- ๔๑ เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
------------------๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการ
๓.๑ ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็ นงานทีผ่ ขู้ อต้องเป็ นผูป้ ระพันธ์
อันดับแรก (First author) หรือผูม้ สี ่วนสาคัญทางปั ญญา (Essentially intellectual contributor) หรือ
ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (First author) หมายถึง ผูท้ ม่ี ชี ่อื ในผลงานวิชาการเป็ นชื่อแรก
รับผิดชอบการทาผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (Manuscript) ชิน้ นัน้ ด้วยตนเอง
ผูม้ สี ่วนสาคัญทางปั ญญา (Essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลทีม่ บี ทบาท
มีส่วนสาคัญทางปั ญญา (Essentially intellectual contribution) ด้วยความเชีย่ วชาญจาเพาะในสาขาวิชา
ของตนเอง และความรับผิดชอบสาคัญในการออกแบบการวิจยั (Research Design) หรือการออกแบบงาน
วิชาการนัน้ ๆ รวมทัง้ วิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis) สรุปผลและให้ขอ้ เสนอแนะ
ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) หมายถึง บุคคลทีม่ บี ทบาทและ
ความรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็ นเรือ่ งราว
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวิชาการทีป่ ระกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์
รวมทัง้ ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบติดต่อกับบรรณาธิการ
๓.๒ ถ้าเป็ นงานทีผ่ ขู้ อมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลกั ษณะดังนี้
๓.๒.๑. กรณีงานวิจยั ผูข้ อจะต้องเป็ นผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (First author) หรือผูม้ สี ่วนสาคัญ
ทางปั ญญา (Essentially intellectual contributor) หรือผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
ในเรือ่ งนัน้
๓.๒.๒. กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอื่นทีม่ ใิ ช่งานวิจยั ผูข้ อจะต้องเป็ นผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก
(First author) หรือผูม้ สี ่วนสาคัญทางปั ญญา (Essentially intellectual contributor) ในเรือ่ งนัน้
๓.๓ ผูข้ อกาหนดตาแหน่งจะต้องยืน่ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
สาหรับผลงานทางวิชาการทุกผลงาน
๓.๔ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผูข้ อ
ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (First author) และผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพื่อรับรอง
บทบาทหน้าที่ การปฏิบตั งิ าน และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผูร้ ว่ มงานทุกคน
ว่าทาในส่วนไหนอย่างไร
การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรือ่ ง เมือ่ ได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลีย่ นแปลง
ไม่ได้

- ๔๒ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผูข้ อกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็ นจริง
จะถือว่าการกระทาของผูน้ นั ้ เข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการทางวินยั ต่อไป
๓.๕ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ซึง่ มีการดาเนินงานเป็ นหมูค่ ณะ หรือเป็ นงานทีม่ กี ารบูรณาการ
หลายสาขาวิชา ผูข้ อต้องมีบทบาทในขัน้ ตอนการทางานในสาขาวิชาทีเ่ สนอขอกาหนดตาแหน่ ง อย่างน้อย
๓ ขัน้ ตอน ดังนี้
ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริม่ กิจกรรมรับใช้สงั คม
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิน้ งานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนาไปขยายผลหรือปรับปรุง
ให้ผขู้ อระบุบทบาทหน้าที่ การปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบในผลงานนัน้ ของผูร้ ว่ ม
โครงการทุกคนและบทบาทหน้าทีห่ ลักของผูข้ อ โดยให้ผู้ทท่ี าหน้าทีห่ ลักในแต่ละโครงการลงนามรับรอง
๓.๖ กรณีงานวิจยั ทีเ่ ผยแพร่อนั เป็ นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทีผ่ ขู้ อทาหน้าทีเ่ ป็ นอาจารย์
ทีป่ รึกษา ผูข้ อต้องเป็ นผูร้ เิ ริม่ กากับดูแล และมีบทบาทสาคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยั นัน้

- ๔๓ เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
-----------------------------๔. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิ ชาการ
ก. ชื่อผลงาน ................................................
ข. สถานะผูข้ อในผลงาน
 ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (First author)
 ผูม้ สี ่วนสาคัญทางปั ญญา (Essentially intellectual contributor)
 ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
ค. ประเภทของผลงาน
กลุ่มที่ ๑ งานวิจยั
กลุ่มที่ ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

 กรณีศกึ ษา (Case Study)

 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

 งานแปล

 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

 สิทธิบตั ร

 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ซอฟต์แวร์

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
กลุ่มที่ ๓  ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
กลุ่มที่ ๔  ตารา
 หนังสือ
 บทความทางวิชาการ

- ๔๔ ส่วนที่ ๑ รายละเอียดของการมีส่วนร่วม
ผูข้ อกาหนดตาแหน่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เนื่องจากไม่มกี ารแบ่งส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ ดังนัน้ บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีผ่ ขู้ อระบุจะมีผลต่อการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ)
รายละเอียดการมีส่วนร่วม
ก. ความคิดริเริม่ (Idea) และ สมมุตฐิ าน
ข. การปฏิบตั กิ ารวิจยั การมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ การทดลอง การทดสอบ เครือ่ งมือวัด
วิธกี ารเก็บข้อมูล และ Criteria
ค. การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การแปรผล
ง. การวิพากษ์วจิ ารณ์ผล การแสดง
การเปรียบเทียบกับข้อสรุปหรือองค์ความรูห้ รือ
ทฤษฎีเดิม
จ. การมีส่วนร่วมในการเขียน manuscript
ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ เป็ นต้น
ฉ. การให้การสนับสนุน specimens, study
cohort, โลจิสติกส์ ทุนวิจยั (โปรดระบุแหล่งทุน
เงินทุน และปี ทไ่ี ด้รบั ) เครือ่ งมือ ห้องปฏิบตั กิ าร
ครุภณ
ั ฑ์
ช. อื่นๆ

บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ

- ๔๕ ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของการนาผลงานไปแสดง การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้
ต้องแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ก. ตีพมิ พ์ในวารสาร journal Impact factor จานวนครัง้ ของการอ้างอิง (ฐานข้อมูล)
ข. สิทธิบตั ร ประเภท ปี ทไ่ี ด้รบั การจด จดแบบ ครอบคลุมประเทศ
ค. ถ้าเป็ น technical report หรือ รายงานวิจยั ผูใ้ ช้งานคือใคร
ง. การเผยแพร่งานวิจยั ได้รบั การนาเสนอแบบโปสเตอร์ หรือ Oral Presentation (โปรดระบุ
session เช่น Plenary, Symposium หรือ oral session) หรือสูจบิ ตั ร ในการประชุมหรือการจัดแสดง
หรือจัดนิทรรศการ (ชื่อ สถานทีจ่ ดั ประชุม หรือจัดแสดง หรือจัดนิทรรศการ และประเทศ) หรือ ในกรณีท่ี
เป็ นหนังสือ (โปรดระบุ ชื่อสานักพิมพ์ ปี ทต่ี พี มิ พ์)
จ. ประวัตกิ ารได้รบั ทุนวิจยั โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับผลงานชิน้ นี้
ฉ. หากงานวิจยั ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี ผูว้ จิ ยั ได้รบั ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Licesing
Fees) รวมเท่าใด (โปรดแสดงหลักฐานสัญญา)

ลงชื่อ .............................................
(......................................)
ผูข้ อกาหนดตาแหน่ง
ลงชื่อ .............................................
(......................................)
ผูป้ ระพันธ์อนั ดับแรก (First author)
ลงชื่อ .............................................
(......................................)
ผูป้ ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)

