบับเต็ม)

1. เรื่องสัดสว่นการมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการ
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รายชื่อหรือจ านวนผูร้่วมงานที่ปรากฏในผลงานทางวิชาการ ไม่สอดคล้องกับแบบ
รับรองการมสี่วนร่วม เช่น  ผลงานปรากฏชื่อผูร้่วมงานจ านวน 2 คน แต่ผู้เสนอขอลงนาม
ในแบบรับรองการมีสว่นคนเดยีว 100%

การลงนามรับรองสัดสว่นการมสี่วนร่วมและระบบุทบาทหนา้ที่ในผลงานทาง
วิชาการไม่เป็นไปตามจริง 

1. เรื่องสัดสว่นการมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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ผู้เสนอขอไมไ่ด้เป็นเจา้ของผลงาน

เช่น น าผลงานของคนอืน่มาเป็นของตนเอง หรือเป็นผลงานท่ีท าในฐานะลูกจ้างและไม่ได้
สิทธิในการน าผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์เองต่อได้ 

กรณีที่เป็นเจ้าของผลงานแต่ไมไ่ด้ท าในในขณะทีป่ฏิบตัิหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

คัดลอก/ลอกเลียน ผลงานของผู้อืน่ ในลักษณะที่จะท าใหเ้ข้าใจผิดว่าเปน็ผลงานใหม่ 
หรือเป็นผลงานของตนเอง

คัดลอก/ลอกเลียน ผลงานของตนเอง ในลักษณะทีจ่ะท าให้เข้าใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่

2. เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
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น างานบางสว่นที่เคยเผยแพร่ไปแล้ว มาใช้เป็นส่วนหนึง่ของงานอกีชิ้นหนึ่ง 
แบบ copy-paste

น างานบางสว่นในเล่มเดยีวกัน มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของานหลายบทในเลม่เดียวกนั 
แบบ copy-paste

มีการแก้ไขเนื้อหาผลงานทางวิชาการโดยมิชอบ เช่น แก้ไขงานวิจัยท่ีได้รับการ
เผยแพร่แล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาต  (ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่แลว้ ไม่สามารถแกไ้ขได้) 

น าผลงานที่เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษา เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อ
ส าเร็จการศึกษา มาเสนอเปน็ผลงานทางวิชาการ

เว้นแต่ ได้ท าการศึกษาหรอืวิจยัเพิ่มเตมิอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณา
เฉพาะส่วนที่เพิ่มเตมิเทา่นั้น 

2. เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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แก้ไข/ดัดแปลง ภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ โดยมิชอบ เช่น น าข้อมูลจากกราฟตน้แบบ 
1 กราฟ แยก/แตกเปน็ 3 กราฟ หรือการแก้ไข/ตัดทอนบางสว่น/ crop ภาพ ที่ไม่ต้องการ 
โดยไม่ได้รับอนุญาต

 การน า ภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ของผู้อื่นมาใช้มากเกนิความเหมาะสม ถึงแม้จะ
อ้างอิงแสดงแหลง่ทีม่าแลว้ อาจส่งผลใหม้ีประเด็นเรื่องจริยธรรมได ้

การน า ภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ ของผู้อื่นมาใช้ ควรต้องได้รับการอนุญาต
เป็นลายลักษณอ์ักษร ถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเอง ให้พิจารณาเรื่องลิขสิทธิ์ประกอบด้วย

2. เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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 ไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งการอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม 
และการอ้างอิงผลงานของตนเองและของผู้อื น

ในกรณีของที่น า ภาพ กราฟ ตาราง ผลการวิจัย ฯลฯ ของผู้อื่นมาใช้ ต้องอ้างอิง/แสดง
แหล่งที่มาใต้ ภาพ กราฟ ตาราง ผลการวิจัย ฯลฯ ด้วย 

ในกรณีที่ ภาพ กราฟ ตาราง ผลการวิจัย ฯลฯ ของตนเองที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว เมื่อมีการ
น ามาใช้อีก ควรอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย  

การอ้างอิงในเนื้อหา และในบรรณานุกรมไม่สอดคล้องกัน

การอ้างอิงที บรรณานุกรม “ไม่เพียงพอ”

ต้องอ้างอิงในเนื้อหาให้ครบถ้วนด้วย

3. เกี่ยวกับการอา้งองิ
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การส่งต้นฉบับซ้อน (Simultaneous Manuscript Submission) และการเผยแพร่ผลงาน
ซ้ าซ้อน (Duplicate Publication) เช่น 

- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากกว่า 1 แห่ง และเปลี่ยนชื่อเรื่องของผลงานเพื่อท าให้
เข้าใจว่าเป็นผลงานคนละเรื่องกัน ถึงแม้จะเสนอให้พิจารณาเพียง 1 เรื่อง หากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบพบ อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมฯ ได้  

- การน าผลงานทางวิชาการของตนเองไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ โดยท าให้เข้าใจว่าเป็น
ผลงานคนละเร่ืองกัน

- ผลงานที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ (ฉบับเต็ม) หากมีการน าไปเผยแพร่ในวารสาร
ต่อไป ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการรับทราบทั้ง 2 แห่งว่าเคยเผยแพร่มาแล้ว และจะ
เผยแพรใ่หม่  ในบางแห่ง ผู้จัดงานประชุมวิชาการจะแจ้งให้ทราบว่าจะคัดเลือกผลงานไปตีพิมพ์ใน
วารสารทีเ่ป็นเครือข่ายต่อไป จะต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วย

4. เกี่ยวกับการเผยแพร่
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การน าผลงานฉบับสมบูรณท์ี่ท าหลายคน ไปเผยแพร่ด้วยชื่อตนเองเพียงคนเดียว

มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด

เช่น ในกรณีผลงานลักษณะอื่น ยังเผยแพร่ผลงานไม่ครบ 4 เดือน แล้วมีการแก้ไขวันที่ในหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าได้เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์แล้ว

แยกเขียนบทความวิจัยเผยแพร่มากกว่า 1 ฉบับ โดยมีข้อมูลบางส่วนที่เหมือนกัน  

ค าแนะน า ฉบับที่ 2 ไม่ควรน าข้อมูลมาใช้แบบ copy-paste หรือแม้กระทั่ง
เรียบเรียงเขียนใหม่ แต่ควรใช้การอ้างอิงฉบับที่ 1 ระบุไว้ที่หัวข้อนั้นๆ เลย รวมถึงต้องแจ้งให้ทราบว่ามาจาก
การวิจัยเรื่องใด และเคยเผยแพร่ในเรื่องใดมาบ้างแล้ว 

4. เกี่ยวกับการเผยแพร่ (ต่อ)
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งานแปล

ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้แปลก่อนการก่อนน าไปเผยแพร่

แปลผลงานโดยท าให้เข้าใจว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตน หรือเป็นผลงานทางวิชาการ
ใหม่ (แปลผลงานของตนเอง) 

กรณีแปลผลงานผู้อื น ต้องระบุ (Footnote) ผลงานที่แปลมา

กรณีแปลผลงานของตนเอง 

- ขออนุญาตบรรณาธิการทั้ง 2 ภาษาให้ทราบ ก่อนด าเนินการ และได้รับอนุญาตจาก
ทั้ง 2 แหล่ง เป็นลายลักษณ์อักษร

- ระบุ (Footnote) ผลงานที่แปลมา

4. เกี่ยวกับการเผยแพร่ (ต่อ)
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5. การแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นเท็จ
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พบว่ามีข้อมูลที่ไม่ควรเผยแพร่
(บกพร่อง/ไม่เจตนา/รู้เท่าไม่ถึงการณ์)

เผยแพร่

น าผลงานนัน้มาขอต าแหนง่ทางวิชาการ
เข้าข่ายจริยธรรมและจรรยาบรรณ

Retraction

เพื่อประโยชน์
ต่อวงวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

(บางส่วน/ทั้งหมด)
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การถอนผลงานการตพีมิพ์
Retraction

การถอนผลงานการตีพิมพ์ด้วยตนเอง แสดงให้เห็นถึง

- เป็นคนมีความซื่อสัตย์

- สามารถประเมินผลงานของตนเองได้ 

- เป็นคนเปิดกว้าง ยอมรับฟังความเห็นจากผู้อื่น

- สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง

- ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ

แต่หาก Retraction บ่อย 

ก็อาจท าให้เกิดค าถามถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการผู้เขียนได้

Duncan Nicholas. (2019). Is Self-Retraction Bad for a Researcher’s Career?. [Online]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.enago.com/academy/is-self-retraction-bad-for-a-researchers-career/?fbclid=
IwAR0oPlHOQWxNl4W9vgUhpvXlPJK7WXgN8U818GRnQ-wX6CTT3IvddqMH_Lg. 
(วันที่ค้นข้อมูล: 9 มีนาคม 2562). 106



จริยธรรมและจรรยาบรรณในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

“Honesty is the best policy”
Benjamin Franklin.

“Awareness”

“Declare”
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 กรณีที่คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะวิชารับเรื่อง จะ
แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่คณะวิชาได้รับเรื่อง

 กรณีมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่คณะวิชาได้รับเอกสารฉบับ
สมบูรณ์ (ผลงานฉบับปรับปรุงแล้ว)

 กรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหลังจากคณะวิชาได้รับเรื่องแล้ว แต่งตั้งได้ไม่ก่อน
วันที่คณะวิชาได้รับผลงานที่ส่งเพิ่มเติมนั้น

 กรณีผลงานทางวิชาการอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ (in press, ยังไม่ได้เลขหน้า) แต่งตั้งได้ไม่ก่อน
วันที่ผลงานนั้น ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์แล้ว/คณะวิชาได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์

 กรณีผลงานยังเผยแพร่ไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด (เฉพาะหนังสือ/ต ารา/ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น) ไม่สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งได้  

วันที่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ
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 กรณีภายหลังผู้ขอเสนอก าหนดต าแหน่งได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือลาประเภท
อื่นๆ หากคุณสมบัติและผลงานอยู่ในเกณฑ์ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่
คณะวิชาได้รับเรื่อง และก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา

 กรณีมีการปรับปรุงผลงานหรือส่งผลงานเพิ่มเติมในระหว่างลา แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้เสนอขอ
กลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ

 กรณียื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งไว้แล้วก่อนเกษียณอายุราชการ แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่คณะ
วิชาได้รับเรื่อง หรือได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุง หรือได้รับผลงานเพิ่มเติม แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ วันที่แต่งตั้ง ต้องเป็นวันที่ผู้ขอนั้นยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

วันที่แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ (ต่อ)
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1. สามารถขอทบทวนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน

2. การขอทบทวนแต่ละครั้ง ให้ยื่นเรื่องได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบมติ

การขอทบทวนครั้งที่ 1  ถ้าข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น

การขอทบทวนครั้งที่ 2  ถ้าข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการเพิ่มเติมจากคร้ังที่ 1  ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม พิจารณาค าชี้แจงข้อแย้ง
และผลงานทางวิชาการ

* ในกรณีที่เห็นว่า ค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้

การขอทบทวนผลการพจิาณา
ผลงานทางวชิาการ
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