
ส ำนักสง่เสริมและพฒันำสมรรถนะบุคลำกร

สป.อว.

23 สิงหำคม 2562



 พ.ร.บ. ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัท่ี 4)            

(ฉบบัที่ 5) (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2562

 ประกำศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรพิจำรณำแตง่ตั้งบุคคล                

ใหด้  ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ รองศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรย ์

พ.ศ. 2560 และเอกสำรแนบทำ้ยประกำศฯ และฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2561

 ประกำศ ก.พ.อ. เร่ือง กำรก ำหนดช่ือสำขำวิชำส ำหรบักำรเสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคียงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแลว้

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

 ประกำศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร                

ส ำหรบักำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2562

 ขอ้บงัคบัสภำสถำบนัอุดมศึกษำ
2

กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง



กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง

3

สภำสถำบนั

อดุมศึกษำ

ก.พ.ว.

ก ำหนดมำตรฐำน

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร

เสนอกลัน่กรอง

+ โปรดเกลำ้ฯ ออกขอ้บงัคบัด ำเนินกำร

พิจำรณำ

ก.พ.อ.

(1 พ.ย. 2561)
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ต ำแหน่ง

วชิำกำร

คณุสมบตัิ

ผลงำนทำง

วิชำกำร

จริยธรรม

และ

จรรยำบรรณ

ผลกำรสอน



วุฒิปริญญำตรี   ด  ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์   6 ปี

วุฒิปริญญำโท   ด  ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์   4 ปี

วุฒิปริญญำเอก  ด  ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์  1 ปี + พน้ทดลอง

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

ด  ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ 2 ปี

รองศำสตรำจำรย์

ด  ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ 2 ปี

ศำสตรำจำรย์
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* ตอ้งมีชัว่โมงสอนประจ  ำวิชำใดวิชำหน่ึงที่ก ำหนดไวใ้นหลกัสูตร

ของสถำบนั ซ่ึงเทียบค่ำไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมหน่วยกิตระบบทวิภำค*

*เสนอ เอกสำรหลกัฐำน ประกอบกำรประเมิน*

คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรของสถำบนัอุดมศึกษำ 

ท ำหนำ้ที่ประเมินผลกำรสอน ตำมขอ้บงัคบัของสภำสถำบนัฯ 

*กรณีที่สภำสถำบนัฯ เห็นว่ำ มีระบบกำรประเมินผลกำรสอน

ของคณำจำรยป์ระจ  ำปีที่ครอบคลมุประเด็นที่ก ำหนด 

อำจใชร้ะบบประเมินดงักลำ่วแทนได*้

ทั้งน้ี อำจแตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินผลกำรสอนได้
6



7

 ประเภทของผลงำนทำงวิชำกำร

 กำรเผยแพร่

 กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร

 ควำมสอดคลอ้งกบัสำขำวิชำที่เสนอขอ



กลุ่มที ่1 งานวิจยั

ประเภทของผลงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที ่2

ผลงานทางวิชาการ

ในลกัษณะอ่ืน

2.1 ผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม

2.2 ผลงานวิชาการเพือ่พฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้

2.3 ผลงานวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ

2.4 กรณีศึกษา (Case Study)

2.5 งานแปล

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ

ในลกัษณะเดียวกนั
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กลุ่มที ่2
2.7 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2.8 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

2.9 สิทธิบตัร

2.10 ซอฟตแ์วร์

ผลงานทางวิชาการ

ในลกัษณะอ่ืน(ต่อ)

กลุ่มที ่3 ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม

กลุ่มที ่4 4.1 ต ารา

4.2 หนงัสือ

4.3 บทความทางวิชาการ

9



วิธีปกติ

ผศ.
วิจยั 2 เร่ือง                หรือ

ผลงำนวิชำกำร

รบัใชส้งัคม หรือ 

ดี

เกณฑผ์่ำน

เสียง

2/3

ผลงำนทำงวิชำกำร

ในลกัษณะอ่ืน หรือ

ต ำรำ/หนังสือ 

วิจยั 1 เร่ือง และ

1

2

1

2

3

รวมไม่

นอ้ยกว่ำ

2 เร่ือง

หรือเล่ม

10

สาขาวิชาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์อาจใชผ้ลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน หรือ ผลงานวิชาการ

รบัใชส้งัคม หรือบทความทางวิชาการ คุณภาพดีมาก แทนงานวิจยั ในขอ้ 2 ได้



วิธีปกติ

รศ.1

ดี

เกณฑผ์่ำน

เสียง

2/3

รวมทั้งหมด

ไม่นอ้ยกว่ำ

2 เรื่อง 

วิจยั 2 เร่ือง                    หรือ

ผลงำนวิชำกำร         

รบัใชส้งัคม

ผลงำนทำงวิชำกำร

ในลกัษณะอื่น หรือ

วิจยั 1 เร่ือง และ

1

2

1

2

ตอ้งมี ต  ำรำ/หนังสือ 1 เล่ม  

รศ.2
วิจยั 3 เร่ือง    หรือ

ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

ดีมำก 2, ดี 1

ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่น

ดีมำก 2

ดี

วิจยั 2 เร่ือง   และ

1

2

1

2

สำขำวิชำทำงสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร ์โดยวิธีท่ี 2 อำจใชต้  ำรำหรือหนังสือ คณุภำพดี

มำก อยำ่งนอ้ย 2 เลม่ และคณุภำพดี อยำ่งนอ้ย 1 เลม่ แทนผลงำน ในขอ้ 1-2 ได้
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วิธีปกติ

เกณฑผ์่ำน

เสียง

2/3

ศ.1
วิจยั 5 เร่ือง               หรือ

ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน

รวมกนั

อยำ่งนอ้ย 

5 เร่ือง

ดีมำก 

ตอ้งมี ต  ำรำ/หนังสือ 1 เล่ม 

ศ.2
วิจยั 5 เร่ือง                     หรือ

ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน

รวมกนั

อยำ่งนอ้ย 

5 เร่ือง

ดีเดน่
วิจยั 1 เร่ือง          และ

วิจยั 1 เร่ือง           และ

1

2

1

2

12



วิธีปกติ

เกณฑผ์่ำน

เสียง

2/3

ศ.1
วิจยั 2 เร่ือง                  หรือ

ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน

รวมกนั

อยำ่งนอ้ย 

2 เร่ือง

ดีมำก 

ตอ้งมี ต  ำรำ/หนังสือ 2 เล่ม 

ศ.2
วิจยั 3 เร่ือง                หรือ

ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน

ต ำรำหรอืหนงัสอื 1 เล่ม   และ
รวมกนั

อยำ่งนอ้ย 

3 เร่ือง

ดีเดน่

วิจยั 1 เร่ือง           หรือ

วิจยั 1 เร่ือง          และ

1

2

1

2

ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

3 ต ำรำ/หนังสือ 3 เล่ม 
13



กรณีเสนอแตง่ตั้งผูท่ี้มีคณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งท่ีตำ่งไปจำก

มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ใหด้  ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน เช่น 

*  ขำ้มต ำแหน่ง (เช่น อำจำรย์ ศำสตรำจำรย)์

*  ปฏิบตัหินำ้ที่ในต ำแหน่งยงัไม่ครบระยะเวลำที่ก ำหนด

(เช่น ด ำรงต ำแหน่ง ผศ.ไม่ครบ 2 ปี  รศ.)

กำรแตง่ตั้งโดยวิธีพิเศษ

14



กำรแตง่ตั้งโดยวิธีพิเศษ

กำรด ำเนินกำร

- เสนอผลงำนเช่นเดียวกบัวิธีปกต ิ 

** ต  ำแหน่ง รศ. และ ศ. ใหเ้สนอผลงำนไดต้ำมวิธีปกต ิวิธีที่ 1 เท่ำนั้น **

- แตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ 5 คน  

- กำรตดัสินของท่ีประชุม

 ผศ. และ รศ. ตอ้งไดค้ะแนนเสียงขำ้งมำก

 ศ. ตอ้งไดค้ะแนนเสียง 4 ใน 5 เสียง

ระดบัคณุภำพ ผศ., รศ.  ดีมำก

ศ.          ดีเด่น
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กำรแตง่ตัง้กรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ

16

ประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร

กรรมกำร

(3-5 คน)

 จำกบญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวุฒิที่ ก.พ.อ.ก ำหนด 

ส ำหรบัสำขำวิชำที่เสนอขอหรือเก่ียวขอ้งกบัผลงำน

 เป็นบุคคลทีมิ่ใช่บุคลำกรของสถำบนัท่ีผูข้อ

สงักดัและไม่ไดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชำ

 มีต  ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต ำ่กว่ำต ำแหน่งท่ีขอ

คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตง่ตั้ง

** กรณีมีเหตผุลควำมจ  ำเป็นท่ีไม่สำมำรถแตง่ตั้งจำกบญัชีรำยช่ือท่ี ก.พ.อ. ก ำหนดได ้

ใหข้อควำมเห็นชอบจำก ก.พ.อ. เป็นรำย ๆ ไป



กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร

ต ำรำ • เผยแพรด่ว้ยวิธีกำรพิมพ์

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพร ่            

ในรูปของซีดีรอม

• เผยแพรเ่ป็น e-book โดยส ำนกัพิมพซ่ึ์งเป็นที่
ยอมรบั

- ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดยคณะ

ผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั

17

หนงัสือ

+



วำรสำร

อยูใ่นฐำนขอ้มลูวำรสำร       

ระดบันำนำชำติ

Scopus

Web of 
Knowledge (ISI)

Pubmed

ฯลฯ

อยูใ่นฐำนขอ้มลูวำรสำร

ระดบัชำติ

TCI กลุ่ม 1

TCI กลุ่ม 2

วำรสำรทำงวิชำกำร

18

งำนวิจยั

กำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)



กำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)

งำนวิจยั • หนงัสือรวมบทควำมวิจยั 

• หนงัสือประมวลผลกำรประชุมทำงวิชำกำร 

(proceedings)

proceedings : หนงัสือประมวลบทควำมในกำรประชุมทำง
วิชำกำรที่เป็นฉบบัเตม็ ของกำรประชุมทำงวิชำกำรระดบัชำตหิรือ

ระดบันำนำชำต ิโดยตอ้งมีกำรระบุคณะผูท้รงคณุวุฒิหรือ

คณะกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ที่คดัสรรกลัน่กรองก่อนกำรเผยแพร ่                  

อยูใ่นรูปแบบหนงัสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้และอำจเผยแพร ่            

ก่อนหรือหลงักำรประชุมก็ได้

คณะผูท้รงคณุวุฒิหรือคณะกรรมกำร จะตอ้งมีผูท้รงคณุวุฒิ                 

ท่ีอยูใ่นวงวิชำกำรในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำท่ีเก่ียวขอ้งจำก

หลำกหลำยสถำบนั
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กำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)

งำนวิจยั • รำยงำนกำรวิจยัฉบบัสมบูรณ ์โดยตอ้งแสดงหลกัฐำน

ว่ำไดผ้่ำนกำรประเมินคุณภำพโดยผูท้รงคณุวุฒิ และ

แสดงหลกัฐำนว่ำไดเ้ผยแพรไ่ปยงัวงวิชำกำรและวิชำชีพ

ในสำขำวิชำนั้น/ที่เก่ียวขอ้ง อยำ่งกวำ้งขวำง แตต่อ้ง

ไม่ใช่คณะกรรมกำรตรวจรบัทุนหรือตรวจรบังำนจำ้ง
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กำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)

งำนวิจยั • หนงัสือ (monograph) โดยตอ้งแสดงหลกัฐำนว่ำ              
ไดเ้ผยแพรไ่ปยงัวงวิชำกำรและวิชำชีพในสำขำวิชำนั้น/

ที่เก่ียวขอ้ง อยำ่งกวำ้งขวำง
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 ผูข้อมีส่วนรว่มไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50

 ผูข้อเป็นผูด้  ำเนินกำรหลกัและมีผลงำนวิจยัเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนั 

ซ่ึงแสดงปริมำณรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50

 กรณีงำนวิจยัท่ีเป็นชุดโครงกำร Research Program ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  ำเนินกำร

หลกัในบำงโครงกำร (ของชุดโครงกำรนั้น) อยำ่งนอ้ย 1 เร่ือง และมีปริมำณ

รวมกนัแลว้ ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50

 กรณีงำนวิจยัท่ีด  ำเนินกำรเป็นชุดตอ่เน่ืองกนั (ซีรีย)์ ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  ำเนินกำร

หลกัทุกเรื่อง และมีปริมำณรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50
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กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร

กรณีผลงำนวิจยั เขำ้ข่ำยกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี



 ผูข้อตอ้งมีส่วนร่วมในผลงำนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50

และตอ้งเป็นผูด้  ำเนินกำรหลกัในเร่ืองนั้นๆ

 กรณีผูข้อมีผลงำนหลำยเร่ือง  ไม่สำมำรถน ำส่วนร่วมในผลงำน

หลำยๆเร่ืองนั้น มำนบัรวมกนัได้

กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)

กรณีผลงำนทำงวิชำกำรประเภทอ่ืนๆ ที่มิใช่งำนวิจยั

 กำรลงนำมรบัรองกำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร จะตอ้งใหผู้ร้ว่มงำนทุกคน

ลงนำมรบัรองว่ำ แตล่ะคนมีส่วนรว่มในผลงำนเร่ืองนั้นรอ้ยละเท่ำใด รวมทั้งระบุบทบำท

หนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบในผลงำนนั้นดว้ย   

 เม่ือไดมี้กำรลงนำมรบัรองกำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำรไปแลว้ 

จะเปล่ียนแปลงไม่ได้
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กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)

ผูด้  ำเนินกำรหลกัในงำนวิจยั (principal researcher/investigator)

หมำยถึง บุคคลซ่ึงมีบทบำทและควำมรบัผิดชอบส ำคญั

ในกำรออกแบบกำรวิจยั กำรวิเครำะหข์อ้มูล และกำรสรุปผล

กำรวิจยัและใหข้อ้เสนอแนะ ซ่ึงจะท ำหนำ้ท่ีเป็นผูป้ระสำนงำน

กำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำรดงักลำ่วดว้ยก็ได้

**กรณีงำนวิจยัทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยท่ีีเผยแพร่อนัเป็นผลมำจำก

วิทยำนิพนธข์องนกัศึกษำท่ีผูข้อก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นอำจำรย์

ท่ีปรึกษำนั้น ผูน้ั้นตอ้งเป็นผูริ้เร่ิม ก ำกบัดแูล และมีบทบำทส ำคญัในกำร

วิเครำะหแ์ละสงัเครำะหผ์ลกำรวิจยั โดยผูข้อต  ำแหน่งทำงวิชำกำรอำจใช้

ผลงำนทำงวิชำกำรดงักล่ำวไดใ้นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 50
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กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)

ผูด้  ำเนินกำรหลกัในต ำรำ หนงัสือ หรือผลงำนอ่ืน (main author)

หมำยถึง บุคคลซ่ึงมีบทบำทและควำมรบัผิดชอบส ำคญัในกำร

ออกแบบงำนวิชำกำรนั้น ก ำหนดโครงรำ่งเน้ือหำสำระส ำคญั

ของงำน และท ำหนำ้ท่ีบรรณำธิกำรเน้ือหำสำระและรูปแบบ

ในกำรน ำเสนอ รวมทั้งประสำนงำนกำรเผยแพรง่ำนวิชำกำร

ดงักลำ่ว

ผูป้ระสำนงำนกำรเผยแพร ่(corresponding author) หมำยถึง 

ผูร้บัผิดชอบในกำรตดิตอ่ประสำนงำนและใหค้ ำช้ีแจงทำง

วิชำกำร แก่กองบรรณำธิกำรของวำรสำรท่ีเผยแพรผ่ลงำนนั้น



กำรก ำหนดสำขำวิชำท่ีแตง่ตั้ง

 กำรก ำหนดสำขำวิชำท่ีแตง่ตั้ง ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ

ก ำหนดต ำแหน่ง 

โดยพิจำรณำจำก ...

 ภำระงำนสอน

 ผลงำนทำงวชิำกำรท่ีใชป้ระกอบกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง

 เป็นสำขำวชิำท่ีเป็นระบบสำกล แสดงใหเ้ห็นถึงควำมเช่ียวชำญของผูข้อ และไดร้บักำร

ยอมรบัในวงวชิำกำรและวชิำชีพในสำขำวชิำน้ันๆ 

มิใช่พิจำรณำจำก ...

 วุฒิกำรศึกษำ หรือวชิำเอก/ สำขำวชิำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ

 ภำควชิำ คณะ หลกัสูตร หรือหน่วยงำนท่ีสงักดั

** ทั้งน้ี ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง กำรก ำหนดช่ือสำขำวิชำส ำหรบักำรเสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคียงสำขำวิชำที่เคยก ำหนดไปแลว้ พ.ศ. 2562

ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้รียบรอ้ยแลว้ (ตั้งแตว่นัท่ี 13 มิถุนำยน 2562)
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1.  ตอ้งมีควำมซ่ือสตัยท์ำงวิชำกำร ไม่น ำผลงำนของผูอ้ื่นมำเป็น

ผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น ำ

ผลงำนของตนเองในเรื่องเดียวกนัไปเผยแพรใ่นวำรสำรวิชำกำร

มำกกว่ำหน่ึงฉบบั ในลกัษณะที่จะท ำใหเ้ขำ้ใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่ 

รวมถึงไม่คดัลอกขอ้ควำมใดๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่

อำ้งอิงผลงำนเดิมตำมหลกัวิชำกำร ทั้งน้ี ในลกัษณะท่ีจะท ำให้

เขำ้ใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่

2.  ตอ้งใหเ้กียรติและอำ้งถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของขอ้มูลที่น ำมำใช้

ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองและแสดงหลกัฐำนของกำรคน้ควำ้ 
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3.  ตอ้งไม่ค ำนึงถึงผลประโยชนท์ำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคลของผูอ่ื้นและสิทธิมนุษยชน

4.  ผลงำนทำงวิชำกำรตอ้งไดม้ำจำกกำรศึกษำโดยใชห้ลกัวิชำกำรเป็นเกณฑ ์ 

ไม่มีอคตมิำเก่ียวขอ้ง และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจ

เบ่ียงเบนผลกำรวิจยัโดยหวงัผลประโยชนส์่วนตวั หรือตอ้งกำรสรำ้ง 

ควำมเสียหำยแก่ผูอ่ื้น และไม่ขยำยขอ้คน้พบโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบ

ยนืยนัในทำงวิชำกำร 

5.  ตอ้งน ำผลงำนไปใชป้ระโยชนใ์นทำงท่ีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมำย

6.  หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใชข้อ้มูลจำกกำรท ำวิจยัในคนหรือสตัว ์           

ผูข้อตอ้งยื่นหลกัฐำนแสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม               

กำรวิจยัของสถำบนัท่ีมีกำรด ำเนินกำร
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