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เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------ 

 
๓.  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 
๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองเปนงานทีผู่ขอตองเปน

เจาของและเปนผูดําเนินการเอง     

๓.๒ ถาเปนงานที่ผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ   ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐  และตองเปนผูดําเนนิการหลักในเรื่องนั้น  

๓.๓ สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย  ผูขอตองมสีวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือ         
ผูขอตองเปนผูดําเนนิการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และตองมผีลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เก่ียวเน่ือง
สอดคลองกัน ซึง่แสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทยีบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐  ของผลงานวิจัย
หนึ่งเรื่อง 

๓.๔ ในกรณงีานวิจัยที่เปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูขอจะตองเปน
ผูดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแลว
ไมนอยกวารอยละ ๕๐    

๓.๕ ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนนิการเปนชุดตอเนื่องกัน  ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักและ 
มีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ผูดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัย
และใหขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

๓.๖ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงนามรับรองการมสีวนรวมในผลงานทางวิชาการวา หากมี
การเสนอผลงานทางวิชาการที่มผีูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคน
มีสวนรวมในผลงานเรื่องนัน้รอยละเทาใด รวมทัง้ระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนัน้  

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความ
เปนจริง จะถือวาการกระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป 

การลงนามรับรองการมสีวนรวมในผลงานแตละชิน้   เมือ่ไดลงนามรับรองแลว            
จะเปลี่ยนแปลงไมได 
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๓.๗ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอผลงานวิจัยทีใ่ชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง

วิชาการวาตองไมเปนงานวิจัยทีท่ําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
หมายความถึงหามมใิหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงนําผลงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผูขอกําหนดตําแหนง มาเปนผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ เวนแตผูเสนอขอกําหนดตําแหนงจะไดทําการศกึษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง 
จนปรากฏผลความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพ่ิมเติมจาก
เดิมเทานั้น  

๓.๘ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยมีชื่อผูใด
ระบุเปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยข้ึนอยู
กับขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในรูป
ของผลงานวิจัยหรอืวิทยานิพนธของนักศึกษาเพ่ือรับปรญิญาในกรณทีี่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เปนที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น ทัง้นี้เปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษาหรือ
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูริเริม่ กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น 
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