
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต ารา และหนังสือ 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
------------------------------- 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต ารา 
และหนังสือ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ช่วงระยะเวลา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณให้กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือจัดสรรเป็นทุนสนับสนุน
การผลิตต ารา และหนังสือ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาออกไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์
ผลิตต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพ สามารถใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์หรือ
ศาสตราจารย์ได้ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงให้ขยายระยะเวลา
การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต ารา และหนังสือ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์  ออกไปอีก 1 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 ถึง  
30 กันยายน 2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ประกอบกับ ข้อ 11 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555  และ
ข้อ 2.1.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2556 ประธานคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมติของคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 
14/2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต าราและ
หนังสือเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพ สามารถใช้ขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการระดับรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ได้ 
2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของ

มหาวิทยาลัย 
 

หลักเกณฑ์การให้ทุน 
 

1. ต าราหรือหนังสือที่ขอรับทุน 
เป็นต าราหรือหนังสือที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะหรือที่ประชุม

กรรมการบริหารคณะของคณะวิชาต้นสังกัด  ว่ามีความเหมาะสมส าหรับน ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ
เพ่ือจัดพิมพ์  
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ค าจ ากัดความในเรื่องนิยาม และลักษณะคุณภาพของต าราและหนังสือตามประกาศ ให้เป็นไป
ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศซึ่งสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550  
 

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

หรือรองศาสตราจารย์ซึ่งไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ และไม่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ 

ผู้ขอรับทุนต้องเป็นเจ้าของผลงานการเขียนต าราหรือหนังสือที่น ามาขอรับทุน โดยรับรองว่ามีส่วนร่วม
ในผลงานร้อยละ 100 และขอรับการสนับสนุนทุนได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น  

 
3. วงเงินทุนสนับสนุน และเงื่อนไข 

ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทุนละ 70,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 สนับสนุนเงินทุน  20,000 บาท เมื่อ (ร่าง) ต าราหรือหนังสือที่ขอรับทุนได้ผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินคุณภาพให้จัดพิมพ์ได้ และผู้ขอรับทุนได้ส่งต้นฉบับ
ต าราหรือหนังสือฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิฯแล้ว โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ส่วนกลาง  ซึ่งผู้ขอรับทุนจะได้รับต าราหรือหนังสือที่จัดพิมพ์เสร็จสมบูรณ์โดยโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 20 เล่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

งวดที่ 2 สนับสนุนเงินทุน  50,000 บาท เมื่อผู้ขอรับทุนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง จ านวน 25 ,000 บาท และ
เบิกจ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ในส่วนของคณะวิชาต้นสังกัด จ านวน 25,000 บาท  

ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ ทุนละ 100,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดดังนี้ 
งวดที่ 1 สนับสนุนเงินทุน  30,000 บาท เมื่อ (ร่าง) ต าราหรือหนังสือที่ขอรับทุนได้ผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินคุณภาพให้จัดพิมพ์ได้ และผู้ขอรับทุนได้ส่งต้นฉบับ
ต าราหรือหนังสือฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ว โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ส่วนกลาง  ซึ่งผู้ขอรับทุนจะได้รับต าราหรือหนังสือที่จัดพิมพ์เสร็จสมบูรณ์โดยโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 20 เล่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

งวดที่ 2 สนับสนุนเงินทุน  70,000 บาท เมื่อผู้ขอรับทุนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง จ านวน 35,000 บาท และเบิกจ่าย
จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ในส่วนของคณะวิชาต้นสังกัด จ านวน 35,000 บาท  

 

ทั้งนี้  ต าราหรือหนังสือที่จะได้รับทุนงวดที่  1 จะต้องผ่านความเห็นชอบให้ จัดพิมพ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินคุณภาพอย่างน้อย 2 ท่านจาก 3 ท่าน โดยคณะกรรมการประจ าคณะวิชา
ต้นสังกัดเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ผู้ขอรับทุนฯ
ประสงค์จะขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง   และอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯที่อยู่ ในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการฯของ ก.พ.อ. หรือไม่ก็ได้ 

 

ผู้ประสงค์จะได้รับทุนในงวดที่ 2 จะต้องยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัย 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ต าราหรือหนังสือครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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ค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพต าราหรือหนังสือ ก าหนดในอัตรา 3,000 บาท
ต่อคน โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง 

 
4. การส่งต้นฉบับต าราหรือหนังสือ และการจัดพิมพ์ 

ผู้ขอรับทุนต้องส่ง (ร่าง) ต้นฉบับต าราหรือหนังสือที่เรียบเรียงเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด เพ่ือ
ประกอบการขอรับทุน และหาก (ร่าง) ต าราหรือหนังสือดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้จัดพิมพ์ได้ ผู้ขอรับทุนจะต้องส่งต้นฉบับต าราหรือหนังสือฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ว พร้อมท าส าเนาแฟ้มข้อมูลผลงานฉบับสมบูรณ์ในแผ่นซีดี จ านวน 1 แผ่น 
ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้ได้รับทุน หากเกินก าหนดดังกล่าวให้ถือว่า 
ผู้ขอรับทุนประสงคข์อยกเลิกการสมัครขอรับทุน 

งานส่งเสริมวิจัยและต ารา กองบริการการศึกษา นครปฐม (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องรูปแบบของการจัดพิมพ์ต าราหรือหนังสือกับผู้รับทุน โดยจัดพิมพ์ในรูปแบบ
ขาวด า (ปก 2 หรือ 4 สี) เพ่ือมอบให้กับผู้รับทุนจ านวน 20 เล่ม และมอบให้ส านักหอสมุดกลาง/ คณะวิชา 
ต้นสังกัดอีก 5 เล่ม ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดพิมพ์ต ารา/ 
หนังสือในรูปแบบ 4 สีก็ได้ 

ผู้รับทุนอาจจัดพิมพ์ต าราหรือหนังสือที่ได้รับทุนสนับสนุน เป็นจ านวนมากกว่า 25 เล่มก็ได้ โดย
ต้องจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย และจัดหาแหล่งทุนเอง แต่จะต้องระบุในต าราหรือหนังสือที่
จัดพิมพ์ด้วยว่าได้รับทุนสนับสนุนการผลิตต าราและหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

ภายหลัง 1 ปีนับจากการจัดพิมพ์ต าราหรือหนังสือที่ได้รับทุนครั้งแรก ผู้รับทุนอาจมอบหมายผู้อ่ืน
นอกเหนือจากโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้จัดพิมพ์ต าราหรือหนังสือนั้นก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการ 

 
5. ก าหนดเวลาขอรับทุน และเอกสาร  

ผู้ประสงค์ขอรับทุนสามารถส่งแบบฟอร์มขอรับทุน (ตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศ) ให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยยื่นเรื่องผ่านคณะวิชาต้นสังกัด ได้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 

5.1  (ร่าง) ต้นฉบับต าราหรือหนังสือที่เรียบเรียงและพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ จ านวน 3 เล่ม (ไม่ต้องใส่ปก) 
พร้อมส าเนาแฟ้มข้อมูลผลงานในแผ่นซีดี จ านวน 1 แผ่น 

5.2  แบบรับรองการมีส่วนร่วมของผลงาน โดยต้องเป็นผู้เขียนเองทั้งหมด และรับรองการ 
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (ตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศ) 

5.3  ค ารับรองจากประธานกรรมการประจ าคณะวิชาต้นสังกัด ว่าต าราหรือหนังสือที่ขอรับทุน 
มีความเหมาะสมส าหรับใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์  
(ตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศ) พร้อมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส าหรับประเมิน
คุณภาพต าราหรอืหนังสือจ านวน 5 รายชื่อ (ตามเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศ) 

5.4  แบบฟอร์มประเมินผลงานที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการ ซึ่งกรอกชื่อของผู้ขอรับทุน ชื่อ
ต ารา/ หนังสือ และร้อยละของการมีส่วนร่วมเรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศ) 

 

ส่งเอกสารทั้งหมดถึง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่งานต าแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยผ่านการเจ้าหน้าที่ของคณะวิชา หรือของวิทยาเขต 
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แผนผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตต าราและหนังสือเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

               (    )        
     /       

          
         /         

       

               (    )              /        
                      (CD)        3    
                                       

                 
       

                          
                       (CD)

                             

               

                         
(        20     )

                     
                      (       1)

                           
                            

                       
(         )

                     (      2   )
                   (       2)

                  

     

       

     

       /          

               
          

       

งานต าแหน่งทางวิชาการ กองการเจา้หน้าที่ ส านักงานอธกิารบดี 

ส่งไปยังงานส่งเสริมวิจัยและต ารา กองบริการการศึกษา 

งานส่งเสริมวิจัยและต ารา กองบริการการศึกษา 
จัดพิมพ์ 

ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ภายใน 2 ปี) 
และได้รับการแต่งตั้ง รศ./ศ. 

รับเงินทุนงวดท่ี 2 

 

ไม่ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
(สละสิทธิ์การรับเงินทุนงวดท่ี 2) 

ส่งมายัง 
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ค าจ ากัดความในเรื่อง ค านิยาม รูปแบบ และระดับคุณภาพของ หนังสือ 

 

 
ค านิยาม   ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง
เสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง  
มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนด
ของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ 
 

รูปแบบ   เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 

 การอธิบายสาระส าคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 
 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้  คุณภาพต่ ากว่าระดับดี  มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ต่ ากว่า 70 คะแนน 
 

ด ี   เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอที่
ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 70 คะแนน 
 

ดีมาก    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ 
หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  สามารถน าไปใช้
อ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได ้มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 80 คะแนน 
 

ดีเด่น    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการ
สังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  มีการกระตุ้น
ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง  เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติ  และ/หรือนานาชาติ  มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 90 คะแนน 

เอกสารหมายเลข 1 
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ค าจ ากัดความในเรื่อง ค านิยาม รูปแบบ และระดับคุณภาพของ ต ารา 
 
ต ารา 
ค านิยาม   ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัย 
เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่
ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย ผลงานทางวิชาการท่ีเป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนใน
วิชานั้น แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น 
 

รูปแบบ   เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุปการ
อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบาย
สาระส าคัญ มีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท า
ความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้  คุณภาพต่ ากว่าระดับดี  มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ต่ ากว่า 70 คะแนน 
 

ด ี   เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอที่
ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 70 คะแนน 
 

ดีมาก    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้องมีการวิเคราะห์และเสนอความรู้  หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ 
หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  สามารถน าไปใช้
อ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได ้มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 80 คะแนน 
 

ดีเด่น    ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการ
สังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  มีการกระตุ้น
ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ  
และ/หรือนานาชาติ  มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 90 คะแนน 
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แบบขอรับทุนสนับสนุนการผลิตต ารา และหนังสือ 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
 

ชื่อ-นามสกุล-ต าแหน่งทาวิชาการ  ………………………………………………….………………………………………………... 
สังกัด (ภาควิชา/ คณะวิชา) ……………………………………………………………………………………………………………... 
มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการผลิต   ໐   ต ารา ໐  หนังสือ 
 

เรื่อง  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วิชาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
เพ่ือน ามาใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ …………………………………………………………………. 
ช่วงที่เวลาที่คาดว่าจะยื่นเรื่องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (เดือน และพ.ศ.) .......................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
1. ได้อ่าน เข้าใจ และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต ารา และหนังสือ เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 และยอมรับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่จะประกาศภายหลัง เท่าท่ีไม่ขัดต่อประกาศฯข้างต้น 

2. ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของผลงานที่ยื่นขอรับทุนสนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว (มีส่วนร่วมร้อยละ 100 
ของผลงานที่ยื่น) โดยมิได้ท าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
 
ลงชื่อ ………………………………………………………………………………………………………….. ผู้ขอรับทุน 
วัน-เดือน-ปี ………………………………………………………………………………………………… 
 

 
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ ....................... เมื่อ .................... ........................................ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างหนังสือ/ ต าราของ ..................................................................................... ............ 
สังกัด ...................................................................... .......................................................................................  
 

มีความเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาให้ทุนเพ่ือผลิต และน ามาใช้ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการต่อไป พร้อมกันนี้ได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ 
ร่างต ารา/ หนังสือ ตามแบบฟอร์ม จ านวน ............... คน (ให้เสนอรายชื่อ 4-5 คน) มาด้วยแล้ว 
 
ลงชื่อ …………………………………………………………………………………… ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ 
วันเดือนปี ............................................................................... .......... 

เอกสารหมายเลข 2 
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แบบเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างหนังสือ/ ต ารา 
 
เรื่อง ...............................................................................  
ของ ......................................................................... 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ ชื่อ
นามสกุล 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ สถานที่ติดต่อ 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
โปรดส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับไม่ต่ ากว่าระดับที่เจ้าของผลงานต ารา/ หนังสือ
จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 5 ชื่อ  
 
ลงช่ือ ........................................................................................................  
ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ ........................................................ 
วันเดือนปี ................................................................................ ............. 

เอกสารหมายเลข 3 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แบบประเมินผลงานที่ขอรับจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและต าราฯ 

ของ............................................................................................................ 
สังกัด ..................................................................................................................................... 

 

ประเภท    หนังสือ       ต ารา     
 

1.    เรื่อง ............................................................................................................... ...................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ......................................................................................................................... 
 

กรุณาประเมินความเหมาะสมตามหัวข้อต่อไปนี้   
ประเด็นการประเมิน คะแนน 

1.  เนื้อเรื่อง  (น้ าหนัก ร้อยละ 70)    
 1.1 ความถูกต้องเนื้อเรื่อง   
 1.2 เนื้อหามีความทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 1.3 ขอบเขตและปริมาณของเนื้อเรื่องคลอบคลุมและครบถ้วน 
 1.4 มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรือ
ผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อวงวิชาการ   
 1.5 สามารถน าไปใช้อ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได้ 
 1.6 มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการสังเคราะห์
จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง 
 1.7 การกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
 

 

2.  รูปแบบ (น้ าหนักร้อยละ 10)    
 ประกอบด้วยค าน า, สารบัญเรื่อง, สารบัญตาราง, สารบัญรูป, 
การแบ่งหมวดหมู่, ดรรชนี, ภาคผนวก, เชิงอรรถ, บรรณานุกรม/
เอกสารอ้างอิง  
 

 

 

3.  ความชัดเจนและถูกต้องของภาษา (น้ าหนัก ร้อยละ 10)  
 

 

 

4.  จริยธรรมของการนิพนธ์ (น้ าหนัก ร้อยละ 10) 
 

 

รวมคะแนน  
   
คุณภาพอยู่ในระดับ  .............................................................................. (พอใช้/ ดี/ ดีมาก หรือ ดีเด่น)  

 
ข้อสังเกต และค าแนะน า (ถ้าไม่พอกรุณาเขียนต่อในกระดาษอ่ืนและแนบมาด้วยได้) 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

เอกสารหมายเลข 4 
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.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

ท่านเห็นว่าผู้ที่ถูกประเมินสมควรได้รับทุนสนับสนุนเพื่อตีพิมพ์หนังสือ/ต าราเล่มนี้จากโครงการหนังสือ
และต าราเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือไม่ 
 

  สมควร     สมควรแต่ต้องปรับปรุง       ไม่สมควร  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………..…………..…………..……….. 
                   (………………………………..……….….……..………..) 

                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  
                   วันที…่…..….เดือน…………..………..พ.ศ...……........ 




