เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารเกี่ยวกับการตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
ก.ผลงานทางวิชาการและการเผยแพรผลงาน
๑.ตํารา
(ก) คํานิยาม หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เปนสวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับ
อุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลเนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เมือ่
พิจารณาถึงวันที่ยื่นเสนอขอตอเวลาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอ
ดวย
ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา”นี้ อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึงระดับทีม่ ี
ความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถอานและทําความเขาใจในสาระ
ของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานัน้
(ข) รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย
-คํานํา
-สารบัญ
-เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห
-การสรุป
-การอางอิงและบรรณานุกรม ที่เขียนตามระบบสากล ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัย
และครบถวน สมบูรณ
-ดัชนีคนคํา/ขอความ
การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน
โดยอาจใชขอ มูล แผนภาพ ตัวอยาง หรือกรณีศึกษา
ประกอบ จนผูอ านสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ
(ค) การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
(๑) การเผยแพรเปนรูปเลม ดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ(Printing house) หรือสํานักพิมพ
(Publishing house) หรือโดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
(๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม
การเผยแพรดังกลาว จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ ใน
หลักสูตรเทานัน้
จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความ
กวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน ทั้งนี้ ตองไดรับการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการ

-๒ของมหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองใชในการเรียนการ
สอนมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา
เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว การนํา “ตํารา” นั้นไปแกไข ปรับปรุง
หรือเพิ่มเติม เนื้อหาใน “ตํารา” และใหมีการประเมินคุณภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึง่ อาจจะกระทําได แตจะตองทํา
การเผยแพร “ตํารา”นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ “ตํารา” ตองมีจํานวนหนาที่เปนผูแตงเองเทียบไดอยางนอย ๘๐ หนาของหนังสือขนาด ๘
หนายก หรือถามีสวนรวม ตองมีสัดสวนเทียบไดเทากับจํานวนหนาที่เปนผูแตงเองอยางนอย ๘๐ หนาของหนังสือ
ขนาด ๘ หนายก
๒. หนังสือ
(ก) คํานิยาม หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันจัดพิมพ
(ข) รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย
-คํานํา
-สารบัญ
-เนื้อเรื่อง การวิเคราะห
-การสรุป
-การอางอิงและบรรณานุกรม ที่เขียนตามระบบสากล
ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน สมบูรณ
-ดัชนีคนคํา/ขอความ
การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยาง หรือกรณีศึกษาประกอบ
จนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ
(ค) การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
(๑) การเผยแพรเปนรูปเลม ดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ(Printing house) หรือสํานักพิมพ
(Publishing house)
(๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม
การเผยแพรดังกลาว จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ
ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดชั นีอื่นวัด

-๓ความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน
ทั้งนี้ตอ งไดรับการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพรจากคณะ
กรรมการของมหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกีย่ วของกับสาขาวิชานัน้
และตองเผยแพรสู
สาธารณชนมาแลวไมนอ ยกวา ๔ เดือน
เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแลว การนํา“หนังสือ” นั้น ไปแกไข
ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม เนื้อหาใน “หนังสือ” ใหมีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจจะกระทําได
แตจะตองทําการเผยแพร“หนังสือ”นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
๓. ผลงานวิจัย
(ก) คํานิยาม หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล คําตอบ หรือขอสรุปรวมที่จะ
นําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต
ผลงานวิจัยตองไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรหรือวุฒิ
การศึกษาใดใด
หมายความถึงหามนําผลงานวิจยั ที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร หรือวุฒกิ ารศึกษาใดใด มาเปนผลงานวิจยั เพื่อขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ เวนแตจะได
ทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง จนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด และจะ
พิจารณาเฉพาะสวนที่ศกึ ษาเพิ่มเติมจากเดิมเทานั้น
(ข) รูปแบบ อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถวน สมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย อาทิ
(๑) การกําหนดประเด็นปญหา
(๒) วัตถุประสงค
(๓) การทําวรรณกรรมปริทัศน
(๔) สมมติฐาน
(๕) การเก็บรวบรวมขอมูล
(๖) การพิสูจนสมมติฐาน
(๗) การวิเคราะหขอมูล
(๘) การประมวลผล
(๙) การสรุปและใหขอเสนอแนะ
(๑๐) การอางอิง
(๑๑) อื่นๆ
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับและสั้น
สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ ประกอบดวย

-๔(๑) การสรางสมมติฐานหรือการกําหนดแนวคิด
(๒) การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน สอดคลองกับสมมุติฐานหรือแนวคิด
(๓) วิธีวิจยั ที่เชื่อถือไดและสอดคลองกับวัตถุประสงค
(๔) ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคที่กําหนด
(๕) การวิจารณ เพื่อแสดง หลักการหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ
หรือเอื้อตอการนําวิชาการนัน้ ไปประยุกต
(๖) การอางอิง ที่เขียนตามระบบสากล
(๗) บทคัดยอที่แสดงการสรุปของ(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
ผลงานวิจัย อาจเปนรายงานการวิจยั ที่เปนตนฉบับ (original article) หรือรายงานผูปวย
(case report) หรือมหสังเคราะห (meta analysis) เปนตน แตไมใชบทคัดยอ(abstract) หรือการเสนอโปสเตอร
( poster presentation)
(ค) การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ
ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนัน้ อาจ
เผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอน ชัดเจน
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีกองบรรณาธิการ ประเมินและตรวจ
สอบคุณภาพ
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ ไดมี
กองบรรณาธิการนําไปรวมเลม เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ(Proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดงหลักฐานวา
ไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพนั้น และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง
เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแลว การนํา
“งานวิจัย” นั้นมาแกไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้ง
หนึ่งจะกระทําไมได
๔.ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(ก) คํานิยาม หมายถึง ผลงานทางวิชาการอยางอื่น ที่มิใช เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความทาง
วิชาการ หนังสือ ตํารา งานวิจยั บทคัดยอผลงานวิจยั การเสนอรายงานในการประชุมทางวิชาการ

-๕โดยปกติใหหมายถึงสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการ
สรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศิลปะหรือสารานุกรม รวมถึง งานแปลจากตัวงาน
ตนแบบที่ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัตศิ าสตร หรือ
วิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมือ่ นํามาแปลแลวจะเปนการเสริม
ความกาวหนาทางวิชาการทีป่ ระจักษชัด ทั้งนี้ อาจเปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหทอี่ ธิบายและชี้ใหเห็นวางานดังกลาว ทําใหให
เกิดวามกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสรางองคความรู หรือใหวิธกี ารที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น และ
แสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกสาขาวิชานั้น สําหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจน หรือมี
หลักฐานรายละเอียดตางๆประกอบ แสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน
(ข) รูปแบบ
๑. อาจจัดเพิม่ ไดหลายรูปแบบ ทั้งทีเ่ ปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิดการพัฒนา
และความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขา
วิชาไดอยางไร ในแงใด
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจนหรือแสดง
หลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย
(ค) การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
(๑) การเผยแพรเปนรูปเลม ดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ(Printing house) หรือสํานักพิมพ
(Publishing house) หรือโดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
(๒) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม
(๓) การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตอยางแพรหลาย
การเผยแพรดังกลาว จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ
ในหลักสูตรเทานั้น ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา ๔
เดือน
ข. ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ เปนไปดังนี้
(๑) ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตอเวลาปฏิบัติงาน ตองเปนงานที่เปน
เจาของและเปนผูดําเนินการเอง

-๖(๒) ถาเปนงานที่มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ และ
ตอง เปนผูดําเนินการหลักในเรื่องนั้น
(๓) สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจยั ตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือตองเปน
ผูดําเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนัน้
และตองมีผลงานวิจยั อีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคลองกันซึ่งแสดง
ปริมาณผลงานวิจยั รวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของผลงานวิจยั ๑ เรือ่ ง
(๔) ในกรณีงานวิจัยที่เปนชุดโครงการ (Research Program) จะตองเปนผูดําเนินการหลักในบาง
โครงการ(ของชุดโครงการนั้น) และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐
(๕) ในกรณีงานวิจยั ที่ดาํ เนินการเปนชุดตอเนื่องกัน จะตองเปนผูดําเนินการหลักและมีปริมาณ
ผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐
ผูดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบ
การวิจัย(Research design) การวิเคราะหขอมูล(Data analysis) และการสรุปผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ
(Research summary and recommendation)
(๖) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนาม
รับรองวาแตละคนมีสวนรวมในผลงานเรือ่ งนั้น รอยละเทาใด รวมทั้งระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใน
ผลงานนั้น
หากตรวจสอบพบภายหลังวาระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปนจริง จะถือวาการกระทํา
ของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรม ไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาตอเวลาปฏิบัติงาน และใหมหาวิทยาลัยสอบหา
ขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินยั ตอไป
การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละชิ้น เมื่อไดลงนามรับรองแลว จะเปลีย่ น
แปลงไมได ไมวาจะนําไปใชในเรื่องใด โดยใครและเมือ่ ใดก็ตาม
(๗) ผลงานทางวิชาการทีไ
่ ดรับการเผยแพร โดยมีชื่อผูใ ดระบุ เปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุก
รายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนัน้ มากหรือนอย ขึ้นอยูก ับขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทาง
วิชาการนัน้ ๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในรูปของผลงานวิจยั หรือวิทยานิพนธของนักศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา ในกรณีเปนที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาของการวิจยั หรือวิทยานิพนธนั้น ทั้งนี้เปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษา
หรืออาจารยทปี่ รึกษาเปนผูรเิ ริ่ม กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น
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