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	 หนังสือคู่มือ	ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	 พ.ศ.	

๒๕๖๒	เล่มนี้	คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งวิชาการ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	(คพว.วพม.)	จัดท�าขึ้น	โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้อาจารย์ประจ�าและอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าท่ีมีความสนใจ

ทีจ่ะขอด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการของวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า	 ใช้เป็นเอกสารอ้างองิในการศกึษาและท�าความ	

เข้าใจนิยามต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	 เช่น	คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง	ผลการสอน	ผลงานทางวิชาการชนิดต่าง	ๆ	รวมทั้งแนวทาง

และขั้นตอนการปฏิบัติ	ซึ่งระเบียบฯ	นี้แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหม	ว่าด้วยศาสตราจารย์	

รองศาสตราจารย์	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ข้อบังคับกระทรวง

กลาโหม	 ว่าด้วยศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม	

(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒	รวมทัง้ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา	 (ก.พ.อ.)	 เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 คณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ	 หวงัเป็นยิง่ว่าหนงัสอืเล่มคูม่อืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ส�าหรบัอาจารย์	

ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานทางวิชาการ	 เพื่อขอด�ารงต�าแหน่งทาง

วิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	

ค�าน�า

คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ
สิงหาคม	๒๕๖๒	
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๑ 
 

 

 ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบ วพม. วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื ่อใหเหมาะสมยิ ่งขึ ้นและสอดคลองกับขอบังคับ

กระทรวงกลาโหม วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัด

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย

ศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 อาศัยอำนาจตามความในขอ ๑๑ ของขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอบังคับ

กระทรวงกลาโหม วาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัด

กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดวยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (สภา 

วพม. เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี  

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วาดวยหลักเกณฑและ  

วิธ ีการพิจารณาแตงตั ้งบุคคลใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผู ช วยศาสตราจารย        

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๖๒”   

 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหมีผลใชบังคับ ต้ังแต เมษายน ๒๕๖๒ เปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔  

                ระเบียบและคำสั่งอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใช

ระเบียบน้ีแทน 

 ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 

 ๔.๑ ตำแหนงทางวิชาการ หมายถึง ตำแหนง ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย

ศาสตราจารย ในอัตราของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม. และศาสตราจารยเกียรติคุณ 

ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตามระเบียบน้ี 

 ๔.๒ ผลการสอน หมายถึง ช่ัวโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหน่ึงที่กำหนดไวในหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตของ วพม. คุณภาพการสอนของผูขอดำรงตำแหนงวิชาการ โดยเฉพาะความสามารถในการถายทอดความรู

และประเมินการเรียนรูของผูเรียนไดอยางถูกตอง และเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน 
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๒ 
 

 ๔.๓ ผลงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ผลงานวิจัย ผลงาน

ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานวิชาการรับใชสังคม ตำรา หนังสือ บทในตำราหรือบทในหนังสือ 

 ๔.๔ อาจารยประจำ หมายถึง บุคคลที ่ดำรงตำแหนงอาจารย ผู ช วยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย ที่ผานการอบรมแพทยศาสตรศึกษา ซึ่งปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา และมีรายชื่ออยูใน

คำสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เรื่อง แตงต้ังเจาหนาที่ดำเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ 

 ๔.๕ อาจารยพิเศษ หมายถึง อาจารยที่ไมใชอาจารยประจำที่ผานการอบรมแพทยศาสตรศึกษา 

และมีรายชื ่ออยู ในคำสั ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เรื ่อง แตงตั ้งเจาหนาที ่ดำเนินงานหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตฯ 

 ๔.๖ ผู ขอดำรงตำแหนงทางวิชาการ หมายถึง อาจารยประจำ หรืออาจารยพิเศษที ่แสดง     

ความจำนงโดยยื่นเอกสารพรอมหลักฐานเพ่ือขอรับการพิจารณาแตงต้ังตำแหนงทางวิชาการตามระเบียบน้ี 

 ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ หมายถึง คณะกรรมการที่ประธานสภา

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงต้ังขึ้น เพ่ือทำหนาที่ตามที่กำหนดไวในระเบียบน้ี 

 ๔.๘ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ประธานคณะกรรมการ

พิจารณาตำแหนงทางวิชาการแตงตั้งขึ้น เพื่อทำหนาที่ประเมินผลการสอนของผูขอดำรงตำแหนงทางวิชาการตาม

ระเบียบน้ี   

 ๔.๙ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ผูอำนวยการ

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงต้ังขึ้น เพ่ือทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอดำรงตำแหนงทาง

วิชาการตามระเบียบน้ี 

 ๔.๑๐ คาตอบแทน สำหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน คณะอนุกรรมการประเมินผล

งานทางวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่ทำหนาที่ในลักษณะเดียวกัน ใหดำเนินการเบิกจายโดยใชเกณฑ

ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  

 

หมวด ๑ 

การแตงต้ังอาจารยใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
 

 ขอ ๕ ใหประธานสภา วพม. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (คพว. ประกอบดวย 

  ๕.๑ ประธานกรรมการ ไดแก รองผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ฝาย

วิชาการ 

  ๕.๒ กรรมการ จำนวนไมนอยกวา ๑๐ คน ที่คัดเลือกจากผูดำรงตำแหนงอาจารยวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

  การพิจารณาแตงต้ังอาจารยประจำและอาจารยพิเศษใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ใหดำเนินการ

ตามหลักเกณฑที่กำหนดในขอ ๖ และขอ ๗ ตามวิธีการที่กำหนดในขอ ๙ ถึงขอ ๑๓  

 ขอ ๖ การแตงต้ังอาจารยประจำใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ใหดำเนินการ ดังน้ี 
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๓ 
 

  ๖.๑ การแตงต้ังใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 

  ๖.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

                       กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ผูนั้นตองปฏิบัติหนาที่อาจารย

ประจำของ วพม. อยางตอเน่ืองมาแลวไมนอยกวา ๖ ป   

  กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ผูนั ้นตองปฏิบัติหนาที่เปน

อาจารยประจำของ วพม. มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

  กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ผูนั้นตองปฏิบัติหนาที่อาจารย

ประจำของ วพม. มาแลวไมนอยกวา ๑ ป   

  กรณีที่อาจารยผูใดไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูงานที่เปนประโยชน     

แกการศึกษาของ วพม. เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่อาจารยใหนับระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยประจำกอนไป

เพิ่มพูนความรูและเวลาที่ปฏิบัติหนาที่อาจารยประจำหลังไปเพิ่มพูนความรูรวมกัน เพื่อขอแตงตั้งดำรงตำแหนง

ผูชวยศาสตราจารยได ตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กำหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง แตระยะเวลาปฏิบัติ

หนาที่อาจารยประจำหลังเพ่ิมพูนความรูตองไมนอยกวา ๑ ป 

  ๖.๑.๒ ผลการสอน 

   ผูขอตองมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไวในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ของ วพม. ไมต่ำกวา ๔๕ ชั่วโมงตอป พรอมทั้งเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอนที่ผลิตขึ้น และใช

ประกอบการสอนมาแลวอยางนอย ๑ ครั้ง ไมนอยกวา ๑ หัวขอ และผานการประเมินความสามารถในการสอน หรือ

อำนวยการสอน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามแนวทางการประเมินผลการสอนในภาคผนวก ทั้งน้ี

ตองมีคุณภาพการสอนระดับดีเดนขึ้นไป  

 ๖.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ    

ผลงานทางวิชาการ ตองประกอบดวยผลงานทางวิชาการในสาขาที่เสนอขอดำรงตำแหนง

ทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ (Thai citation index; TCI) เปนอยางนอย และมีคุณภาพระดับดี  โดยผูขอ

ตำแหนงทางวิชาการตองเปนผูวิจัยชื่อแรก (first author) และ/หรือผูวิจัยชื่อทาย (corresponding author) และ

มีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(๑  ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ  

(๒  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ  

(๓  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

(๔  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราห รือหนังสือ ๑ เลม 

ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทำเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือวุฒิบัตร หรือ

ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเพื่อสําเร็จการศึกษามาเสนอเปนผลงานทางวิชาการตามขอนี้จะกระทํามิได เวนแตผูขอ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไดแสดงหลักฐานวาไดศึกษา หรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลตอจากเรื ่องเดิมจนปรากฏ

ความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

เทานั้น ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมแสดง
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๔ 
 

หลักฐานวาการเผยแพรนั้นไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบันเปนผูประเมินรายละเอียดตามแบบประเมิน 

  ๖.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

   ในการพิจารณากำหนดตำแหนงผู ช วยศาสตราจารย ตองคำนึงถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ดังน้ี 

 (๑ ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนำผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน 

และไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมทั้งไมนำผลงานของตนในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวา

หน่ึงฉบับ ในลักษณะที่จะทำใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

 (๒  ตองอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นำมาใชในผลงานทางวิชาการของ

ตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการคนควา 

 (๓ ตองไมคำนึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล

ของผูอ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน 

 (๔ ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑไมมี

อคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว 

หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื ่น และไมขยายขอความที่คนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันทาง

วิชาการ 

 (๕  ตองนำผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

 (๖ หากผลงานทางวิชาการ มีการใชขอมูลจากการทำวิจัยในคนหรือสัตว ผูขอ

ตำแหนงจะตองยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันที่มีการดำเนินการ  

  ๖.๒ การแตงต้ังใหดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 

  ๖.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

  ผูขอตองดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารยและปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงดังกลาวมาแลว

ไมนอยกวา ๓ ป  

  กรณีที่อาจารยผูใดไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูงานที่เปนประโยชนแก

การศึกษาของ วพม. เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่อาจารย ใหนับระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยประจำกอนไป

เพิ่มพูนความรูและเวลาที่ปฏิบัติหนาที่อาจารยประจำหลังไปเพิ่มพูนความรูรวมกัน เพื่อขอแตงตั้งดำรงตำแหนง

รองศาสตราจารยได ตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กำหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง แตระยะเวลาปฏิบัติ

หนาที่อาจารยประจำหลังเพ่ิมพูนความรูตองไมนอยกวา ๑ ป 

  ๖.๒.๒ ผลการสอน 

   ผูขอตองมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไวในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ของ วพม. ไมต่ำกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอป พรอมทั้งเสนอเอกสารคำสอนที่ผลิตขึ้นและไดใชประกอบการสอนมาแลวอยาง

นอย ๑ ครั ้ง ไมนอยกวา ๑ หัวขอ และผานการประเมินความสามารถในการสอนหรืออำนวยการสอนโดย
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๕ 
 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามแนวทางการประเมินผลการสอนในภาคผนวก ทั้งน้ีตองมีคุณภาพการสอน

ระดับดีเดนขึ้นไป  

  ๖.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  

   ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังน้ี 

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการประกอบดวยตำราหรือหนังสือคุณภาพดี อยางนอย ๑ เลม 

และผลงานทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณ ดังตอไปน้ี 

(๑  ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ  

(๒  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

(๓  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม ๑ เรื่อง   

ทั้งนี้งานวิจัยที่ผูเสนอขอดำรงตำแหนงตองเปนผูวิจัยชื่อแรก (first author) และ/หรือ

ผูวิจัยชื่อทาย (corresponding author) และตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปน้ี 

(๑ ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพ ดีมากอยางนอย ๒ เรื่อง และมี

คุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ 

(๒  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ 

(๓ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพ ดีมาก อยางนอย ๒ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช

สังคมซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง   

                  ผลงานวิจัยในวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ที่ผูเสนอขอดำรงตำแหนงตองเปนผูวิจัยชื่อแรก (first author) 

และ/หรือผูวิจัยชื่อทาย (corresponding author) และตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

                   การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือวุฒิบัตร หรือ

ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษามาเสนอเปนผลงานทางวิชาการตามขอนี้จะกระทํามิได เวนแตผูขอได

แสดงหลักฐานวาไดศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลตอจากเรื่องเดิมจนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็น

ไดชัด ในกรณีเชนน้ีใหพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเทาน้ัน  

                    หมายเหตุ: ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปนตนไป ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองเปน

ผลงานที่ทำเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเดิม และตองไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมแสดงหลักฐานวาการเผยแพรน้ันไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  
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๖ 
 

  ๖.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหนงรอง

ศาสตราจารย ตองคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่ระบุไวในขอ ๖.๑.๔  

  ๖.๓ การแตงต้ังใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 

  ๖.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

  ผูขอตองดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย และปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงดังกลาวมาแลว

ไมนอยกวา ๒ ป กรณีที่อาจารยผูใดไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูงานที่เปนประโยชนแกการศึกษา

ของ วพม. เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่อาจารยใหนับระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยประจำกอนไปเพ่ิมพูนความรู

และเวลาที่ปฏิบัติหนาที่อาจารยประจำหลังไปเพิ่มพูนความรูรวมกัน เพื่อขอแตงตั้งดำรงตำแหนงศาสตราจารยได

ตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กำหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง แตระยะเวลาปฏิบัติหนาที่อาจารยประจำ

หลังเพิ่มพูนความรูตองไมนอยกวา ๑ ป และสามารถขอดำรงตำแหนงศาสตราจารยในสาขาที่ตางจากระดับรอง

ศาสตราจารยได 

  ๖.๓.๒ ผลการสอน 

   ผูขอตองมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไวในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ของ วพม. พรอมทั้งเสนอเอกสารคำสอนที่ผลิตขึ้นและไดใชประกอบการสอนมาแลวอยางนอย ๑ ครั้ง ไมนอยกวา 

๑ หัวขอ และผานการประเมินความสามารถในการสอน หรืออำนวยการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินผล    

การสอน ตามแนวทางการประเมินผลการสอนในภาคผนวก ทั้งน้ีตองมีคุณภาพการสอนระดับดีเดนขึ้นไป  

  ๖.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  

   ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังน้ี   

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการประกอบดวยตำราหรือหนังสือ คุณภาพดีมาก อยางนอย ๑ 

เลม และผลงานอ่ืนๆซึ่งมีคุณภาพดีมาก และมีปริมาณอยางนอย  ดังตอไปน้ี  

(๑  ผลงานวิจัย ๕ เรื ่อง ซึ ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยู ใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

(๒  ผลงานวิจัย ๑ เรื ่อง ซึ ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยู ใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งตองไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย  ๕  เรื่อง     

วิธีที ่ ๒ ผลงานวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดน และมีปริมาณ   

อยางนอย ดังตอไปน้ี 

(๑ ผลงานวิจัย ๕ เรื ่อง ซึ ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที ่อยู ใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือ 

(๒ ผลงานวิจัย ๑ เรื ่อง  ซึ ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที ่อยู ใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๕ เรื่อง  
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                                 ผลงานวิจัยในวิธีที ่ ๑ และ ๒ ผูเสนอขอดำรงตำแหนงตองเปนผูวิจัยชื่อแรก (first 

author) และ/หรือผูวิจัยช่ือทาย (corresponding author) 

                                 การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ

วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการตามขอนี้จะกระทํามิได 

เวนแตผูขอไดแสดงหลักฐานวาไดทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลตอจากเรื่องเดิม จนปรากฏความกาวหนา

ทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนน้ีใหพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเทาน้ัน   

หมายเหตุ : ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปนตนไป ผลงานทางวิชาการทุกประเภท

ตองเปนผลงานที่ทำเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเดิม และตองไดรับการเผยแพร

ตามหลักเกณฑที ่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมแสดงหลักฐานวาการเผยแพรนั ้นไดผานการประเมินคุณภาพ โดย

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย

สถาบัน  

                                ใหสงสำเนาผลงานที่ตีพิมพและเผยแพรเรียบรอยแลวเฉพาะผลงานวิจัยที่ตนเองเปน

เจาของและเปนผูวิจัยชื่อแรก (first author) และ/หรือผูวิจัยชื่อทาย (corresponding author) ซึ่งมีคุณภาพใน

ระดับดีมาก-ดีเดน สวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพอื่นๆ ใหสงสรุปชื่อเรื่องผลงาน วารสาร และปที่ตีพิมพ โดยไมตองแนบ

สำเนาเอกสารที่ตีพิมพ 

  ๖.๓.๔ จร ิยธรรมและจรรยาบรรณทางว ิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหนง

ศาสตราจารย ตองคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่ระบุไวในขอ ๖.๑.๔  

  ๖.๔ การแตงต้ังใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ 

  การพิจารณาแตงตั้งใหผูดำรงตำแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณของวิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลา ใหถือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ความรูความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐาน

ดังตอไปน้ี 

                 ผูที่สมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ตองเคยดำรงตำแหนง

ศาสตราจารยของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มีผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง และไดทำคุณประโยชน

ตอวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา หรือกองทัพบกที่สมควรยกยอง ซึ่งไดพนตำแหนงไปโดยมิใชเนื่องจากการ

กระทำผิด เพ่ือเปนเกียรติตลอดไป  

  ขอ ๗ วิธีการแตงตั ้งอาจารยประจำใหดำรงตำแหนงผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

ศาสตราจารย และศาสตราจารยเกียรติคุณ โดยวิธีปกติ ใหดำเนินการ ดังน้ี 

  ๗.๑ ใหผู ขอดำรงตำแหนงทางวิชาการยื ่นเอกสารและหลักฐานประกอบการดำเนินการ 

ดังตอไปน้ี จำนวน ๑ ชุด ตออาจารยหัวหนาภาควิชา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

   ๗.๑.๑ แบบรายงานขอแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา   

   ๗.๑.๒ แบบกรอกประวัติยอขาราชการ   

   ๗.๑.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  
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   ๗.๑.๔ แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลา   

  ๗.๒ ใหอาจารยหัวหนาภาควิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตามสายบังคับบัญชา ผาน

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

  ๗.๓ ใหกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและ

เสนอช่ือผูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กำหนด พรอมเอกสารและหลักฐานตอคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทาง

วิชาการ  

                       ๗.๔ ใหฝายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ ตรวจสอบความสมบูรณของ

เอกสารและหลักฐานของผูเสนอขอดำรงตำแหนงทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงแจงใหผูเสนอขอดำรงตำแหนงทาง

วิชาการทำสำเนาเอกสารและหลักฐานจำนวน ๓ ชุด สำหรับการขอดวยวิธีพิเศษใชเอกสารและหลักฐาน ๕ ชุด              

  ๗.๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการเสนอรายชื่อผูที ่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

จำนวน ๓ คน ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ แตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการประเมินผลการ

สอน โดยผลการประเมินสามารถใชประกอบการขอดำรงตำแหนงทางวิชาการไดภายในหวงเวลา ๑ ป  

  ๗.๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ เสนอรายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

สาขานั้น ๆ ใหผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมประเมินผลงานทาง

วิชาการ เพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยกำหนดใหการตัดสิน

ตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเปนที่ไมสามารถแตงต้ัง

ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑขางตนได ใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการขออนุมัติ

ประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพ่ือพิจารณาแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเปนราย ๆ ไป  

   กรณีที่ขอดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะอนุกรรมการฯ จะประกอบดวยอาจารย 

วพม. หรืออาจารยจากสถาบันอ่ืน ซึ่งดำรงตำแหนงทางวิชาการสูงกวาผูชวยศาสตราจารย จำนวน ๓ คน  

   กรณีที่ขอดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย คณะอนุกรรมการฯ จะประกอบดวยกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิที่มีตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขานั้น ๆ จำนวน ๓ คน โดยเปนผูทรงคุณวุฒิ

จากสถาบันอ่ืนอยางนอย ๒ คน  

   กรณีขอดำรงตำแหนงศาสตราจารย คณะอนุกรรมการฯ จะประกอบดวยกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืนที่มีตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาศาสตราจารยในสาขาน้ัน ๆ จำนวน ๓ คน 

   กรณีขอดำรงตำแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทาง

วิชาการ ทำหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ กอนเสนอตอสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาเพ่ือพิจารณา 

  ๗.๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๗.๕ และ ๗.๖ แลว ใหเสนอตอสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พิจารณารับรอง

ผลงานวิชาการ  

  ๗.๘ เมื่อสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลารับรองผลงานทางวิชาการแลวใหผูอำนวยการ

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตอกองทัพบก พรอมสงสำเนามติสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และเอกสารที ่เกี ่ยวของ เพื ่อแตงตั ้งเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยใหนับตั้งแต

วันที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการลงนามรับรองเอกสารครบถวนสมบูรณ  

  ขอ ๘ การแตงต้ังใหผูดำรงตำแหนงศาสตราจารยไดรับเงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง 

  ๘.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

  ผูดำรงตำแหนงศาสตราจารยที ่จะขอรับการประเมินเพื ่อใหไดรับเงินประจำตำแหนง        

ในอัตราขั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย ตองปฏิบัติงานตามภาระ

งานที่กำหนดไวในมาตรฐานภาระงานที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลากำหนด และมีผลการสอน ผลงานทาง

วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กำหนด  

  ๘.๒ ผลการสอน 

  ผูขอตองมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไวในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ของ วพม.  

  ๘.๓ ผลงานทางวิชาการ   

  ผู ขอตองมีผลงานทางวิชาการเพิ ่มข ึ ้นภายหลังจากไดรับแตงตั ้งใหดำรงตำแหนง

ศาสตราจารยในสาขาวิชาที่ขอ โดยเปนผลงานวิจัย ตำรา หนังสือ หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่คนควาใหม ๆ และมีผล

กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ ซึ่งเปนผลงานในสาขาวิชาที่ขอหรือเกี่ยวของ และตองเผยแพรตามหลักเกณฑที่ 

ก.พ.อ. กําหนด และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับอางอิงในลักษณะ ดังตอไปน้ี 

   ๘.๓.๑ ไดรับการอางอิงในวารสาร ตำรา หรือหนังสือที่ยอมรับในวงวิชาการไดเฉพาะที่เปน

ผลงานที่เพ่ิมขึ้นใหมหลังจากที่ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 

  ๘.๓.๒ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการอางอิงจะตองปรากฏหลักฐานชัดเจนวามีการนำ

ผลงานทางวิชาการ หรือสิ่งประดิษฐของผูขอรับการประเมินไปใชประโยชนทางวิชาการอยางกวางขวางจนเปนที่

ยอมรับในสาขาวิชาชีพเดียวกัน 

  ๘.๓.๓ เปนผูที่มีผลงานทางวิชาการกอนและหลังดำรงตำแหนงศาสตราจารยและไดรับการ

อางอิงในวงวิชาการและวิชาชีพอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ 

  ๘.๓.๔ ผลงานวิชาการที่อางอิงตนเอง หรืออางอิงโดยผูรวมงานในผลงานชิ้นเดียวกัน หรือ

การอางอิงในวิทยานิพนธของศิษยที่ตนทำหนาที่ควบคุม หรือปรึกษาวิทยานิพนธ ไมถือเปนผลงานทางวิชาการตาม

ขอ ๘.๓.๑, ๘.๓.๒ และ ๘.๓.๓ 

  ๘.๔ ผูขอประเมินจะตองเปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาน้ัน 

อยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 

  ๘.๔.๑ ไดรับรางวัล รางวัลเกียรติยศ รางวัลประกาศเกียรติคุณ หรือไดเกียรติบัตรยกยอง

ทางวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

  ๘.๔.๒ ไดรับเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิไปรวมกิจกรรมทางดานวิชาการใน

สาขาวิชาน้ัน ๆ ในประเทศ หรือตางประเทศ 
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  ๘.๔.๓ ไดรับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ หรือบรรยายทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ ใน

ระดับนานาชาติ 

  ๘.๔.๔ ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาเฉพาะดานในองคกรวิชาการ หรือวิชาชีพ 

  ๘.๔.๕ ผลงานอ่ืนที่เทียบเคียงได 

  ๘.๕ การพิจารณากำหนดตำแหนงศาสตราจารย ใหไดรับเงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง   

ตองคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังน้ี 

  ๘.๕.๑ ตองมีความชื่อสัตยทางวิชาการ ไมนำผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน และไม

ลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมทั้งไมนำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหน่ึง

ฉบับในลักษณะที่จะทำใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

  ๘.๕.๒ ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคล หรือแหลงที ่มาของขอมูลที่นำมาใชในผลงาน       

ทางวิชาการของตนเอง และแสดงหลักฐานของการคนควา 

  ๘.๕.๓ ตองไมคำนึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย หรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ

ผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน 

  ๘.๕.๔ ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติ

มาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือ

ตองการสรางความเสียหายแกผู อื ่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการ

ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

  ๘.๕.๕ ตองนำผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

  ๘.๖ กรณีผูดำรงตำแหนงศาสตราจารยจะขอรับประเมินเพื่อใหไดรับเงินประจำตำแหนงในอัตรา

ขั้นสูงในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย ตองปฏิบัติงานตาม

ภาระงานที่กำหนดไวในมาตรฐานภาระงานที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลากำหนด และมีผลการสอน 

ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่จะประเมินตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในขอ ๘.๑, 

๘.๓, ๘.๔ และ ๘.๕ โดยผลการสอนในสาขาวิชาที ่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมตองผานการประเมินจาก

คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

กำหนดในขอ ๖.๓.๒  

  ๘.๗ วิธีการแตงตั ้งผู ดำรงตำแหนงศาสตราจารยใหไดรับเงินประจำตำแหนงในอัตราขั ้นสูง       

ใหดำเนินการดังน้ี 

   ๘.๗.๑ ใหภาควิชาฯ เสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตามสายการบังคับบัญชาถึงกอง

การศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

   ๘.๗.๒ ใหกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ

และเสนอช่ือผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กำหนด พรอมเอกสารและหลักฐานตอคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหนงทางวิชาการ 
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   ๘.๗.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง

ประเมินผลการสอนเฉพาะผูที่เสนอขอในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมตามขอ ๘.๖ โดยอาจแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

   ๘.๗.๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ เสนอรายชื ่อผู ที ่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม ตอผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพื่อแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน

ทางวิชาการ โดยใหนำหลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสำหรับพิจารณาแตงตั้งบุคคล

ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยมาใชบังคับโดยอนุโลม เพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการตามทีก่ำหนดในขอ ๘.๑ - ๘.๖  

   หากเสนอขอกำหนดตำแหนงศาสตราจารย เพื่อรับเงินประจำตำแหนงในอัตราชั้นสูงใน

สาขาวิชาเดิมตามขอ ๘.๑ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจำนวน ๓-๕ คน ประเมินผลงานทางวิชาการ และ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินใหถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองมีปริมาณ 

คุณภาพ และความสม่ำเสมอตอเนื่องที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมี

คุณภาพในระดับดีมากตามเกณฑที่กำหนด 

   หากเสนอขอรับการประเมินเพ่ือรับเงินประจำตำแหนงตำแหนงศาสตราจารยในอัตราขั้นสูง 

ในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมตามขอ ๘.๖ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจำนวน ๕ คน ประเมินผล

งานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา ๔ ใน 

๕ เสียง ทั้งน้ีผลงานทางวิชาการจะตองมีปริมาณ คุณภาพ และความสม่ำเสมอตอเน่ืองที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิ

ในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดนตามเกณฑที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ

เกลากำหนด  

   ๘.๗.๕ เม ื ่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางว ิชาการพิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ตามขอ ๘.๗.๔ สำหรับผูเสนอขอสาขาเดิม หรือ ๘.๗.๓  และ ๘.๗.๔ สำหรับผูเสนอขอ

สาขาใหมแลว ใหเสนอตอสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาพิจารณา 

   ๘.๗.๖ เมื่อสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาพิจารณาอนุมัติแลว ใหดำเนินการ

ดังตอไปน้ี  

           ใหเสนอรายชื่อตอกองทัพบก พรอมสงสำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน

ทางวิชาการตามขอ ๘.๒, ๘.๓ และ ๘.๔ มติคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ และมติสภาวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้หากไดรับความเห็นชอบแลว กองทัพบกจะออก

คำสั่งใหผู ดำรงตำแหนงศาสตราจารยไดรับเงินประจำตำแหนงในอัตราขั ้นสูง โดยใหนับตั ้งแตวันที่ประธาน

คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการลงนามรับรองเอกสารครบถวนสมบูรณ  

                 ๘.๘ การใดที่มิไดกำหนดไวในระเบียบนี้ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในขอบังคับกระทรวงกลาโหม วา

ดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 

๒๕๖๑ โดยคำนึงถึงมาตรฐานที่สอดคลองกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา กำหนด แลวแตกรณี 
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  ขอ ๙ การแตงต้ังอาจารยใหดำรงตำแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

   กรณีที่มีเหตุผลและความจำเปนอยางยิ่ง วพม. อาจเสนอแตงตั้งอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

หรือรองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่ตางไปจากที่กำหนดไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนงให

ดำรงตำแหนงสูงขึ้นได เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยหรือผูชวยศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารย ซึ่งปฏิบัติหนาที่

ยังไมครบระยะเวลาที่กำหนดใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย หรือการ

เสนอแตงตั้งอาจารยประจำใหดำรงตำแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย โดยผูนั้นมิไดดำรงตำแหนงผูชวย

ศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยมากอน  

    การแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ใหดำเนินการ ดังน้ี  

   ๙.๑ การแตงต้ังใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ  

    ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดำเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงผูชวยศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนผู

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น จำนวนอยางนอย ๕ คน เปนคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทาง

วิชาการ โดยการตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา ๔ ใน ๕ เสียง ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการตามเกณฑตองมี

คุณภาพอยูในระดับดีมาก  

   ๙.๒ การแตงต้ังใหดำรงตำแหนงรองศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ  

    ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที ่ ๑ เทานั ้น และใหดำเนินการตามวิธีการ

เชนเดียวกับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหผูอำนวยการวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนผูแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น จำนวนอยางนอย ๕ คน เปน

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยการตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา ๔ ใน ๕ เสียง ทั้งน้ี

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑตองมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  

   ๙.๓ การแตงต้ังใหดำรงตำแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ  

    ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที ่ ๑ เทานั ้น และใหดำเนินการตามวิธีการ

เชนเดียวกับการแตงตั้งตำแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา เปนผูแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น จำนวนอยางนอย ๕ คน เปนคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลงานทางวิชาการ โดยการตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา ๔ ใน ๕ เสียง ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการ

ตามเกณฑตองมีคุณภาพอยูในระดับดีเดน  

  ขอ ๑๐ การแตงต้ังอาจารยพิเศษใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

   อาจารยพิเศษของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา สามารถขอดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ โดยการขอวิธีปกติหรือวิธีพิเศษ โดยไม

จำกัดอัตรา แตจะไมไดรับเงินประจำตำแหนงประเภทวิชาการ โดยการพิจารณาอาศัยหลักเกณฑและวิธีการ

เชนเดียวกับการพิจารณาผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ในขอ ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓ และ ๙

ตามลำดับ ทั ้งน้ี ตองมีผลงานทางวิชาการที ่ดำเนินการรวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา หรือ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาอยางนอย ๑ เรื่อง  
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๑๓ 
 

   กรณีผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ยายมาดำรง

ตำแหนงอาจารยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ใหใชผลการประเมินเดิมเพื่อแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

  ขอ ๑๑ แบบรายงานเสนอขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

แบบกรอกประวัติยอขาราชการ แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ แนวทางการประเมินผล

การสอนของผูขอดำรงตำแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและการจำแนกตามระดับ

คุณภาพ และอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายในภาคผนวกของระเบียบน้ี 

  ขอ ๑๒ กรณีการขอดำรงตำแหนงทางวิชาการในระดับตำแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับที่เคยขอ

ตำแหนงทางวิชาการมาแลวจากสถาบันอื่น สามารถนำผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณาตำแหนงทาง

วิชาการมากอน มาเสนอขอตำแหนงทางวิชาการอีกครั้งหน่ึง  

 

หมวด ๒ 

การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 
 

  ขอ ๑๓ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กำหนดตามระเบียบน้ี 

ผูขอดำรงตำแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ

เกลา และสามารถขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอ

ทบทวนดังกลาวแตละครั้งใหยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบการแจงผลเปนลายลักษณอักษร 

  ขอ ๑๔ เมื่อผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดรับเรื่องการขอทบทวนผล         การ

พิจารณาแลว ใหสงใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการพิจารณา  

   ๑๔.๑ การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หน่ึง 

    (ก ในกรณีที่เห็นวาคำช้ีแจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได  

    (ข ในกรณีที่เห็นวาคำชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ ใหมีมติรับไวพิจารณา ใหเสนอ

ผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ เพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและพิจารณาคำช้ีแจงขอโตแยงน้ัน  

   ๑๔.๒ การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 

    (ก ในกรณีที่เห็นวาคำช้ีแจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ  หรือมิไดช้ีแจงขอโตแยงโดยมี

เหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งที่หน่ึง จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 

    (ข  ในกรณีที่เห็นวาคำช้ีแจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดช้ีแจงเหตุผลเพ่ิมเติมจาก

การขอทบทวนครั้งที่หน่ึง ใหเสนอผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงต้ังคณะกรรมการชุดพิเศษ 

โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากที่แตงตั้งไวเดิม จำนวน ๒-๓ คน เพื่อพิจารณาคำชี้แจง ขอโตแยง และ

ผลงานทางวิชาการของผูขอตำแหนงทางวิชาการ ทั้งน้ีใหประธานคณะกรรมการชุดเดิม ทำหนาที่เปนประธาน  
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๑๔ 
 

   เมื ่อคณะกรรมการชุดพิเศษมีความเห็นประการใดใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทาง

วิชาการเสนอตอสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพื ่อวินิจฉัย และใหคำวินิจฉัยของสภาวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ถือเปนที่สุด  

             ขอ ๑๕ ใหผูอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลารักษาการตามระเบียบน้ี 

 

หมวด ๓ 

การลงโทษ 

 

 ขอ ๑๖ มาตรการปองกันและลงโทษผูขอดำรงตำแหนงทางวิชาการอันสอใหเห็นวาเปนผูกระทำผิดทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการ และเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสม

ที่จะไดรับการพิจารณาใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ มีดังน้ี 

  ๑๖.๑ กรณีที่ตรวจพบวาผูขอระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปนจริง หรือมีพฤติการณสอ

วามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนำผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาใชในการนำเสนอขอตำแหนง

ทางวิชาการ โดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือนำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน

วารสารทางวิชาการมากกวาหน่ึงฉบับ หรือคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไมอางอิงผลงานเดิมตาม

หลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทำใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม หรือละเลย หรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน 

หรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน และกระทำการใด ๆ ที่เบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม

เสนอผลงานตามความเปนจริง ใหสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลามีมติใหงดการพิจารณาการขอตำแหนง

ทางวิชาการในครั้งนั้น และดำเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทำผิดเปนกรณี ๆ ไป 

และหามผูกระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหนงทางวิชาการมีกำหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแตวันที่สภาวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลามีมติ 

  ๑๖.๒ กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดำรงตำแหนงทางวิชาการไปแลว หากภายหลังตรวจสอบพบ

หรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตำแหนงทางวิชาการครั้งนั้น เปนการลอกเลียนผลงานทาง

วิชาการของผูอื่น หรือนำผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาใชในการนำเสนอขอตำแหนงทางวิชาการ โดยอางวาเปน

ผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือนำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารทางวิชาการมากกวา

หนึ่งฉบับ หรือคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ใน

ลักษณะที่จะทำใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม หรือละเลย หรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น หรือสิทธิมนุษยชน 

เพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น และกระทำการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไมเสนอผลงานตาม

ความเปนจริง ใหสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มีมติถอดถอนตำแหนงรองศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ สำหรับตำแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารย

พิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาเสนอความเห็นตอกองทัพบก เพ่ือ

นำเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พิจารณานำเสนอตอนายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมถอดถอน และดำเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทำ
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๑๕ 
 

ผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหนงทางวิชาการมีกำหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแต

วันที่สภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลามีมติใหถอดถอน หรือนับตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอมถอดถอน แลวแตกรณี 

 

บทเฉพาะกาล 

___________________________________ 

 

 ขอ ๑๗ การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหนง

ทางวิชาการ วพม. ไดรับเรื่องไวแลว และอยูระหวางการดำเนินการในวันกอนที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหดำเนินการ

พิจารณากำหนดตำแหนงตามระเบียบ วพม. วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ วพม. พ.ศ. 

๒๕๕๔ ตอไป จนไดรับการรับรองจากสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทั้งน้ีใหการแตงต้ังผูดำรงตำแหนง

ทางวิชาการดังกลาวมีผลตั้งแตวันที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการลงนามรับรองเอกสาร

ครบถวนสมบูรณ 

 

 

                                             ประกาศ ณ วันที่       เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

                                                                         พลโท 

 

(ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ) 

ประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
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บันทึก........
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ผนวก  ก

แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ว่าด้วย	
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑๗ 
 

แบบรายงานเสนอขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

ยศ-ช่ือ...................................................................................................................................................... 

 

สังกัดภาควิชา ....................................................... 

กศ.วพม. 

สังกัด...................................................................... 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง) 

[    ] ศาสตราจารย(วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารย    วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[    ] รองศาสตราจารย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารย    

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    

 

 สาขาวิชา.................................................................................................................................................. 
 

สวนที่ ๑  คณุสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 

๑.  วัน เดือน ปเกิด.....................................................................................................อายุ....................ป 

๒.  การศึกษา (ระดับอุดมศึกษา  เรียงตามป  พ.ศ. ที่จบ  

                       คุณวุฒิ (สาขา   ป พ.ศ. ที่จบ ช่ือสถานศึกษา 

๒.๑ ......................................... ............................................. ................................................... 

๒.๒ .........................................    ............................................    ................................................... 

๒.๓ .........................................    ............................................    ................................................... 

๒.๔ .........................................    ............................................    ................................................... 
 

๓.  ประวัติรับราชการ 

  ตำแหนง วัน/เดือน/ปที่รับตำแหนง  คำสั่ง 

 ๓.๑ ............................................................   ...............................................    ..................................

 ๓.๒ ............................................................   ................................................   .................................. 

 ๓.๓ ............................................................   ................................................    .................................. 
 

๔. ตำแหนงปจจุบัน ...................ไดรับเงินเดือนระดับ  น. .... ช้ัน .......  (...........................บาท   ตำแหนงอ่ืนๆ 

๔.๑  ......................................................................................................................................................... 
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๑๘ 
 

๔.๒  ......................................................................................................................................................... 

๔.๓  ......................................................................................................................................................... 

๔.๔  ......................................................................................................................................................... 
 

๕. ตำแหนงวิชาการระดับ…………………………เมื่อ……………………….คำสั่ง………………………………. 

๑๗ 
 

แบบรายงานเสนอขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

ยศ-ช่ือ...................................................................................................................................................... 

 

สังกัดภาควิชา ....................................................... 

กศ.วพม. 

สังกัด...................................................................... 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง) 

[    ] ศาสตราจารย(วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารย    วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[    ] รองศาสตราจารย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารย    

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    

 

 สาขาวิชา.................................................................................................................................................. 
 

สวนที่ ๑  คณุสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 

๑.  วัน เดือน ปเกิด.....................................................................................................อายุ....................ป 

๒.  การศึกษา (ระดับอุดมศึกษา  เรียงตามป  พ.ศ. ที่จบ  

                       คุณวุฒิ (สาขา   ป พ.ศ. ที่จบ ช่ือสถานศึกษา 

๒.๑ ......................................... ............................................. ................................................... 

๒.๒ .........................................    ............................................    ................................................... 

๒.๓ .........................................    ............................................    ................................................... 

๒.๔ .........................................    ............................................    ................................................... 
 

๓.  ประวัติรับราชการ 

  ตำแหนง วัน/เดือน/ปที่รับตำแหนง  คำสั่ง 

 ๓.๑ ............................................................   ...............................................    ..................................

 ๓.๒ ............................................................   ................................................   .................................. 

 ๓.๓ ............................................................   ................................................    .................................. 
 

๔. ตำแหนงปจจุบัน ...................ไดรับเงินเดือนระดับ  น. .... ช้ัน .......  (...........................บาท   ตำแหนงอ่ืนๆ 

๔.๑  ......................................................................................................................................................... 
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๑๙ 
 

          แบบรายงานเสนอขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

ยศ-ช่ือ..................................................................................................................................................................... 

 

สังกัดภาควิชา ............................................................ 

กศ.วพม. 

สังกัด...................................................................... 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง) 

[    ] ศาสตราจารย(วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารย    วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[    ] รองศาสตราจารย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารย    

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    

สาขาวิชา.................................................................................................................................................. 

 

สวนที่ ๒  งานสอน 

๒.๑ ปริมาณงานสอน  (โปรดระบุเฉพาะภาระงานสอนนักเรียนแพทยทหารตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

      วพม. อยางนอย ๑-๑๐ ป และกรอกจำนวนชั่วโมงที่สอนทั้งหมดในแตละปการศึกษานั้นๆ งานสอนอื่นๆ  

      ใหใสในสวนที่ ๓ งานบริการทางวิชาการ    

ปการศึกษา รหัสวิชา และช่ือ รายวิชาที่สอน 
หนวยกิต 

ของวิชา 

รวมช่ัวโมงที่สอน 

บรรยาย(๑  ปฏิบัติ(๒      ฝกภาค(๓  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมช่ัวโมงสอนเฉลี่ยตอป    

หมายเหตุ 

๑.  ใหนับจำนวนช่ัวโมงการสอนแบบบรรยายเปนกลุมใหญหรือกลุมยอยทั้งหมดรวมกัน 
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๒๐ 
 

๒. ใหนับจำนวนช่ัวโมงการสอนแบบปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการควบคุมช่ัวโมงปฏิบัติการ การสอนขางเตียง การ

สาธิต การสอนที่หอผูปวยนอก การเปน tutor ฯลฯ 

๓. ใหนับช่ัวโมงการออกฝกภาคสนามหรือเวชศาสตรชุมชนตามที่ไดรับอนุมัติ ถาเปนการฝกตลอดวัน 

    ใหนับเปนวันละ ๘ ช่ัวโมง 

๔. ใหแนบคำสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (เฉพาะ เรื่อง  การแตงต้ังเจาหนาที่ดำเนินงานหลัก  

    สูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ ....... .ปการศึกษา ...................... มาดวย (เอกสารหมายเลข......      

    (ดูตัวอยางจากภาคผนวก  

๕. ใหแนบตารางสอนมาดวย 

๒.๒ คุณภาพการสอน 

 ไดยื่นรายการเพื่อประเมินคุณภาพการสอนมาดวยแลว ไดแก แผนการสอน (ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลากำหนด) และสำเนาสื่อการสอน เชน PowerPoint ที่ใชประกอบแผนการสอน 

๒.๒.๑ แผนการสอน เรื่อง ............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.๑   

๒.๒.๒ แผนการสอน เรื่อง ............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.๒   

๒.๒.๓ แผนการสอน เรื่อง ............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.3   

หมายเหตุ : PowerPoint เฉพาะเรื่องที่จะสอบสอน 

๒.๓ สื่อการสอน 

 ไดสงสำเนาเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือสื่ออื่น ๆ ไมรวม PowerPoint ซึ่งจัดทำขึ้น

เพ่ือขอรับการประเมินดังรายการตอไปน้ี (รายละเอียดคำจำกัดความ โปรดดูในอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ก   

๒.๓.๑ เอกสารประกอบการสอน (สำหรับผูขอตำแหนงระดับ ผศ.เทานั้น ระบุชื่อผูเขียนทุกคน ชื่อเรื่อง 

จำนวนหนา วิชาที่ใชสอน และปที่จัดทำ 

๒.๓.๑.๑ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๒.๓.๑.๒ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๒.๓.๑.๓ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๒.๓.๒ เอกสารคำสอน (สำหรับผูขอตำแหนง ระดับ ผศ. รศ. หรือ ศ. ระบุช่ือผูเขียนทุกคน ช่ือเรื่อง 

จำนวนหนา วิชาที่ใชสอน และปที่จัดทำ (ถามีผูเขียนมากกวา ๑ คน ใหแนบเอกสารแบบแสดงหลกัฐานการ

มีสวนรวมในเอกสารคำสอน เพ่ือแสดงสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน  

๒.๓.๒.๑. .................................................................................................................................................. 
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๒๑ 
 

............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๒.๓.๒.๒. .................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๒.๓.๒.๓ .................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๒.๓.๓ สื่ออ่ืนๆ 

๒.๓.๓.๑. ................................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๒.๓.๓.๒ ................................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

 

 

 

 

๒๐ 
 

๒. ใหนับจำนวนช่ัวโมงการสอนแบบปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการควบคุมช่ัวโมงปฏิบัติการ การสอนขางเตียง การ

สาธิต การสอนที่หอผูปวยนอก การเปน tutor ฯลฯ 

๓. ใหนับช่ัวโมงการออกฝกภาคสนามหรือเวชศาสตรชุมชนตามที่ไดรับอนุมัติ ถาเปนการฝกตลอดวัน 

    ใหนับเปนวันละ ๘ ช่ัวโมง 

๔. ใหแนบคำสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (เฉพาะ เรื่อง  การแตงต้ังเจาหนาที่ดำเนินงานหลัก  

    สูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ ....... .ปการศึกษา ...................... มาดวย (เอกสารหมายเลข......      

    (ดูตัวอยางจากภาคผนวก  

๕. ใหแนบตารางสอนมาดวย 

๒.๒ คุณภาพการสอน 

 ไดยื่นรายการเพื่อประเมินคุณภาพการสอนมาดวยแลว ไดแก แผนการสอน (ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลากำหนด) และสำเนาสื่อการสอน เชน PowerPoint ที่ใชประกอบแผนการสอน 

๒.๒.๑ แผนการสอน เรื่อง ............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.๑   

๒.๒.๒ แผนการสอน เรื่อง ............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.๒   

๒.๒.๓ แผนการสอน เรื่อง ............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.3   

หมายเหตุ : PowerPoint เฉพาะเรื่องที่จะสอบสอน 

๒.๓ สื่อการสอน 

 ไดสงสำเนาเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือสื่ออื่น ๆ ไมรวม PowerPoint ซึ่งจัดทำขึ้น

เพ่ือขอรับการประเมินดังรายการตอไปน้ี (รายละเอียดคำจำกัดความ โปรดดูในอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ก   

๒.๓.๑ เอกสารประกอบการสอน (สำหรับผูขอตำแหนงระดับ ผศ.เทานั้น ระบุชื่อผูเขียนทุกคน ชื่อเรื่อง 

จำนวนหนา วิชาที่ใชสอน และปที่จัดทำ 

๒.๓.๑.๑ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๒.๓.๑.๒ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๒.๓.๑.๓ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๒.๓.๒ เอกสารคำสอน (สำหรับผูขอตำแหนง ระดับ ผศ. รศ. หรือ ศ. ระบุช่ือผูเขียนทุกคน ช่ือเรื่อง 

จำนวนหนา วิชาที่ใชสอน และปที่จัดทำ (ถามีผูเขียนมากกวา ๑ คน ใหแนบเอกสารแบบแสดงหลกัฐานการ

มีสวนรวมในเอกสารคำสอน เพ่ือแสดงสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน  

๒.๓.๒.๑. .................................................................................................................................................. 
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๒๒ 
 

แบบรายงานเสนอขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

ยศ-ช่ือ..................................................................................................................................................................... 

 

สังกัดภาควิชา ............................................................ 

กศ.วพม. 

สังกัด...................................................................... 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง) 

[    ] ศาสตราจารย(วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารย    วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[    ] รองศาสตราจารย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารย    

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    

สาขาวิชา.................................................................................................................................................. 

 

สวนที่ ๓ งานบริการทางวิชาการ 

๓.๑ งานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เชน การตรวจผูปวยนอก การผาตัด การดมยา การตรวจเลือด การตรวจช้ิน

เน้ือ การตรวจศพ ฯลฯ (โปรดบอกรายละเอียดลักษณะงานและระบุปริมาณงานเปน ชม./ป ซึ่งไดปฏิบัติในแตละป

การศึกษา ยอนหลังได ๑-๑๐ ป ใหแนบตารางการทำงานมาดวย (เอกสาร หมายเลข........  

ปการศึกษา ลักษณะงาน ชม./ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    รวมจำนวนช่ัวโมงทั้งหมดเฉลี่ย/ป  

 

๓.๒ การไดรับเชิญเปนวิทยากร หรืออาจารยพิเศษ  หรือการเปนบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการรวมของวารสาร 

ผูควบคุมหลักหรือผูควบคุมรองของวิทยานิพนธ หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือกรรมการสอบเพื่อวุฒิบัตร

และหนังสืออนุมัติบัตรของแพทยสภา การไดรับเชิญเปนวิทยากร หรืออาจารยพิเศษ (ใหระบุจำนวนช่ัวโมงทั้งหมด

ที่ปฏิบัติในแตละปการศึกษา การเปนบรรณาธิการ หรือรองบรรณาธิการ ใหระบุปที่เปน และจำนวนวารสารที่
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๒๓ 
 

ตีพิมพในแตปวามีกี่ฉบับ พรอมกับสงวารสารดังกลาวเพื่อการประเมินดวย  ใหแนบหลักฐาน/จดหมายเชิญ ฯลฯ 

มาดวย (เอกสารหมายเลข........  

๓.๒.๑................................................................................................................................................... 

๓.๒.๒................................................................................................................................................... 

๓.๒.๓................................................................................................................................................... 
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๒๔ 
 

แบบรายงานเสนอขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

ยศ-ช่ือ..................................................................................................................................................................... 

 

สังกัดภาควิชา ............................................................ 

กศ.วพม. 

สังกัด...................................................................... 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง) 

[    ] ศาสตราจารย(วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารย    วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[    ] รองศาสตราจารย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารย    

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    

 

สาขาวิชา.................................................................................................................................................. 

 

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ 

วิทยานพินธซึง่เปนสวนหนึง่ของการศึกษา เพื่อรับปริญญา ประกาศนยีบัตรหรือวุฒบิัตร 

ก. ระดับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร (ใหสงบทคัดยอดวย  

เรื่อง ................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........

อาจารยผูควบคุม................................................................................................................................. 

ข. ระดับปริญญาโท (ใหสงบทคัดยอดวย  

เรื่อง ................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

อาจารยผูควบคุม................................................................................................................................. 

ค. ระดับปริญญาเอก (ใหสงบทคัดยอดวย  

เรื่อง ................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

อาจารยผูควบคุม................................................................................................................................. 
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๒๕ 
 

ผลงานทางวิชาการ 

กลุมที่ ๑ งานวิจัย บทความวิจัย (แจงช่ือผูวิจัย ช่ือเรื่อง วารสารที่ตีพิมพ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ปที่ เลมที่ หนา

แรก - หนาสุดทาย  

๔.๑.๑ ................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๑.๒.................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๑.๓ ................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

กลุมที่ ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน    

๔.๒.๑ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู (medical education research) 

๔.๒.๑.๑ .............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๒.1.๑ .............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๒.1.๓ .............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

๔.๒.๒.๑ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๒.๒ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๒.๓ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๒.๓ กรณีศึกษา (case Study)  

๔.๒.๓.๑ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๓.๒ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๓.๓ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  
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๒๖ 
 

๔.๒.๔ งานแปล 

๔.๒.๔.๑ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๔.๒ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๔.๓ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๒.๕ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)  

๔.๒.๕.๑ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๕.๒ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๕.๓ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๒.๖ ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๔.๒.๖.๑ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๖.๒ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๖.๓ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๒.๗ สิทธิบัตร (patent)  

๔.๒.๗.๑ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๗.๒ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๗.๓ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๒.๘ ซอฟตแวร (software)  

๔.๒.๘.๑ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๘.๒ .............................................................................................................................................. 
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๒๗ 
 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๘.๓ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๒.๙ บทความปริทัศน (review article)  

๔.๒.๙.๑ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๙.๒ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........   

๔.๒.๙.๓ .............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

 

กลุมที่ ๓ ผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

๔.๓.๑ ................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๓.๒.................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๓.๓ ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

 

กลุมที่ ๔ ตำรา หนังสือ บทในตำรา หรือ บทในหนังสือ 

๔.๔.๑ ................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๔.๒.................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

๔.๔.๓ ................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........  

 

 

      ขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

      ลงช่ือ ...................................................................ผูขอตำแหนงทางวิชาการ 

                          (.....................................................  

              วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ............... 
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๒๘ 
 

แบบแสดงหลกัฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

  งานวิจัย   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม     

  ตำรา  หนังสือ  บทในตำรา   บทในหนังสือ 

ชื่อเรื่อง..................................................................................................................................................... 

ผูรวมงาน  จำนวน...............คน  แตละคนมีสวนรวมดังน้ี : 

 

ลำดับ ช่ือผูรวมงาน 
ปริมาณงาน 

รอยละ 
หนาที่ความรับผิดชอบ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

ก. หากไมสามารถติดตอผูรวมงานใหลงนามรับรองไดครบทุกคนใหดำเนินการดังน้ี 

(๑) กรณีที่ไมสามารถติดตอผูรวมงานทุกคนใหลงนามรับรองได ใหระบุจำนวนผูรวมงานทุกคนและใหถือ

วาผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการเทาเทียมกัน 

(๒) กรณีผูรวมงานบางคนไมสามารถลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการไดใหมีการลง

นามรับรองโดยหัวหนาภาควิชาหรือผูอำนวยการกองการศึกษา ผูเสนอขอและผูรวมงานอยางนอย ๑ คน พรอมทั้ง

ช้ีแจงเหตุผลความจำเปนที่ผูน้ันไมสามารถลงนามได หรือเหตุผลที่ไมสามารถระบุการมีสวนรวมของผูน้ันใหชัดเจน

เพื่อประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนผูพิจารณาเหตุผลความจำเปนดังกลาว 

ข.  การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละเรื่อง เมื่อไดลงนามรับรองแลวจะเปลี่ยนแปลงไมได  ไม

วาจะนำไปใชในกรณีใด โดยใคร และเมื่อใดก็ตาม หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูเสนอขอแตงตั้งระบุการมีสวน

รวมไมตรงตามความเปนจริงหรือเปลี่ยนแปลงการมีสวนรวม จะถือวาการกระทำของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรม ไม

เหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 

 ลงช่ือ............................................................ 

          (..................................................  

๒๙ 
 

 ลงช่ือ............................................................ 

        (..................................................  

 ลงช่ือ............................................................ 

            (..................................................      

         

                                                                         .................../................................./....................

      

  

 

  

 

 

๒๙ 
 

 ลงช่ือ............................................................ 

        (..................................................  

 ลงช่ือ............................................................ 

            (..................................................      

         

                                                                         .................../................................./....................
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๓๐ 
 

Author contribution form 
 

 Original aper        Others   Handout   Textbook   Book  

 Literature review   

 Book chapter……………………………………………………………………… 

Title…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………….. 

Number of contributors:  …………….person (s) with the following contributions. 

Number Name of author Percentage of 
work (%) 

Type of contribution 

    

 
Note: Signature of each author is required to complete this form. If not, clarified statement is 
needed. 

                                                                                                

Signature………………………………………………………….                                                                                                             

(………………………………………………..….) 

Signature…………………………………………………………. 

 (………………………………………………..….) 

Signature…………………………………………………………. 

(………………………………………………..….) 

Signature…………………………………………………………. 

(………………………………………………..….) 

…………………./……………………./…………………… 
 
Please note that authors’ contribution and percentage of work cannot be changed once this paper was signed.  If 

evidences reveal any changes has occurred, the Academic Ranking Review Committee of Phramongkutklao 

College of Medicine has the right to withdraw the application and consider not being the person with academic 

morals and ethics  reserve. 
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๓๑ 
 

แบบกรอกประวัติยอขาราชการ 

๑. ยศ, ช่ือ-นามสกุล .......................................................... 

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

 

๒. ตำแหนง..................................................................... 

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

๓. วัน, เดือน, ปเกิด 

........../............./............. 

๔. เกษียณอายุป .............. ๕. เหลา/พรรค .................... ๖. ทะเบียน ................. 

๗. หมายเลขประจำตัว ................................................ ๘. กำเนิด ................ป ..................................... 

๙. รับเงินเดือน น. ...............ช้ัน/ป............เบิกลด.......... ๑๐. เงินเดือน..........................................บาท 

       พ.ล.ฐ. .................         พ.น.บ. ................. 

       พ.ส.ร. .................         พ.ป.อ. .................. 

       อ่ืนๆ ..........................................................   

๑๑. สถานที่เกิด ................................................................. ๑๒. ที่อยูปจจุบัน ....................................................... 

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

 

๑๓. รายการแสดงยศ 

ยศ                 

วัน เดือน                 

ป                 

๑๔. การศึกษา (กอนเขารับราชการ  

รร. ช่ือสถานศึกษา คุณวุฒิ พ.ศ. 

รร.สามัญ    

รร.ทหาร    

วิทยาลัย หรือ

อาชีวะ 
   

มหาวิทยาลัย    

อ่ืนๆ    

๑๕. การศึกษาเมื่อเขารับราชการแลว 

 

 

วปอ./ปรอ. รุน........................... พ.ศ. ......................... 

 

รร.สธ.ทหาร รุน................................ พ.ศ. ............. 
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๓๒ 
 

รร. ของ ทบ.                 รร. ของ ทร. 

วทบ. รุน........ พ.ศ. ........  วทร.                                      รุน........ พ.ศ. ........ 

รร.สธ.ทบ.(หลกัสูตรหลักประจำ  รุน........ พ.ศ. ........  รร.นายทหารเรืออาวุโส รุน........ พ.ศ. ........ 

รร.สธ.ทบ.(หลกัสูตรหลักเรงรดั  รุน........ พ.ศ. ........  รร.สธ.ทร. รุน........ พ.ศ. ........ 

หลักสูตรช้ันนายพัน  เหลา........ รุน........ พ.ศ. ........  รร.นายชางกลช้ันสูง รุน........ พ.ศ. ........ 

หลักสูตรช้ันนายรอย  เหลา........ รุน........ พ.ศ. ........  รร.ช้ันนายนาวาของ นย. รุน........ พ.ศ. ........ 

หลักสูตร ผบ.มว.       เหลา........ รุน........ พ.ศ. ........  รร.นายทหารช้ันตน รุน........ พ.ศ. ........ 

หลักสูตรช้ันนายสิบ  เหลา........ รุน........ พ.ศ. ........  รร.จาพัน (ช่ัวคราว  รุน........ พ.ศ. ........ 

อ่ืนๆ                                              รร.จาพันอาชีพ รุน........ พ.ศ. ........ 

รร. ของ ทอ.    รร.จอ.ช้ันสูง รุน........ พ.ศ. ........ 

วทอ. รุน........ พ.ศ. ........ 
 รร.จอ.อาชีพ                         รุน........ พ.ศ. ........ 

รร.สธ.ทอ. รุน........ พ.ศ. ........ 
 

อ่ืนๆ ........................................................................... 

รร.ผบ.ฝูง รุน........ พ.ศ. ........ 
 

๑๖. ความรูพิเศษ 

รร.เฉพาะเหลา,เหลา รุน........ พ.ศ. ........ 
 

รร.นทอ. ช้ัน ผบ.มว. รุน........ พ.ศ. ........ 
 

รร.จอ.ช้ันสูง รุน........ พ.ศ. ........ 
 

รร.จอ.อาชีพ รุน........ พ.ศ. ........ 
 

อ่ืนๆ ................................................... รุน........ พ.ศ. ........ 
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๓๓ 
 

๑๗. การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘. รายการแสดงการรับราชการ 

ตำแหนง วัน เดือน ป คำสั่ง/ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๑๙. รายการแสดงผลงานทางวิชาการ 

หมายเหตุ : ใหใสผลงานทางวิชาการที่ใชเสนอขอดำรงตำแหนงทางวิชาการของทั้งอดีตและปจจุบัน 

ผูชวยศาสตราจารย.................................................................................. 

 

 

รองศาสตราจารย..................................................................................... 

 

 

๒๐. ความประพฤติ 

 

 

 

รับรองถูกตอง 

(ลงช่ือ....................................................................(ผูขอตำแหนงฯ  

ตำแหนง...................................................................................... 

            ................/.................................../............... 
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บันทึก........
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อนุผนวก  ๑ ประกอบผนวก ก

ค�าจ�ากัดความลักษณะของงานทางวิชาการ
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต�าแหน่งทางวิชาการ
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ว่าด้วย	
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓๕ 
 

คำจำกัดความลักษณะของงานทางวิชาการที่ใชประกอบการพิจารณาแตงต้ังตำแหนงทางวิชาการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. เอกสารประกอบการสอน   

หมายถึง  เอกสารหรืออุปกรณที ่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ ่งตามหลักสูตรของวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอ สมควร) และ

อาจมีสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ

เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) เปนตน (PowerPoint ใชสงเพื่อประกอบการพิจารณา

คุณภาพงานสอน แตไมนำมาใชคิดคะแนน   

๑.๑ การเผยแพร อาจเปนเอกสารที่จัดทำเปนรูปเลมหรือถายสำเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออ่ืน ๆ          เชน 

ซีดีรอม electronic file ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร       พระ

มงกุฎเกลา 

    ๑.๒ ลักษณะคณุภาพ อยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ฯ 

๒. เอกสารคำสอน  

หมายถึง เอกสารคำบรรยาย หรืออุปกรณที ่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ ่งตามหลักสูตรของวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มีเนื้อหาสาระคำสอนที่มีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน สะทอนใหเห็น

เนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความ

สมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสำคัญของผูเรียนที่นำไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้น

จากการเรียนในวิชานั้นๆ ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่ง

ตางๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง    

แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้ง   

การอางอิงเพ่ือขยายความที่มาของสาระและขอมูลและบรรณานุกรมที่ทันสมัย   

๒.๑ การเผยแพร  ตองไดรับการจัดทำเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสำเนาเย็บเลมอิเล็กทรอนิกส 

(electronic file) หรือสื่ออื่นๆ ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คำสอน” ใหแกผู เรียนในวิชานั้นๆ 

มาแลว 

     ๒.๒ ลักษณะคณุภาพ อยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ฯ 

๓. ผลงานทางวิชาการ 

แบงออกเปน ๔ กลุม ดังน้ี 

กลุม ๑ งานวิจัย 

กลุม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

กลุม ๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

กลุม ๔ ตำรา หนังสือ บทในตำราหรือบทในหนังสือ 
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๓๖ 
 

กลุมที่ ๑  

งานวิจัย 

นิยาม  ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษา หรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการ

วิจัยที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลคำตอบ หรือขอสรุปรวมที่จะ

นำไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการนำวิชาการน้ันไปประยุกตผลงานคนควาอยางมีระบบและมีความ

มุงหมายอยางแนนอน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลหรือหลักการบางอยางที่จะนำไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือการ

นำวิชาการนั้นมาประยุกต เชน รายงานการวิจัยที่เปนตนฉบับ (original article) มหสังเคราะห (meta-analysis) 

หรืองานปริทัศนแบบทั้งระบบ (systematic review) แตไมใชบทคัดยอ (abstract) หรือการนำเสนอโปสเตอร 

(poster presentation) อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังน้ี 

ก. รายงานการวิจัยที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (research 

process) อาทิ การกำหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทำวรรณกรรมปริทัศน สมมติฐาน การเก็บรวบรวม

ขอมูลการพิสูจนสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอ่ืนๆ 

ข. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นใหมีความกระชับและสั้น

สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ   

การเผยแพรงานวิจัย: เขาลกัษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

ก. ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพรเปน

รูปเลม สิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิคสที่มีกำหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 

ข. ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 

ค. นำเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการไดมี

กองบรรณาธิการนำไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ของการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ: ใชสำหรับการเสนอขอดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารยเทาน้ัน 

ง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ และแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาน้ัน และ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการ

พิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแลว การนำ “งานวิจัย” นั้นมาแกไขปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมสวนใด

สวนหนึ่งเพื่อนำมาเสนอขอแตงตั้งตำแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหน่ึง       

จะกระทำไมได  

ลักษณะคุณภาพงานวิจัย:   

ระดับดี เปนงานวิจัยที่มีความถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เหมาะสมดาน

เทคนิค วิธีการ และการวิเคราะห ผลงานดังกลาวนำไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือสามารถนำไปประยุกตใช 

และมีการลงตีพิมพเผยแพร 
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๓๗ 
 

ระดับดีมาก เปนงานวิจัยที่มีความถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เหมาะสม

ดานเทคนิค วิธีการและการวิเคราะห เปนผลงานวิจัยที่ไมซ้ำกับเรื่องที่ทำมาแลวและเปนประโยชนทางดานวิชาการ

อยางกวางขวาง หรือผลงานวิจัยนั้นสามารถนำไปประยุกตใชไดอยางแพรหลาย มีการลงตีพิมพเผยแพรและเปนที่

ยอมรับในสาขาวิชาชีพเดียวกัน 

ระดับดีเดน  เปนงานวิจัยที่มีความถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เหมาะสม

ดานเทคนิค วิธีการและการวิเคราะห เปนผลงานวิจัยที่ไมซ้ำกับเรื่องที่ทำมาแลว และมีลักษณะเปนงานริเริ่ม

บุกเบิกที่มีคุณคาย่ิงทำใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการในระดับสูง หรือผลงานวิจัยน้ันสามารถนำไปประยุกตใชได

อยางกวางขวาง และแพรหลายในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพที่เกี่ยวของ มีการลงตีพิมพเผยแพรและไดรับการอางอิง

จากสาขาวิชาชีพเดียวกัน 

เกณฑคะแนน 

 ๑. วิจัยที่เปนตนฉบับ (original article) มหสังเคราะห (meta-analysis) หรืองานปริทัศนแบบทั้งระบบ 

(systematic review) 

วารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ* วารสารที่ไมอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ 

ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๓๐ 

ดีเดน ๕๔ - ๖๐ ดีเดน ๒๗ - ๓๐ 

ดีมาก ๔๘ - ๕๓ ดีมาก ๒๔ - ๒๖ 

ดี ๔๒ - ๔๗ ดี ๒๑ - ๒๓ 

พอใช ๓๖ - ๔๑ พอใช  ๑๘ - ๒๐ 

     * ตาม ก.พ.อ กำหนด 

๒. ผลงานวิจัย full paper ทีตี่พิมพใน proceedings (เฉพาะผูเสนอขอดำรงตำแหนง ผศ. เทาน้ัน) 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

การประชุมวิชาการภายในประเทศ 

 

ระดับคุณภาพ  คะแนนเต็ม ๓๐  ระดับคุณภาพ  คะแนนเต็ม ๒๐  

ดีเดน ๒๗ - ๓๐ ดีเดน ๑๘ - ๒๐ 

ดีมาก ๒๔ - ๒๖ ดีมาก ๑๖ - ๑๗ 

ดี ๒๑ - ๒๓ ดี ๑๔ - ๑๕ 

พอใช  ๑๘ - ๒๐ พอใช  ๑๒ - ๑๓ 
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๓๘ 
 

กลุมที่ ๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนประกอบดวย 

๒.๑ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู (medical education research) 

๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

๒.๓ กรณีศึกษา (case study) 

๒.๔ งานแปล 

๒.๕ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และงานวิชาการอ่ืน

ในลักษณะเดียวกัน 

๒.๖ ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๒.๗ สทิธิบัตร (patent) 

๒.๘ ซอฟตแวร (software) 

๒.๙ บทความปริทัศน (review article) 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

๒.๑ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู (medical education research) 

นิยาม   

ผลงานวิชาการซึ่งอาจดําเนินงานในรูปการศึกษา หรือการวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยและพัฒนา          

มีเปาหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค หรือแกไขปญหาดานการเรียนรูของผูเรียนองคประกอบ

ของผลงานประกอบดวยคําอธิบายหรือขอมูลหลักฐานสําคัญ ไดแก 

(๑ สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

(๒ แนวคิด ทฤษฎี  หลักการและเหตุผล หรือความเชื่อที่ผูสอนใชในการออกแบบการเรียนการ

สอนที่เปนนวัตกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้นวัตกรรมดังกลาวอาจเปนรูปแบบ

ใหมของการสอนหรือเปนการสอนแนวใหมหรือเปนงานประดิษฐ คิดคนที่พัฒนาขึ้นใหม หรือปรับประยุกตจาก

ของเดิมอยางเห็นไดชัด เชน เปนบทเรียนแบบใหม กิจกรรมใหม หรือเทคนิคใหมในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่

ใชในการเรียนการสอน และ  

(๓ กระบวนการและผลลัพธ ในการนํานวัตกรรมนั้นไปทดลองใชกับผูเรียนในสถานการณจริง 

แสดงผลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยมีขอมูลหลักฐานรองรับวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ผูเรียนในทิศทางที่พึงประสงค กอใหเกิดการเรียนรูทั้งในผูเรียนและผูสอน 

รูปแบบ  

๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 

๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เปนบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดในการ

พัฒนาและผลการใชกับผูเรียนประกอบดวย อาจจัดทําเปนเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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๓๙ 
 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะดังตอไปนี้ 

๑. เผยแพรเปนรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผูทรงคุณวุฒิและมี

หลักฐานการเผยแพร ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาน้ันและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ ดานการพัฒนาการเรียน

การสอน และมีการประเมินคุณภาพ 

๓. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ. กําหนดทั้งน้ี

วารสารทางวิชาการน้ันอาจเผยแพร เปนรูปเลม สิ่งพิมพ  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๔. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีการ

บรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 

๕. เผยแพรในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส โดยมีคําอธิบายแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช และผลที่เกิดกับผูเรียน 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี  

๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเปนงานริเริ่มสรางสรรคที่ปรับจากแนวคิดเดิมหรือ

เปนแนวคิดใหม 

๒. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูหรือคุณลักษณะ

ของผูเรียนที่พึงประสงคไดจริง 

ระดับดีมาก 

๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี  และ 

๒. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนกับการพัฒนาผูเรียนกลุมอ่ืนได 

๓. ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี impact factors  

ระดับดีเดน 

๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 

๒. ผลงานไดรับรางวัลหรือการยกยองดานการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรืองาน

ประดิษฐ คิดคน ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

เกณฑคะแนน 

วารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ* วารสารที่ไมอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ 

ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๓๐ 

ดีเดน ๕๔ – ๖๐ ดีเดน ๒๗ – ๓๐ 

ดีมาก ๔๘ – ๕๓ ดีมาก ๒๔ – ๒๖ 

ดี ๔๒ – ๔๗ ดี ๒๑ – ๒๓ 

พอใช ๓๖ – ๔๑ พอใช ๑๘ - ๒๐ 

     * ตาม ก.พ.อ กำหนด 
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๔๐ 
 

๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 

นิยาม    

เปนผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือวิเคราะห สังเคราะหทางสิ่งแวดลอม ดานวิทยาศาสตร และ

วิทยาศาสตรการแพทยอันนำไปสูขอเสนอนโยบายสาธารณะใหม หรือขอเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ

เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพื่อใหภาครัฐนำไปใชกำหนดนโยบาย กฎหมาย แผน 

คำสั่ง หรือมาตรการอื่นใด ทั้งนี ้เพื่อแกปญหาที่มีอยูหรือพัฒนาใหเกิดผลดีตอสาธารณะไมวาระดับทองถิ่น

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รูปแบบ  

จัดทำเปนเอกสาร โดยมีคำอธิบายทางวิชาการ ประกอบดวย การวิเคราะห สังเคราะห สภาพปญหาทาง

สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย หรือดานอ่ืนที่ตองการแกไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและขอมลู

สนับสนุนแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ตามหลักวิชาการ ทั้ง นี้โดยมีนโยบาย รางกฎหมาย รางกฎ แผน คำสั่ง 

หรือมาตรการอื่นใด เปนผลผลิต (output) รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) 

ตอสังคมในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย 

การเผยแพร   

มีการนำเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คำสัง่ หรือมาตรการอ่ืนใด พรอมคำอธิบายตอผูมีสวนไดเสีย และ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในนโยบายสาธารณะน้ัน ๆ  

๑.๑ ไดมีการนำไปสูการพิจารณาหรือดำเนินการโดยผูมีหนาที่เกี่ยวของ และ 

๑.๒ ไดมีการเผยแพรนโยบายสาธารณะน้ันไปยังผูเกี่ยวของ 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี  

เปนผลงานที ่แสดงการวิเคราะหสังเคราะหที ่ม ีหลักฐานขอมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ซึ ่งแสดง

ความกาวหนาทางวิชาการ (๔๒ คะแนน) 

ระดับดีมาก  

เปนเกณฑเดียวกับระดับดีแตตองเปนขอเสนอใหมที่ครอบคลุมการแกปญหา หรือพัฒนาที่กวางขวาง

กวาขอเสนอเดิม โดยตองมีรางกฎหมายรางนโยบาย รางแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอางอิงโดย

ผูเกี่ยวของ 

ระดับดีเดน  

เปนเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิง อภิปรายอยางกวางขวางในสังคม หรือไดรับ

การนำไปใชโดยผูรับผิดชอบในนโยบายสาธารณะน้ันและเกิดประโยชน 
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๔๑ 
 

เกณฑคะแนน 

ระดับคณุภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ 

ดีเดน ๕๔ – ๖๐ 

ดีมาก ๔๘ – ๕๓ 

ดี ๔๒ – ๔๗ 

 

๒.๓ กรณีศึกษา (case study) 

นิยาม  

งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาผูปวย ศึกษาเหตุการณ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทำเปนกรณีศึกษา

เพื่อใชในการสอน (teaching case study) ทั้งน้ี โดยเปนการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหตามหลักวิชาการถึง

สาเหตุของปญหาและปจจัยอื่นๆ นำมาประกอบ การตัดสินใจและกำหนดทางเลือกในการแกปญหาตามหลักวิชา 

เพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหหาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ  

รูปแบบ    

เอกสารที่ตีพิมพหรือเปนสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส  

การเผยแพร    

เผยแพรในลักษณะของสิ ่งตีพิมพ หรือสิ ่งพิมพอ ิเล ็กทรอนิกส โดยตองมีคณะผู ทรงคุณวุฒิที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งเปนผูประเมินคุณภาพ หรือเผยแพรในหนังสือหรือแหลงรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการ

บรรณาธิการโดยมีคณะผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี 

๑. เปนกรณีศึกษาที่มีองคประกอบครบถวน คือ บทนำ เนื้อหา บทสงทาย รายละเอียดขอมูลทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน ตาราง และรูปภาพ 

๒. เปนกรณีศึกษาที ่ม ีเนื ้อหาและการนำเสนอที ่ช ัดเจนเปนประโยชนต อการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองเปนกรณีศึกษาที ่มีการเสนอเนื ้อหาและการวิเคราะหที ่ทันตอ

ความกาวหนาทางวิชาการ เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนำไปประยุกตใชได 

อยางแพรหลาย 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

๑. เปนกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ นำเสนอปญหาหรือประเด็นที่ไมเคยมีผูศึกษามากอน มีการ

สังเคราะหขอมูลอยางลึกซึ้ง และสรางความรูใหมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทำใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยาง

ชัดเจน 
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๔๒ 
 

๒. เปนกรณีศึกษาที่กระตุนใหเกิดความคิดและคนควาในวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

เกณฑคะแนน 

วารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ* วารสารที่ไมอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ 

ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๔๐ ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ 

ดีเดน ๓๖ – ๔๐ ดีเดน ๑๘ – ๒๐ 

ดีมาก ๓๒ –๓๕ ดีมาก ๑๖ – ๑๗ 

ดี ๒๘ –๓๑ ดี ๑๔ – ๑๕ 

พอใช ๒๔–๒๗ พอใช ๑๒–๑๓ 

     * ตาม ก.พ.อ กำหนด 

 

๒.๔ งานแปล 

นิยาม  

งานแปล หมายถึง งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนวิทยาการสาขาวิทยาศาสตรการแพทย แพทย

ศาสตร แพทยศาสตรศึกษา และสาธารณสุข ที่มีความสำคัญและทรงคุณคาในสาขาน้ัน ๆ ซึ่งเมื่อนำมาแปลแลวจะ

เปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก

ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (การ

แปลผลงานตองมีหนังสือยินยอมจากเจาของผลงานตนฉบับ) 

การเผยแพร   

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะอนุกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 

๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 

๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ อาท ิการเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

การเผยแพรดังกลาวน้ันจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน การสอนวิชาตาง ๆ ใน

หลักสูตร ซึ่งจำนวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความ

กวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ

สถาบันอุดมศึกษาคณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชน

มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน กรณีที่อยูในระหวางกระบวนการพิจารณา หากคณะผูทรงคุณวุฒิมีมติใหปรับปรุง งาน

แปลซึ่งอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นได ทั้งน้ี เมื่อไดแกไขปรับปรุงงานแปลดังกลาวเรียบรอย

แลวใหเสนอคณะผูทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไมตองนำงานแปลดังกลาวไปเผยแพรใหมอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่ไดมีการ

พิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแลวไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนด การนำงานแปลนั้นไปแกไขปรับปรุง

หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการคร้ังใหม สามารถกระทำได แตใหมี

การประเมินคุณภาพงานแปลที่ไดรับการปรับปรุงแกไขน้ันใหมอีกครั้งหน่ึง 
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๔๓ 
 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี  

เปนการถายทอดเนื้อหาจากตนฉบับเดิมไดสมบูรณพรอมทั้งมีบทนำของผูแปลที่ใหขอมูลครบถวน

เกี่ยวกับเอกสารที่แปล 

ระดับดีมาก  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใชภาษาที่สละสลวย และอานเขาใจงาย 

ระดับดีเดน  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีบทนำเชิงวิเคราะหที่แสดงความรู ความเขาใจของผูแปลในเรื่อง

น้ัน ๆ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวของกัน หรือมีการคนควาเพ่ิมเติมของผูแปล ใสไวในบทนำ หรือในเชิงอรรถ แลวแตกรณี  

เกณฑคะแนน 

                  ประเภทผลงาน พอใช ดี ดีมาก ดีเดน 

งานแปล  (คะแนนเต็ม ๓๐  ๑๘-๒๐ ๒๑-๒๓ ๒๔-๒๖ ๒๗-๓๐ 

 

๒.๕ พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานกุรม (directory) และงานวิชาการอ่ืน

ในลักษณะเดียวกัน 

นิยาม  

หมายถึง งานอางอิงที่อธิบาย และใหขอมูลเกี่ยวกับคำ หรือหัวขอ หรือหนวยยอย ในลกัษณะอ่ืนๆอันเปน

ผลของการศึกษาคนควาอยางเปนระบบและมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะลาสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) 

ของสาขาวิชาน้ัน ๆ เปนการรวบรวมคำ หรือหัวขอหรือหนวยยอย จัดระบบอางอิง โดยเปนงานของนักวิชาการคน

เดียว มีคำนำที่ช้ีแจงหลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่นำมาใช รวมทัง อธิบายวิธีการใช และมีบรรณานุกรมรวมหรือ

บรรณานุกรมแยกสวนตามหนวยยอย รวมทัง ดัชนีคนคำ ในกรณทีี่จำเปน 

การเผยแพร  

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาน้ัน ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 

๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ หรือ 

๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ทั้งน้ี ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี  

เปนงานอางอิงที่ใหความรูพ้ืนฐานอันถูกตองและทันสมัย ครอบคลุมเน้ือหาที่กวางขวางตามที่ยอมรับกนั

ในวงวิชาการ 
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๔๔ 
 

ระดับดีมาก  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใหขอมูลและทัศนะที่ช้ีใหเห็นถงึวิวัฒนาการของศัพท หัวขอ 

หรือหนวยยอยและ/หรือสาขาวิชาน้ัน ๆ 

ระดับดีเดน  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีการช้ีทางใหผูอาน หรือผูใชเกิดความคิดเชิงวิพากษและ/หรือ 

เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาคนควาตอไป 

เกณฑคะแนน 

                  ประเภทผลงาน พอใช ดี ดีมาก ดีเดน 

พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม  

(คะแนนเต็ม ๓๐   

๑๘-๒๐ ๒๑-๒๓ ๒๔-๒๖ ๒๗-๓๐ 

 

๒.๖ ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คำนยิาม    

ผลงานวิชาการที่เปนการประดิษฐคิดคนเครื่องมือ เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสรรค พืชหรือสัตว

พันธุใหม หรือจุลินทรียทีม่ีคณุสมบัติพิเศษสำหรับการใชประโยชนเฉพาะดานวัคซีน ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ

อ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกตใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีโดยวิธีวิทยาที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ 

รูปแบบ  

ผลงานสรางสรรคพรอมดวยสิ่งตีพิมพหรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการวิจัยคนควาและ

พัฒนางานน้ัน ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ทั้งที่เปนคุณสมบัติพ้ืนฐาน

และคุณสมบัติพิเศษที่เปนขอเดน ผลการทดสอบในสภาพของการนำไปใชจริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพ

ของผลกระทบจากการนำไปใชในแงเศรษฐกจิหรือสังคม 

การเผยแพร 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 

๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การ

บันทึกเสียง ภาพถาย แถบบันทึกภาพ 

๒. เอกสารประกอบ ตองพิมพเผยแพร หรือเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ทั้งน้ีตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
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๔๕ 
 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี  

เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใชความรูเชิงวิชาการมีผลการทดสอบตามหลัก

วิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได และการนำผลงานนั้นไปใชมีศักยภาพในการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมใน

ระดับปานกลาง 

ระดับดีมาก  

เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใชความรูเชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการทดสอบ

ตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได และการนำผลงานนั้นไปใชมีศักยภาพในการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทาง

สังคมในระดับสูง 

ระดับดีเดน  

เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใชความรูเชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบ

ตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได ผลงานมีคุณสมบัติโดดเดน และมีศักยภาพสูงในการนำไปใชประโยชน หรือ

กอใหเกิดการใชประโยชนในแนวทางหรือรูปแบบใหมๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

เกณฑคะแนน 

                  ประเภทผลงาน พอใช ดี ดีมาก ดีเดน 

ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (คะแนนเต็ม ๓๐   

๑๘-๒๐ ๒๑-๒๓ ๒๔-๒๖ ๒๗-๓๐ 

 

๒.๗  สิทธิบัตร (patent) 

นิยาม   

สิทธิบัตรตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

รูปแบบ  

อาจจัดทำไดหลายรูปแบบ ทัง้ที่เปนรูปเลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

๑. มีบทวิเคราะหที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทำใหเกิด

การพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือ

หลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 

๒. ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานน้ัน

ดวย 

การเผยแพร   

มีหลักฐานการนำสิทธิบัตรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ  

ทั้งน้ีตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
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๔๖ 
 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี  

เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนำไปวิจัยหรือพัฒนาตอยอด 

ระดับดีมาก  

เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยระดับชาติ 

ระดับดีเดน  

เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวและพิสูจนไดวามีผูนำไปใชประโยชนในระดับนานาชาติ และมี

หลักฐานวาไดนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเชิงสาธารณประโยชนอยางกวางขวาง 

เกณฑคะแนน 

ระดับคณุภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ 

ดีเดน ๕๔ – ๖๐ 

ดีมาก ๔๘ – ๕๓ 

ดี ๔๒ – ๔๗ 

 

๒.๘ ซอฟตแวร (software) 

นิยาม    

ซอฟตแวร หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความหมายของกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิซึ่งเปน

ผลงานที่ไดจากการวิจัย หรือการประดิษฐคิดคนใหมหรือการสรางองคความรูใหมที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบาย

ไดอยางชัดเจน รวมถึงซอฟตแวรที่เปนการประยุกตหลักวิชา เพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ในเชิง

วิชาการ โดยตองมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

๑. การดำเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (numerical 

method) หรือการดำเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเปนการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 

๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟมขอมูลตนฉบับ (source code) 

เพ่ือพัฒนาระบบการทำงานใหดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอยางมีนัยสำคัญ 

๓. โครงการที่มีการเก็บขอมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี จะตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาหลังจากการนำเทคโนโลยี สารสนเทศและซอฟตแวรมาใชพัฒนาแลว

ระบบการทำงานดีขึ้นไดอยางไร โดยตองมีการปรับปรุงระบบหรือสำรวจความตองการ รวมถึงแสดงผลลัพธหรือ

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิไดนำเขามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ผลลัพธที่ไดจะตองสอดคลองลักษณะ

งานวิจัยและพัฒนา 

รูปแบบ   อาจจัดทำไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรอื สื่ออิเล็กทรอนิกส 

๑. มีคำอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เชน คูมือที่อธิบายการใชงาน หลักการของวิธีการ

ทำงานและหนาที่ของซอฟตแวรดังกลาวอยางละเอียดและชัดเจนเพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทำใหเกิดการพัฒนา
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และความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลาย

สาขาวิชา ไดอยางไร ในแงใด 

๒. ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานน้ัน

ดวยการเผยแพร มีหลักฐานการนำซอฟตแวรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่

เกี่ยวของ ทั้งน้ีตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี  

เปนงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั ้นตอน ถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัยซึ ่งแสดงใหเห็นถึง

ความกาวหนาทางวิชาการหรือนำไปประยุกตใชได 

ระดับดีมาก  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

๑. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนำเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิมที่เคยมีผูศึกษา

มาแลว 

๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนำไปประยุกตไดอยางแพรหลาย 

ระดับดีเดน  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิงและใชงานอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ 

เกณฑคะแนน 

ระดับคณุภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ 

ดีเดน ๕๔ – ๖๐ 

ดีมาก ๔๘ – ๕๓ 

ดี ๔๒ – ๔๗ 

 

๒.๙ บทความปริทัศน (review article) 

นิยาม   

บทความทางวิชาการ  หมายถึง  งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิ

เคราะอยางชัดเจน ทั้งน้ีมีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรปุผลการวิเคราะหใน

ประเด็นน้ันได อาจเปนการนำความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่

ผูเขียนแสดงทศันะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย   

การเผยแพร    

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

ก. ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปน

รูปเลม สิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกำหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 



53

๔๘ 
 

ข. ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความ 

ตางๆ ในหนังสือน้ันแลว 

ค. ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความตาง ๆ ที่นำเสนอนั้นแลว 

สำหรับบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเปนความรูทั่วไปสำหรับประชาชนนั้น  อาจใชไดบางหากมีคุณคาทาง

วิชาการเพียงพอ  

ลักษณะคุณภาพ:  

ระดับดี   

เปนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ

นำเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

ระดับดีมาก  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกำหนดเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวง

วิชาการ 

๒. สามารถนำไปใชอางอิงหรือนำไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกำหนดเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองคความรูใหม (body 

of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเน่ือง เปนที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่

เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

เกณฑคะแนน 

วารสารท่ีอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ* วารสารที่ไมอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ 

ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๔๐ ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ 

ดีเดน ๓๖ – ๔๐ ดีเดน ๑๘ – ๒๐ 

ดีมาก ๓๒ –๓๕ ดีมาก ๑๖ – ๑๗ 

ดี ๒๘ –๓๑ ดี ๑๔ – ๑๕ 

พอใช ๒๔–๒๗ พอใช ๑๒–๑๓ 

           *ตาม ก.พ.อ. กำหนด 
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กลุม ๓ 

                                       ผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

นิยาม  

ผลงานวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคม สงผลใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมโดยประจักษตอ

สาธารณะ ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใดดานหน่ึง

หรือหลายดานเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปนผลงานที่ นำไปสูการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญารูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือ

พัฒนาสังคม และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือสรางการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรูปญหา

และแนวทางแกไขของชุมชน 

รูปแบบ  

จัดทำเปนเอกสาร โดยมีคำอธิบาย/ ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เพ่ือช้ีใหเห็นวาเปนผลงานที่ทำ

ใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นและเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือ

เสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และสามารถนำไปอางอิงได โดย

ตองปรากฏเปนที่ประจักษในประเด็นตอไปน้ี 

- การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

- การมีสวนรวมและการยอมรบัของสังคมเปาหมาย 

- การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

- ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

- การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว 

- การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น 

- การสรุปแนวทางการธำรงรักษาหรือการนำไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา 

ทั้งน้ี นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตนแลว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับผลงาน 

เชน รูปภาพ หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน จดหมายยืนยันจากหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ที่ไดรับผลประโยชนประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

การเผยแพร    

ใหมีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปดใหเยี่ยมชมพื้นที่และจะตองมีการ

เผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคลองกับผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตอง

มีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรที่สามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี  

มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปญหาหรือความตองการโดยการมีสวนรวมของ

สังคมกลุมเปาหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูที่สามารถ
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แกปญหาที่เกิดขึ้น หรือทำความเขาใจสถานการณมีการถายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษหรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องคกรภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนน้ัน 

ระดับดีมาก  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนำมาใชเปนตัวอยางในการแกไขปญหาหรือทำความเขาใจ

สถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาสังคม องคกร

ภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนอื่นไดหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอยาง

เปนรูปธรรม 

ระดับดีเดน  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอสังคมอยางกวางขวางเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจากองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เชน UNESCO WHO 

UNICEF เปนตน 

หมายเหตุ: แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคม ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยใช

แนวทางในการประเมินดังตอไปน้ี 

๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 

๒. ประเมินจากหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การสัมภาษณผูเกี่ยวของ หรือสารสนเทศจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ และ ขอ ๒ แลว อาจประเมินจากการตรวจสอบ

สภาพจริงที่มีอยูในพื้นที่รวมดวย ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จะ

ตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงต้ัง ผูแทนใหไปตรวจสอบแทนก็ได ทั้งน้ี ใหเนนถึงการมีสวนรวมและการยอมรับของ

สังคมเปาหมาย 

เกณฑคะแนน 

ระดับคณุภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ 

ดีเดน ๕๔ – ๖๐ 

ดีมาก ๔๘ – ๕๓ 

ดี ๔๒ – ๔๗ 

พอใช ๓๖ – ๔๑ 
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กลุมที่ ๔ 

ตำรา หนังสือ บทในตำรา หรือบทในหนงัสือ 

๔.๑ ตำรา  

นิยาม    

ตำรา หมายถึง งานวิชาการที่ใชสำหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเปนสวนหนึ่งของวิชาซึ่งเกิดจาก

การนำขอคนพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผูขอ หรือความรูที่ไดจากการคนควาศึกษามาวิเคราะห สังเคราะห 

รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน (concept) ที่ผูเขียนกำหนดใหไวเปนแกนกลาง ซึ่งสัมพันธกับมโนทัศนยอย

อื่นอยางเปนระบบ ซึ่งเนื้อหามีความสอดคลองกลมกลืนกัน และมีการสรุปใจความสำคัญในแตละมโนทัศนยอย 

ตามหลักการเขียนที่ดี ใชภาษาที่เปนมาตรฐานทางวิชาการ และใหความรูใหมอันเปนความรูสำคัญที่มีผลใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลงตอวงการวิชาการนั้น ๆ เนื้อหาสาระของตำราตองมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่น

เสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการทั้งน้ี ผูขอกำหนดตำแหนงจะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตำราเลม

ที่เสนอขอตำแหนงทางวิชาการดวยผลงานทางวิชาการที่เปน “ตำรา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคำ

สอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถอานและทำ

ความเขาใจในสาระของตำรานั้นดวยตนเองไดโดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้นหากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอ

เปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนไปแลวจะนำมาเสนอเปนตำราไมได เวนแตจะมีการพัฒนาจน

เห็นไดชัดวาเปนตำรา 

รูปแบบ    

เปนรูปเลมที่ประกอบดวยคำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุปการอางอิง 

บรรณานุกรม และดัชนีคนคำ ทั้งนี้ควรมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ การอธิบาย

สาระสำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทำความ

เขาใจในสาระสำคัญน้ันไดโดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร   

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 

๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ หรือ 

๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื ่นๆ เชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม หรือการเรียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส(e-learning) หรือการเรียนผานระบบอินเตอรเนต (online learning) 

๓. การเผยแพรเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) โดยสำนักพิมพซึ ่งเปนที ่ยอมรับการเผยแพร

ดังกลาวน้ันจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเทาน้ัน จำนวน

พิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพร

ไดเชนกันทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาคณะหรือ

สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้นกรณีที่ไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของตำราแลวไมอยูใน



57

๕๒ 
 

เกณฑที่ ก.พ.อ. กำหนดการนำตำรานั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในตำราเพื่อนำมาเสนอขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการครั้งใหม สามารถกระทำได แตใหมีการประเมินคุณภาพตำราที่ไดรับการปรับปรุงแกไขน้ัน

ใหมอีกครั้งหน่ึง 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี  

เปนตำราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจนเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 

๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชน

ตอวงวิชาการ 

๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการแสดงใหเห็นถึง

ความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

๓. สามารถนำไปใชอางอิงหรือนำไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 

๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองคความรูใหม (body 

of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเน่ือง 

๓. เปนที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑคะแนน 

ผลงานทางวิชาการ ระดับคณุภาพ 

พอใช ดี ดีมาก ดีเดน 

ตำรา (คะแนนเต็ม ๑๐๐   ๖๐-๖๙ ๗๐-๗๙ ๘๐-๘๙ ๙๐-๑๐๐ 

 

๔.๒ หนงัสือ 

นิยาม   

หนังสือ หมายถึง งานวิชาการที่เกิดจากการคนควาศึกษาความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางรอบดานและ

ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห สังเคราะห และเรียบเรียงอยางเปนระบบ ประกอบดวยมโนทัศนหลัก (main concept)      

ที่เปนแกนกลางและมโนทัศนยอยที่สัมพันธกัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใชภาษาที่เปนมาตรฐานทางวิชาการ        ให

ทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิดและสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้น ๆ หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ เนื้อหาของหนังสือไมจำเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรหรือของ

วิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตร และไมจำเปนตองนำไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึงเน้ือหาสาระของ
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หนังสือตองมีความทันสมัยเมื ่อพิจารณาถึงวันที ่ผู ขอยื ่นเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการหากผลงาน          

ทางวิชาการที่เคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนไปแลว จะนำมาเสนอเปนหนังสือไมได 

รูปแบบ    

เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงบรรณานุกรม 

และดัชนีคนคำ ที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ โดยอาจมีขอมูล แผนภาพ ตัวอยาง หรือกรณีศึกษาประกอบดวย  

ก็ได ตามรูปแบบอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี 

๑. เปนงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเลม (authored book) คือ เอกสารที่ผูเขียนเรียบเรียงขึ้นทั้งเลมอยาง

มีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญา ความคิด และสรางความ

แข็งแกรงทางวิชาการ 

๒. เปนงานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือที่มีผูเขียนหลายคน (book chapter) โดยจะตองมี

ความเปนเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผูอานสามารถทำความเขาใจในสาระสำคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จในแตละ

บท และเปนงานศึกษาคนควาอยางมีระบบมีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดวยวิธีวิทยาอันเปนที่ยอมรับจนได

ขอสรุปที่ทำใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือนำไปประยุกตใชได กรณีที่ในแตละบทมีผูเขียนหลายคนจะตอง

ระบุบทบาทหนาที่ของแตละคนอยางชัดเจนจำนวนบทที่จะนำมาแทนหนังสือ ๑ เลม ใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ. 

กำหนด 

การเผยแพร  

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 

๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 

๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส อาท ิการเผยแพรในรูปของซีดีรอม 

๓. การเผยแพรเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) โดยสำนักพิมพซึ่งเปนที่ยอมรับ 

การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ ใน

หลักสูตรเทานั้น จำนวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความ

กวางขวางในการเผยแพรไดเชนกันกรณีที่ไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแลวไมอยูในเกณฑที่ 

ก.พ.อ. กำหนด 

การนำหนังสือนั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหนงทาง

วิชาการครั้งใหม สามารถกระทำได แตใหมีการประเมินคุณภาพหนังสือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขน้ันใหมอีกครั้งหน่ึง 

ลักษณะคุณภาพ 

ระดับดี  

เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจน

เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

ระดับดีมาก  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 



59

๕๔ 
 

๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชน

ตอวงวิชาการ 

๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยที่เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูที่

เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

๓. สามารถนำไปใชอางอิงหรือนำไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน  

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 

๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองคความรูใหม (body 

of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเน่ือง 

๓. เปนที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 

หมายเหตุ:  

๑. หนังสือ หรือตำรา ตองมีจำนวนหนาที่เปนผูแตงเองเทียบไดประมาณ ๘๐ หนา ของหนังสือขนาด ๘ 

หนายก หรือถามีสวนรวมตองมีสัดสวนเทียบไดเทากับจำนวนหนาที่เปนผูแตงเอง ประมาณ ๘๐ หนา ของหนังสือ

ขนาด ๘ หนายก  

๒.  ในกรณีที่เปนบทในหนังสือหลายเลมสามารถนำมารวมกันไดใหไดอยางนอย ๘๐ หนาของหนังสือ

ขนาด ๘ หนายก  (สำหรับผูเสนอขอดำรงตำแหนง ผศ.และ ผศ.วิธีพิเศษ และ รศ. เทาน้ัน) 

เกณฑคะแนน 

ผลงานทางวิชาการ ระดับคณุภาพ 

พอใช ดี ดีมาก ดีเดน 

หนังสือ (คะแนนเต็ม ๘๐   ๔๘-๕๕ ๕๖-๖๓ ๖๔-๗๑ ๗๒-๘๐ 

 

๔.๓ บทในตำราหรือบทในหนังสือ 

นิยาม  

บทในตำราหรือบทในหนังสือหมายถึง บทความทางวิชาการที่ผู เสนอขอดำรงตำแหนงทางวิชาการ       

เปนผูนิพนธไวในหนังสือหรือบทในตำรา (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ๔.๑ และ ๔.๒) 

เกณฑคะแนน 

                  ประเภทผลงาน พอใช ดี ดีมาก ดีเดน 

บทในหนังสือหรือตำรา  

(คะแนนเต็ม ๒๐  

๑๒-๑๓ ๑๔-๑๕ ๑๖-๑๗ ๑๘-๒๐ 
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บันทึก........
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ผนวก  ข

หลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและคุณภาพ
ของการสอน และการบริการทางวิชาการ

ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ว่าด้วย	
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๖๒
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๕๖ 
 

หลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพของการสอน  

การบริการทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธบิายเพิ่มเติม 

๑. ปริมาณงานสอน (๒๕ คะแนน    

หมายถึง จำนวนช่ัวโมงการสอนนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตร             พระ

มงกุฎเกลา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (ตามคำสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลา เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ดำเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  สวนงานสอนอื่นๆ (อาจารยพิเศษ  

ใหนับเปนการบริการ การคิดคะแนน บรรยาย ๕๐ ชม./ป หรือปฏิบัติการ ๑๐๐ ชม./ป  หรือรวมฝกภาคสนาม 

๑๒๕ ชม./ป อยางใดอยางหน่ึงจะไดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน รายการที่ปฏิบัติไดเพียงบางสวนจะไดคะแนนลดหลั่น

ลงตามสัดสวน และนำทุกรายการมารวมกัน แตไมเกิน ๒๕ คะแนน โดยตองมีชั่วโมงการสอนรวมทั้งหมดไมต่ำกวา 

๔๕ ช่ัวโมงตอป  

๒. คุณภาพงานสอน (๒๕ คะแนน   

ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  โดยหัวขอการประเมินประกอบดวย 

๒.๑ การเตรียมการสอน แผนการสอน 

๒.๒  วิธีการสอน เทคนิค ความสามารถในการทำใหผูเรียนสนใจรูจักคิดวิเคราะห วิจารณ การซักถาม   

การใชภาษาที่เขาใจงาย การสอนสอดแทรกประสบการณ ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา ฯลฯ 

๒.๓ เนื้อหาในการสอน อาจารยมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี ทันสมัย สามารถอธิบาย

ใหผูเรียนเขาใจและเชื่อมโยงกับความรูในวิชาอื่นๆได สามารถแนะนำผูเรียนในประเด็นที่สำคัญและเรื่องที่ควร

ศึกษาเพ่ิมเติมได 

๒.๔ การเตรียมและการใชสื่อการสอนที่เหมาะสม 

๒.๕ การออกขอสอบและ/ หรือการประเมินผลความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน 

๓. สื่อการสอน (๒๕ คะแนน   

๓.๑ คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ ใหอานคำอธิบาย

เพ่ิมเติมในอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ก (ถามีผูเขียนมากกวา ๑ คน ใหแนบเอกสารแบบแสดงหลักฐานการมีสวน

รวมในผลงานทางวิชาการ เพ่ือแสดงสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน  

๓.๒ สื่ออื่น ๆ ที่อาจใชประกอบงานสอน ไดแก CAI วีดีทัศน ภาพยนตร บทเรียนสำเร็จรูป หุน สไลด 

แถบเสียง โปสเตอร หรือสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งเปนผลงานที่จัดทำขึ้นเอง (ไมนับรวม PowerPoint)  

๔. งานบริการทางวิชาการ (๗๕ คะแนน     

ใหคะแนนงานบริการแตละประเภทตามจำนวนช่ัวโมงทั้งหมดที่ปฏิบัติงานตอป 

๔.๑  งานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหนับเวลาเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงรวมกัน โดยคิดปริมาณ ๗๕๐  

ชม./ป (ไมเกิน ๕๐ คะแนน  
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๕๗ 
 

๔.๒ การรับเชิญเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ ใหนับจำนวนช่ัวโมงตามเวลาที่ไดรับเชิญและปฏิบัติงาน

จริง การสอนแพทยประจำบาน นักเรียนพยาบาล หรือนักเรียนผูชวยพยาบาล และนักศึกษาอื่น ๆ ใหนับเปน

อาจารยพิเศษ และนับช่ัวโมงตามตารางสอนน้ันๆ 

๔.๓ การเปนบรรณาธิการหรือรองบรรณาธิการวารสาร ตำรา หรือหนังสือ จะนับชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

ใหตามปริมาณ (จำนวนเลม และคุณภาพของวารสารซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะเปนผูประเมิน  

๔.๔ การเปนผูควบคุมหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ (หมายถึง วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา หรือ     

เปนกรรมการสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร  

การคิดคะแนนตามขอ ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔ ใหคิดปริมาณ ๗๕๐ ชม./ป เทากับ ๗๕ คะแนน และ

คะแนนขอ ๔.๑  ๔.๒  ๔.๓ และ ๔.๔  รวมกันไมเกิน ๗๕ คะแนน 

๕. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ไดแก 

๕.๑ ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนำผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและไมลอกเลียนผลงาน

ของผูอื่น รวมทั้งไมนำผลงานของตนในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะ

ทำใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

๕.๒ ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นำมาใชในผลงานทางวิชาการของตนเอง 

และแสดงหลักฐานของการคนควา 

๕.๓ ตองไมคำนึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย หรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และสิทธิ

มนุษยชน 

๕.๔ ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษา โดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑไมมีอคติมาเกี่ยวของและ

เสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือตอง การสรางความ

เสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอความที่คนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน

ทางวิชาการ 

๕.๕   ตองนำผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

๖. ผลงานทางวิชาการ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการทำวิจัยระหวางสถาบัน และมีความเปนธรรมในการแบง

สัดสวนการดำเนินงานจึงกำหนดสัดสวนไวดังนี้ 

๖.๑ ผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคนใหถือวาชื่อ ๑ (First 

author) และช่ือสุดทาย (corresponding author) เปนเจาของผลงานและเปนผูดำเนินการ โดยคณะอนุกรรมการ

ประเมินจะพิจารณาใหคะแนนตามสัดสวนผลงาน ดังน้ี 

- ผูวิจัย/ผูเขียน ๒ คน ช่ือที ่๑ รอยละ ๕๐ ช่ือที่ ๒ รอยละ ๕๐  

- ผูวิจัย/ผูเขียน ๓ คน ช่ือที ่๑ รอยละ ๓๕ ช่ือที่ ๒ รอยละ ๓๐ และช่ือที่ ๓ รอยละ ๓๕ 

- ผูวิจัย/ผูเขียนต้ังแต ๔ คนขึน้ไป ช่ือที่ ๑ และช่ือสุดทาย รอยละ ๓๐ สวนรายช่ือลำดับอ่ืน ๆ   

สัดสวนผลงานเฉลี่ยเทากัน รวมเปน รอยละ ๔๐   
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๕๘ 
 

การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มี

ผูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวาแตละคนมีสวนรวมในผลงานเรื่องนั้นรอยละเทาใด 

รวมทั้งระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้หากไมสามารถติดตอผูรวมงานใหลงนามรับรอง

ไดครบทุกคนใหดำเนินการ ดังน้ี 

(๑) กรณีที่ไมสามารถติดตอผูรวมงานทุกคนใหลงนามรับรองได ใหระบุจำนวนผูรวมงานทุกคนและ

ใหถือวาผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการเทาเทียมกัน 

(๒) กรณีผูรวมงานบางคนไมสามารถลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการได ใหมีการ

ลงนามรับรองโดยหัวหนาภาควิชาหรือผูอำนวยการกองการศึกษา ผูเสนอขอและผูรวมงานอยางนอย ๑ คน พรอม

ทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเปนที่ผูนั้นไมสามารถลงนามได หรือเหตุผลที่ไมสามารถระบุการมีสวนรวมของผูนั้นให

ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย ทั้งน้ีใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนผูพิจารณาเหตุผลความจำเปนดังกลาว 

หมายเหตุ: การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละเรื ่อง เมื่อไดลงนามรับรองแลวจะ

เปลี่ยนแปลงไมได 

๖.๒ ในกรณีที ่ผู เสนอขอดำรงตำแหนงที ่เปนผู วิจัยชื ่อแรก (first author) และ/หรือผู วิจัยชื ่อทาย 

(corresponding author) ตองการสัดสวนที่แตกตางจากขอ ๖.๑ ผูวิจัยและ/หรือผูเขียนสามารถสงเอกสาร

รับรองสัดสวน (% ของการมีสวนรวมในผลงาน โดยการลงลายมือชื่อรับรองของผูวิจัยทุกคน/ผูเขียนทุกคน ตาม

เอกสารที่กำหนด แตสัดสวนสูงสุดที่จะไดรับตองไมเกินรอยละ ๕๐  

 [เปนเจาของผลงานและเปนผูดำเนินการ หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและมีความรับผิดชอบสำคัญ

ใน การออกแบบการวิจัย (research design ดำเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล ( data analysis และการสรุป

ผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ (research summary and  recommendation ] 

 หมายเหตุ: การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละเรื่องในขอ ๖.๑ และ ๖.๒ เมื่อไดลง

นามรับรองแลวจะเปลี่ยนแปลงไมได ไมวาจะนำไปใชในกรณีใด โดยใคร และเมื่อใดก็ตาม หากตรวจสอบพบ

ภายหลังวาผูเสนอขอแตงตั้งระบุการมีสวนรวมไมตรงตามความเปนจริงหรือเปลี่ยนแปลงการมีสวนรวม จะถือวา

การกระทำของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรม ไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

และใหวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาสอบหาขอเท็จจริง และดำเนินการทางวินัยตอไป 

๖.๓  ผลงานวิจัยซึ่งเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนัยบัตรใด ๆ จะนำมาเสนอขอ

แตงต้ังตำแหนงทางวิชาการมิได 

๖.๔ รายงานการวิจัยซึ่งพิมพเปนรูปเลมเฉพาะเรื่องยังไมนับเปนการตีพิมพเผยแพรที่สมบูรณ ตองนำผล 

งานดังกลาวไปตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ หรืออาจจะพิมพในหนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการ   

๖.๕ หนังสือ หรือตำราที่เคยนำมาใชขอตำแหนงทางวิชาการระดับหนึ่ง ตอมาไดนำมาปรับปรุง แกไข

เพ่ิมเติม และตีพิมพเผยแพรใหม สามารถใชหนังสือ หรือตำราดังกลาวเพ่ือขอตำแหนงทางวิชาการระดับสูงขึ้นได 

๖.๖ ตำราที่เขียนเปนภาษาอังกฤษและพิมพเผยแพรในตางประเทศถือวาเปนตำราไดหากใชประกอบ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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๕๙ 
 

๖.๗  การตีพิมพในวารสารที่มีชื่ออยูในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิตางประเทศ หมายถึง วารสารที่มีการอางถึงใน

Index Medicus ห ร ื อ  Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Current Contents, Pubmed  แ ละ

วารสารที ่ม ีการอางถึงในฐานขอมูลตามประกาศที ่ กพอ. รับรอง เชน ScienceDirect, Scopus, Web of 

knowledge และ ISI เปนตน 

๖.๘ คำจำกัดความของหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ดูรายละเอียดตามอนุผนวก ๑   

ประกอบผนวก ก 

๖.๙   ผลงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา สามารถใชประกอบการขอตำแหนงวิชาการได  

๖.๑๐ ผูที่ไดรับทุน (clinical fellow/research fellow) ของ วพม./รพ.รร.๖ ซึ่งมีงานวิจัยและมีผลงาน

ตีพิมพที่ดำเนินการในตางประเทศ สามารถนำมาขอตำแหนงทางวิชาการไดสวนหนึ่ง แตตองมีหนังสือรับรองจาก

ตางประเทศยืนยันวาผลงานวิจัยน้ันไมไดเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรเพ่ือสำเร็จการศึกษาหรือการฝกอบรม และตอง

มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพโดยเปนเจาของ หรือเปนผูดำเนินการเอง (corresponding author) ซึ่งอาจดำเนินการใน

ตางประเทศหรือหลังกลับจากตางประเทศก็ได อยางนอย ๑ เรื่อง ซึ่งระบุสถาบันของผูวิจัย (Author’s affiliation) 

ในช ื ่อของ Phramongkutklao College of Medicine หร ือ Phramongkutklao Hospital และม ีค ุณภาพ

งานวิจัยอยูในระดับดี (ผศ.) และระดับดีมาก (รศ.)  

หมายเหตุ: เฉพาะขอ ๖.๙ และ ๖.๑๐ ใชเฉพาะผูขอดำรงตำแหนงทางวิชาการระดับ ผศ. และ รศ. เทาน้ัน 

๗. หัวขอที่ประเมิน 

๗.๑ การสอน/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน: รูปแบบ ความเหมาะสมของการใชภาษา 

ความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณและครบทันสมัยของเนื้อหา และการดำเนินเรื่อง ความชัดเจน ในการอธิบาย 

และสื่อความหมายใหแกผูอาน ปริมาณงานที่ทำ 

๗.๒ สื่ออื่น ๆ: ความคิดริเริ่ม ความถูกตอง ความทันสมัยของเนื้อหา ความเหมาะสมในการดำเนินเรื่อง 

และความยาวของสื่อ ศิลปะ คุณภาพของสื่อ การใชความรูความสามารถทางวิชาการ ความยากและปริมาณงาน

ในการผลิต ประโยชนตอกลุมเปาหมายและการนำไปใช 

๗.๓ หนังสือ/ตำรา: รูปแบบ ความเหมาะสมของการใชภาษา ความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณ

และความทันสมัยของเนื ้อหา ลำดับของเนื ้อหา และการดำเนินเรื ่อง ความชัดเจนในการอธิบาย และสื่อ

ความหมายใหแกผูอาน ปริมาณงานที่ทำ 

๗.๔ บทความทางวิชาการ: การนำเสนอองคความรูใหมที่ทันสมัย ความสมบูรณ และความถูกตองของ

เนื้อหา ความเหมาะสมในการใชภาษา รูปแบบ ลำดับของเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ความชัดเจนในการอธิบาย

และสื่อความหมายใหแกผูอาน ปริมาณงานที่ทำ 

๗.๕ งานวิจัย: ความถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย การอภิปรายและสรุปที่เหมาะสม การตีพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการ การคนพบองคความรูใหมที่ชวยเสริมสรางความกาวหนาทางวิชาการ ความคิดริเริ่ม ประโยชนของ

งานวิจัยและการนำไปประยุกตใช ปริมาณงานที่ทำ 
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อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข 

หลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและ
คุณภาพผลงานทางวิชาการ

ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ว่าด้วย	
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๖๒
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๖๑ 

เกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือใหการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  เปนไปอยางเหมาะสมและ

มีมาตรฐาน  จึงไดกำหนดเกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการของผูไดรับการเสนอแตงต้ังไวดังตอไปน้ี 

๑.  ระดับผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 

๑.๑ งานสอน คะแนนไมเกิน ๗๕ คะแนน เกณฑผาน ๕๕ คะแนน 

๑.๑.๑ ปริมาณงานสอน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  

ก การบรรยาย (กลุมใหญ  กลุมยอย,ฯลฯ  ๕๐  ชม./ป  และ/หรือ 

ข การปฏิบัติ (การควบคุมการปฏิบัติการ  การสอนขางเตียง  ๑๐๐  ชม./ป  และ/หรือ 

 การสอนที่หอผูปวยนอก การเปน tutor การสาธิต,ฯลฯ   

ค  การออกฝกภาคสนาม ๑๒๕  ชม./ป (๘ ชม./วัน  

หมายเหตุ: เกณฑผานปริมาณงานสอน คือ ๔๕ ชม./ป ขึน้ไป   

๑.๑.๒ คณุภาพการสอน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  

การวางแผนการสอน วิธีการสอน เน้ือหาในการสอน การใชสื่อ และการประเมินผล 

                  หมายเหตุ: เกณฑผาน  ๒๐ คะแนน ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีเดน 

๑.๑.๓ สื่อการสอน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  

ก  เอกสารประกอบการสอน (ระดับ ผศ.  ๑-๑๐ คะแนน/เรื่อง 

ข เอกสารคำสอน (ระดับ ผศ. หรือ รศ. หรือ ศ.  ๒-๒๐ คะแนน/เรื่อง 

ค สื่ออ่ืนๆ  ซึง่จัดทำขึ้นเอง  ๒-๒๐ คะแนน/รายการ 

๑.๒ งานบริการ (คะแนนไมเกิน ๗๕ คะแนน  

๑.๒.๑  งานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เชน การออกตรวจผูปวยนอก การผาตัด การดมยา  

การตรวจเลือด การตรวจช้ินเน้ือ การตรวจศพ ฯลฯ  

 (๗๕๐ ชม./ป  เทากับ ๕๐ คะแนน  คะแนนรวมไมเกิน ๕๐ คะแนน  

๑.๒.๒ การรับเชิญเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ 

๑.๒.๓ การเปนบรรณาธิการวารสาร ตำราหรือหนังสือ (๕๐-๑๐๐ ชม./ฉบับ แตไมเกิน ๓๐๐ ชม./ป   

๑.๒.๔ การเปนผูควบคุมหลักของวิทยานิพนธ (๙๐ ชม./ เรื่อง ผูควบคุมรองของวิทยานิพนธ  (๕๐ ชม./ 

เรื่อง กรรมการสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร (๒๐ ชม./รายวิชา  

หมายเหตุ (๑) คะแนนขอ ๑.๒.๒, ๑.๒.๓ และ ๑.๒.๔ ใหคิด ๗๕๐ ชม. เทากับ ๗๕ คะแนน   

      (๒) คะแนนรวมไมเกิน ๗๕  คะแนน 

๑.๓ งานทางวิชาการ (คะแนนไมเกิน ๑๐๐ คะแนน  

๑.๓.๑ กลุม ๑  งานวิจัย (original research / meta analysis / systematic review) 
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๖๒ 

๑.๓.๑.๑ ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการจะมีน้ำหนักคะแนน/รายการ ดังน้ี  

วารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ* วารสารที่ไมอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ 

ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๓๐ 

ดีเดน ๕๔ - ๖๐ ดีเดน ๒๗ - ๓๐ 

ดีมาก ๔๘ - ๕๓ ดีมาก ๒๔ - ๒๖ 

ดี ๔๒ - ๔๗ ดี ๒๑ - ๒๓ 

พอใช ๓๖ - ๔๑ พอใช  ๑๘ - ๒๐ 

              *ตาม ก.พ.อ.กำหนด 

             ๑.๓.๑.๒ Full paper ผลงานวิจัยตีพิมพใน proceedings (เฉพาะผูเสนอขอดำรงตำแหนง ผศ.) 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

การประชุมวิชาการภายในประเทศ 

 

ระดับคุณภาพ  คะแนนเต็ม ๓๐  ระดับคุณภาพ  คะแนนเต็ม ๒๐  

ดีเดน ๒๗ - ๓๐ ดีเดน ๑๘ - ๒๐ 

ดีมาก ๒๔ - ๒๖ ดีมาก ๑๖ - ๑๗ 

ดี ๒๑ - ๒๓ ดี ๑๔ - ๑๕ 

พอใช  ๑๘ - ๒๐ พอใช  ๑๒ - ๑๓ 

    ๑.๓.๒  กลุม ๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

๑.๓.๒.๑ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

วารสารท่ีอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ* วารสารที่ไมอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ 

ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๓๐ 

ดีเดน ๕๔ – ๖๐ ดีเดน ๒๗ – ๓๐ 

ดีมาก ๔๘ – ๕๓ ดีมาก ๒๔ – ๒๖ 

ดี ๔๒ – ๔๗ ดี ๒๑ – ๒๓ 

พอใช ๓๖ – ๔๑ พอใช ๑๘ - ๒๐ 

   *ตาม ก.พ.อ.กำหนด 

๑.๓.๒.๒ บทความปริทัศน (review article , กรณีศึกษา (case study) 

วารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ* วารสารที่ไมอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ 

ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๔๐ ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ 

ดีเดน ๓๖ - ๔๐ ดีเดน ๑๘ - ๒๐ 

ดีมาก ๓๒ - ๓๕ ดีมาก ๑๖ - ๑๗ 

ดี ๒๘ - ๓๑ ดี ๑๔ - ๑๕ 
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๖๓ 

พอใช ๒๔ - ๒๗ พอใช ๑๒ - ๑๓ 

   *ตาม ก.พ.อ.กำหนด 

๑.๓.๒.๓ งานแปล พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และบทในหนังสือหรือตำรา 

                  ประเภทผลงาน พอใช ดี ดีมาก ดีเดน 

งานแปล  (คะแนนเต็ม ๓๐   ๑๘-๒๐ ๒๑-๒๓ ๒๔-๒๖ ๒๗-๓๐ 

พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม  

(คะแนนเต็ม ๓๐   

๑๘-๒๐ ๒๑-๒๓ ๒๔-๒๖ ๒๗-๓๐ 

ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (คะแนนเต็ม ๓๐    

๑๘-๒๐ ๒๑-๒๓ ๒๔-๒๖ ๒๗-๓๐ 

๑.๓.๒.๔ ผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ระดับคณุภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ 

ดีเดน ๕๔ – ๖๐ 

ดีมาก ๔๘ – ๕๓ 

ดี ๔๒ – ๔๗ 

๑.๓.๒.๕ สทิธิบัตร และ software 

ระดับคณุภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ 

ดีเดน ๕๔ – ๖๐ 

ดีมาก ๔๘ – ๕๓ 

ดี ๔๒ – ๔๗ 

๑.๓.๓ กลุม ๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

ระดับคณุภาพ คะแนนเต็ม ๖๐ 

ดีเดน ๕๔ – ๖๐ 

ดีมาก ๔๘ – ๕๓ 

ดี ๔๒ – ๔๗ 

พอใช ๓๖ – ๔๑ 
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๖๔ 

๑.๓.๔ กลุม ๔ ตำรา หนังสือ บทในตำรา หรือ บทในหนังสือ 

ผลงานทางวิชาการ                         ระดับคุณภาพ 

พอใช ดี ดีมาก ดีเดน 

ตำรา   (คะแนนเต็ม ๑๐๐   ๖๐ - ๖๙ ๗๐ - ๗๙ ๘๐ - ๘๙ ๙๐-๑๐๐ 

หนังสือ (คะแนนเต็ม ๘๐   ๔๘- ๕๕ ๕๖-๖๓ ๖๔ - ๗๑ ๗๒ - ๘๐ 

บทในตำราหรือบทในหนังสือ 

(คะแนนเต็ม ๒๐   

๑๒-๑๓ ๑๔-๑๕ ๑๖-๑๗ ๑๘-๒๐ 

๑.๔ เกณฑการตัดสิน 

ผูขอดำรงตำแหนงทางวิชาการทุกระดับ ตองผานการประเมินคุณภาพการสอนในระดับดีเดน โดยไดคะแนนไม

นอยกวา ๒๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ตามเกณฑการประเมินการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ

เกลา และมีคะแนนรวมผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

๑.๔.๑ ผูสมควรดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองไดคะแนนรวมของงานสอน งานบริการทาง

วิชาการ และผลงานทางวิชาการ ตั้งแต ๑๐๐ คะแนน ขึ้นไป โดยมีคะแนนของผลงานทางวิชาการ ไมต่ำกวา ๒๕ 

คะแนน และมีคุณภาพในระดับดี โดยมีขอพิจารณาตัดสิน ดังน้ี 

๑.๔.๑.๑ ตองมีผลงานวิจัยจำนวนอยางนอย ๒ เรื่อง ที่มีคณุภาพในระดับดี หรือ 

๑.๔.๑.๒ ตองมีงานวิจัย ๑ เรื่อง รวมกับผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ ที่มีคุณภาพ

ในระดับดี หรือ 

๑.๔.๑.๓ ตองมีงานวิจัย ๑ เรื่อง รวมกับผลงานทางวิชาการรับใชสังคม ๑ เรื่อง ที่มคีุณภาพใน

ระดับดี หรือ 

๑.๔.๑.๔ ตองมีงานวิจัย ๑ เรื่องรวมกับตำราหรือหนังสือ ๑ เลม ทีม่ีคณุภาพในระดับดี  

ทั้งน้ีการตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯไมนอยกวา ๒ ใน ๓  

๑.๔.๒ ผูสมควรดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย (วิธพีิเศษ  ใชเกณฑเหมือนวิธีปกติโดยอนุโลม 

และอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการตองไมนอยกวา ๕ คน ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพดีมาก ทั้งน้ีการ

ตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯไมนอยกวา ๔ ใน ๕   

๑.๔.๓ ผูสมควรดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย (สำหรบัผูที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ตอง

ไดคะแนนรวมของงานสอน งานบริการทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ ต้ังแต ๑๕๐ คะแนนขึ้นไป โดยมี

คะแนนของผลงานทางวิชาการไมต่ำกวา ๕๐ คะแนน  

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการประกอบดวยตำราหรือหนังสือคุณภาพระดับดี อยางนอย ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ผูเสนอขอดำรงตำแหนงตองเปนผูวิจัยชื่อแรก (first author) และ/หรือ ผูวิจัย

ชื่อทาย (corresponding author) และตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามที่  ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งผลงานทางวิชาการและหนังสือตองมีคุณภาพดี โดยสวนของผลงานทางวิชาการสามารถ

เสนอไดหลายวิธี ดังตอไปน้ี 
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๖๕ 

(๑  ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ  

(๒  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ๑ รายการ หรือ 

(๓  ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม ๑ เรื่อง   

วิธีที่ ๒ ผลงานตองประกอบดวยผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอ่ืนดังตอไปน้ี 

(๑  ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพดี ๑ 

เรื่อง หรือ 

(๒  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ซึ่งมีคุณภาพดี  ๑ เรื่อง หรือ 

(๓  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม ๑ เรื่อง 

ซึ่งมีคุณภาพดี     

ทั้งน้ีการตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯไมนอยกวา ๒ ใน ๓  

๑.๔.๔ ผูสมควรดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  ตองไดคะแนนรวมของงานสอน งาน

บริการทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ ตั้งแต ๑๘๐ คะแนน ขึ้นไป โดยมีคะแนนของผลงานทางวิชาการไมต่ำ

กวา ๘๐ คะแนน การตัดสินใชเกณฑเหมือนวิธีปกติโดยอนุโลม แตอนุกรรมการตองไมนอยกวา ๕ คน ผลงานทาง

วิชาการใหใชเฉพาะวิธีที่ ๑ และตองมีคุณภาพดีมาก ทั้งน้ีการตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯไม

นอยกวา ๔ ใน ๕  

๑.๔.๕ ผูสมควรดำรงตำแหนงศาสตราจารย ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

วิธีที่ ๑  

๑.๑ ตองมีผลงานวิจัยที่เปนเจาของและเปนผูดำเนินการเองที่มีคุณภาพดีมาก และไดรบัการ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีช่ืออยูในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิตางประเทศอยางนอย ๕ เรื่องรวมกับตำราหรือ

หนังสือ ๑ เลมที่เปนเจาของที่มีคุณภาพดีมาก  หรือ  

๑.๒ ตองมีผลงานวิจัยที่เปนเจาของและเปนผูดำเนินการเองที่มีคุณภาพดีมาก และไดรบัการ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีช่ืออยูในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิตางประเทศอยางนอย ๑ เรื่องและผลงานทางวิชาการ

ในลักษณะอ่ืนที่มีช่ือในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิตางประเทศ หรือ ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิ

ตางประเทศ รวมกันอยางนอย ๕ เรื่อง รวมกับตำราหรือหนังสือ ๑ เลมทีเ่ปนเจาของที่มีคุณภาพดีมาก   

วิธีที่ ๒  

๒.๑ ตองมีผลงานวิจัยที่เปนเจาของและเปนผูดำเนินการเองที่มีคุณภาพดีเดน และไดรับการ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีช่ืออยูในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิตางประเทศอยางนอย ๕ เรื่อง  หรือ 

๒.๒ ตองมีผลงานวิจัยที่เปนเจาของและเปนผูดำเนินการเองที่มีคุณภาพดีเดน และไดรับการ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีช่ืออยูในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิตางประเทศอยางนอย ๑ เรื่อง และผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอ่ืนที่ในสิง่ตีพิมพทุติยภูมิตางประเทศ หรือผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิ

ตางประเทศ รวมกันอยางนอย ๕ เรื่อง ทีม่คีุณภาพดีเดน 

ทั้งน้ีการตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
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๖๖ 

๑.๔.๖ ผูสมควรดำรงตำแหนงศาสตราจารยวิธีพิเศษ จะตองเปนผูมีความรูความสามารถสูง และ

ผลงานทางวิชาการใหใชเฉพาะวิธีที่ ๑ และตองมีคุณภาพดีเดน โดยมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการซึ่งตีพิมพใน

วารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ ทั้งน้ีการตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯ ไมนอยกวา ๔ ใน ๕ 
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บันทึก........
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อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก  ข

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ว่าด้วย	
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๖๒
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๖๘ 

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

เพ่ือประเมินผลงานของ...................................................................................................................................... 

 

สังกัดภาควิชา ............................................................ 

กศ.วพม. 

สังกัด...................................................................... 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง) 

[    ] ศาสตราจารย(วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารย    วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[    ] รองศาสตราจารย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารย    

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    

 สาขาวิชา.................................................................................................................................................. 

๑. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

๑.๑ ระดับปริญญา [     ] ตรี         [     ] โท        [     ] เอก 

๑.๒ ดำรงตำแหนงและปฏิบัติหนาที่มาแลวรวม ...........................ป (นับเฉพาะเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่  

 มีคุณสมบัติ [     ] ผาน [    ] ไมผาน เกณฑสำหรับขอดำรงตำแหนงระดับ ........................................ 

๒. งานสอน (๒๕ คะแนน  

๒.๑ ปริมาณงานสอนเฉลี่ยตอป (๒๕ คะแนน  

ก บรรยาย.....................ชม.   คิดเปน.............................. คะแนน  (๕๐ ชม./ป = ๒๕ คะแนน  

ข ปฏิบัติ........................ชม.  คิดเปน.............................. คะแนน (๑๐๐ ชม./ป = ๒๕ คะแนน  

ค ฝกภาคฯ. ...................ชม. คิดเปน.............................. คะแนน (๑๒๕ ชม./ป = ๒๕ คะแนน  

 รวมทั้งหมด..........................................คะแนน (ไมเกิน ๒๕ คะแนน  

 ขาพเจาไดตรวจสอบจำนวนช่ัวโมงสอนของผูขอตำแหนงทางวิชาการน้ีแลวขอรับรองวาเปนขอมูลที่ถูกตอง 

 

 ลงช่ือ...................................................              ลงช่ือ................................................... 

    (...................................................                                      (.................. ................................   

 **หัวหนาภาควิชา....................................              **ผูอำนวยการกอง..................................... 

 วันที่........เดือน.........................พ.ศ. .......              วันที่........เดือน......................พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ:  

**ในกรณีผูขอฯ เปน อจ.หน.ภาควิชาฯ หรือ ผอ.กองฯ ขึ้นไปใหเปนผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เปนผูลงนาม  
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๖๙ 

  

 

ยศ-ช่ือ.................................................................................... สาขา ............................................................... 

๒.๒ คุณภาพการสอน 

รายการเกณฑพิจารณา 
เกณฑการใหคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ คะแนนที่ได 

๑. การเตรียมการสอน 

๑.๑ มีการจัดทำแผนการสอน 

๑.๒ แผนการสอนแสดงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ชัดเจน 

๑.๓ แผนการสอนแสดงลำดับขั้นตอนการจัดการเรียน

การสอนชัดเจน 

๑.๔ แผนการสอนแสดงวิธีการประเมินสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

๑.๕ มีการเตรยีมเอกสารการสอน/ประกอบการสอน 

มี  

๕ ขอ 

มี  

๔ ขอ 

มี  

๓ ขอ 

มี  

๒ ขอ 

มี  

๑ ขอ 

 

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

๒. วิธีการสอน 

๒.๑ จัดการสอนไดตามแผนการสอน 

๒.๒ ใชเทคนิคการสอนทำใหผูเรียนสนใจในบทเรียน  

ใชภาษาที่เขาใจงาย สอดแทรกประสบการณ 

๒.๓ มีความรบัผิดชอบ ตรงตอเวลา มุงมั่นในการสอน 

๒.๔ มีบุคลิก วาจา การแตงกายสุภาพ เปนตัวอยาง

ดานคุณธรรมได 

๒.๕ กระตุนใหผูเรียนรูจักวิเคราะห วิจารณ  และมสีวน

รวม 

มี ๕ 

ขอ 

มี ๔ 

ขอ 

มี ๓ 

ขอ 

มี ๒ 

ขอ 

มี ๑ ขอ  

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

 

๓. เน้ือหาในการสอน 

๓.๑ อาจารยมคีวามรูที่ดี เน้ือหาทันสมัย 

๓.๒ เน้ือหาเรียบเรียงและอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงาย 

๓.๓ เน้ือหาแนะนำประเด็นสำคัญทั้งทางทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

๓.๔ เน้ือหามีความเช่ือมโยงกับความรูวิชาอ่ืนๆ ได 

๓.๕ มีการแนะนำเรื่องที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม 

มี ๕ 

ขอ 

มี ๔ 

ขอ 

มี ๓ 

ขอ 

มี ๒ ขอ มี ๑ ขอ  

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

๔. การใชสื่อการสอน 

๔.๑ มีการเตรยีมสื่อการสอน 

มี ๕ 

ขอ 

มี ๔ 

ขอ 

มี ๓ 

ขอ 

มี ๒ ขอ มี ๑ ขอ  

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

แบบประเมินผลงานสอนเพือ่ขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

คุณภาพการสอนแบบ บรรยาย 
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๗๐ 

       ลงช่ือ...................................................................................  

               (                                          

รอง ผอ.วพม.ฝายวิชาการ/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ วพม. 

................../........................./.................. 

๔.๒ สื่อการสอนมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

๔.๓ สามารถนำสื่อการสอนมาใชไดอยางเหมาะสม 

๔.๔ สื่อการสอนเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

๔.๕ สื่อการสอนทันสมัย 

๕. การประเมินผล 

    มีการประเมินผลความรูความเขาใจทั้งระหวางหรือ

หลังการสอน 

ดีมาก ดี ปาน

กลาง 

พอใช ควร

ปรับปรุง 

 

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

 รวมคะแนนที่ไดรับ 
 

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

ระดับคณุภาพการสอน 

[    ] ดีเดนเปนพิเศษ (๒๒-๒๕ คะแนน  [    ] ดีเดน  (๒๐ –  ๒๑.๙ คะแนน  [    ] ดีมาก (๑๗–๑๙.๙ คะแนน  

[    ] ดี (๑๕ –๑๖.๙ คะแนน           [    ] ควรปรับปรุง (นอยกวา ๑๕ คะแนน  

ผลการประเมิน [   ] ผาน (ระดับดีเดน  [   ] ไมผาน 

ขอเสนอแนะ..............................................................................................................................................................     

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

หมายเหตุ: เกณฑการผานตองมีคุณภาพการสอนอยูในระดับดีเดนขึ้นไป 

 

 

 

 
 

 หมายเหตุ  ทําสําเนา ๓ ชุด 
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๗๑ 

แบบประเมินผลงานสอนเพือ่ขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

คุณภาพการสอนแบบ Bedside Teaching 

ยศ-ช่ือ.................................................................................... สาขา ............................................................... 

เกณฑการพิจารณา เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ที่ได ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การเตรียมการสอน 
๑.๑ มีการจัดทำแผนการสอน 
๑.๒ แผนการสอนแสดงวัตถุประสงคชัดเจนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 
๑.๓ แผนการสอนแสดงลำดับขั้นตอนการสอนชัดเจน 
๑.๔ แผนการสอนแสดงวิธีการประเมินสอดคลองกับ
วัตถุประสงค  

มี ๔ 
ขอ 

มี ๓ 
ขอ 

มี ๒ 
ขอ 

มี ๑ 
ขอ 

ไมชัดเจน
วามีการ

เตรียมการ
สอน 

 

๒. วิธีการสอน 
๒.๑ จัดการสอนไดตามแผนการสอน 
๒.๒ ใชเทคนิคที่ทำใหผูเรียนมแีรงจูงใจที่จะเรยีนรู ทำ
ความเขาใจกับบทเรียน และเปดโอกาสใหมีการซักถาม 
๒.๓ ใหกำลังใจผูเรียน พรอมขอมูลปอนกลับที่สงผล
ดีตอพฤติกรรมการเรียนรู 
๒.๔ กระตุนใหผูเรียนรูจักวิเคราะห วิจารณ และมี
สวนรวม 

มี ๔ 
ขอ 

มี ๓ 
ขอ 

มี ๒ 
ขอ 

มี ๑ 
ขอ 

วิธีการสอน
ไมมี

คุณภาพ 

 

๓. เน้ือหาการสอน 
๓.๑ เน้ือหาเช่ือมโยงกับโจทยปญหาของผูปวย 
๓.๒ อธิบายเน้ือหาใหผูเรียนเขาใจไดงาย 
๓.๓ สอนสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
และความปลอดภัยผูปวย 
๓.๔ เน้ือหามีความเช่ือมโยงกับบริบททางสังคม 
กฎหมาย และระบบสุขภาพของประเทศ 
๓.๕ มีการสอนสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวของกับ  
เวชจริยศาสตร และการพัฒนาอัตลักษณะเชิงวิชาชีพ 

มี 5 
ขอ 

มี 4 
ขอ 

มี 3 
ขอ 

มี ๑-2 
ขอ 

เน้ือหาการ
สอนไม
ชัดเจน 

 

๔. การประเมินผล 
๔.๑ มีการประเมินความรูพ้ืนฐานของผูเรียน  
๔.๒ มีการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนใน
เน้ือหาระหวางการสอน  
๔.๓ มีการกระตุนใหผูเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู และสิ่ง
ที่จะตองไปศึกษาเพ่ิมเติมตอไป  
๔.๔ มีการถามตอบและเปดโอกาสใหผูเรียนได    
ถามปญหา 

มี ๔ 
ขอ 

มี ๓ 
ขอ 

มี ๒ 
ขอ 

มี ๑ 
ขอ 

การ
ประเมินผล
ไมชัดเจน 
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๗๒ 

   ลงช่ือ

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

         (                                      

              ................../........................./.................. 

เกณฑการพิจารณา เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. การเปนตัวอยางที่ดีของอัตลักษณเชิงวิชาชีพ 
๕.๑ แนะนำใหผูปวยทราบและขอใหผูปวยยินยอม
ใหมีการสอนขางเตียง  
๕.๒ แสดงความขอบคุณผูปวยที่ใหความรวมมือ  
๕.๓ นำประวัติการเจ็บปวยมาอภิปรายโดยใหเกียรติ
ผูปวย  
๕.๔ มอบหมายใหผูเรียนแสดงความขอบคุณผูปวยที่
ยินยอมในการเรียนการสอนขางเตียง 

มี ๔ 
ขอ 

มี ๓ 
ขอ 

มี ๒ 
ขอ 

มี ๑ 
ขอ 

ไมได
แสดง

ความเปน
ตัวอยางที่
ดีของอัต
ลักษณเชิง
วิชาชีพ 

 

 รวมคะแนน  

ระดับคณุภาพการสอน 
[     ] ดีเดนเปนพิเศษ (๒๒-๒๕ คะแนน  [     ] ดีเดน (๒๐-๒๑.๙ คะแนน  
[     ] ดีมาก (๑๗-๑๙.๙ คะแนน  [     ] ดี (๑๕-๑๖.๙ คะแนน  
[     ] พอใช (นอยกวา ๑๕ คะแนน  

ผลการประเมิน  [     ] (ระดับดีเดน/ ดีเดนเปนพิเศษ  [     ] ไมผาน  
ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ: เกณฑผาน ตองมีคุณภาพการสอนอยูในระดับดีเดนขึ้นไป  
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๗๓ 

แบบประเมินผลงานที่ขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

คุณภาพการสอนแบบ Interactive lecture/small group 

 

เกณฑการพิจารณา เกณฑการใหคะแนน  

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ คะแนน

ที่ได 

๑. การเตรียมการสอน 

๑.๑ มีการจัดทำแผนการสอน 

๑.๒ แผนการสอนแสดงวัตถุประสงคชัดเจนตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู 

๑.๓ แผนการสอนแสดงลำดับขั้นตอนของกระบวนการสอน

และกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบที่กำหนดอยางชัดเจน 

๑.๔ แผนการสอนแสดงวิธีการประเมินสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและครบถวนทุกขั้นตอน  

มี ๔ 

ขอ 

มี ๓ 

ขอ 

มี ๒ 

ขอ 

มี ๑ 

ขอ 

ไมชัดเจนวา

มีการ

เตรียมการ

สอน 

 

๒. วิธีการสอน 

๒.๑ กำหนดกจิกรรมการเรียนรูไดตามแผนการสอนและมี

ลำดับขั้นตอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม 

๒.๒ ใชเทคนิคที่ทำใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู และฝก

ทักษะการปฏิบัติอยางเปนระบบ 

๒.๓ ใหกำลังใจผูเรียน พรอมขอมูลปอนกลับที่สงผลดีตอ

พฤติกรรมการเรียนรู 

๒.๔ กระตุนใหผูเรียนรูจักวิเคราะห วิจารณ และมีสวนรวม 

มี ๔ 

ขอ 

มี ๓ 

ขอ 

มี ๒ 

ขอ 

มี ๑ 

ขอ 

วิธีการสอน

ไมมีคุณภาพ 

 

๓. เน้ือหาการสอน 
๓.๑ เน้ือหาเช่ือมโยงกับโจทยปญหาของผูปวย 
๓.๒ อธิบายเน้ือหาใหผูเรียนเขาใจไดงาย 
๓.๓ สอนสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวของกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยผูปวย 
๓.๔ เน้ือหามีความเช่ือมโยงกับบริบททางสังคม กฎหมาย 
และระบบสุขภาพของประเทศ 
๓.๕ มีการสอนสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวของกับเวชจริย
ศาสตร และการพัฒนาอัตลักษณะเชิงวิชาชีพ 

มี 5 
ขอ 

มี 4 
ขอ 

มี 3 
ขอ 

มี ๑-2 
ขอ 

เน้ือหาการ

สอนไม

ชัดเจน 

 

๔. การใชสื่อการสอน 

๔.๑ มีการเตรยีมสื่อการสอน 

๔.๒ สื่อการสอนมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

มี ๔ 

ขอ 

มี ๓ 

ขอ 

มี ๒ 

ขอ 

มี ๑ 

ขอ 

การ

ประเมินผล

ไมชัดเจน 
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๗๔ 

   ลงช่ือ...................................................................................  

         (                                      

              ................../........................./.................. 

๔.๓ สามารถนำสื่อการสอนมาใชไดอยางเหมาะสม 

๔.๔ สื่อการสอนทันสมัย 

๕. การประเมินผล 

๕.๑ มีการประเมินความรูพ้ืนฐานของผูเรียน  

๕.๒ มีการประเมินทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ระหวางการทำกิจกรรมหรือฝกปฏิบัติ  

๕.๓ มีการกระตุนใหผูเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู และสิ่งที่

จะตองไปศึกษาเพ่ิมเติมตอไป  

๕.๔ สรางหรือเลือกใชแบบประเมินที่มีคุณภาพและ

เหมาะสมกับกจิกรรมการเรียนรูที่กำหนด 

มี ๔ 

ขอ 

มี ๓ 

ขอ 

มี ๒ 

ขอ 

มี ๑ 

ขอ 

การ

ประเมินผล

ไมชัดเจน 

 

 รวมคะแนน  

ระดับคณุภาพการสอน 

[     ] ดีเดนเปนพิเศษ (๒๒-๒๕ คะแนน)  [     ] ดีเดน (๒๐-๒๑.๙ คะแนน)  

[     ] ดีมาก (๑๗-๑๙.๙ คะแนน)  [     ] ดี (๑๕-๑๖.๙ คะแนน)  

[     ] พอใช (นอยกวา ๑๕ คะแนน) 

ผลการประเมิน  [     ] (ระดับดีเดน/ ดีเดนเปนพิเศษ)  [     ] ไมผาน  

ขอเสนอแนะ 

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

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

หมายเหตุ: เกณฑผาน ตองมีคุณภาพการสอนอยูในระดับดีเดนขึ้นไป  
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๗๕ 

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

เพ่ือประเมินผลงานของ...................................................................................................................................... 

สังกัดภาควิชา ............................................................ 

กศ.วพม. 

สังกัด...................................................................... 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง) 

[    ] ศาสตราจารย(วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารย    วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[    ] รองศาสตราจารย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารย    

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    

 

 สาขาวิชา.................................................................................................................................................. 

๒.๓ สื่อการสอน   (๒๕ คะแนน* * 

ลำดับ 

 

 

ช่ือเรื่อง 

 

 

ลำดับที่ของผู

เสนอผลงาน/

ผูเขียนทั้งหมด 

คะแนนเต็ม 

ตามเกณฑ

ของเอกสาร 

คะแนนที่

กรรมการ

ให 

 

คะแนนของผู

เสนอผลงานตาม

สัดสวน*** 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

     

รวมคะแนนสื่อการสอน = ....................................................คะแนน (ไมเกิน ๒๕ คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ๑.ระดับ ผศ.จะตองมีชม.สอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกำหนดไวในหลักสูตรของ วพม. และไดคะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเดน
ตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน โดยจะตองเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนท่ีผลิตขึ้นไมนอยกวา ๑รายวิชา ซ่ึงมี
คุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว 
             ๒. ระดับ รศ. จะตองมีชม.สอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกำหนดไวในหลักสูตรของ วพม. และไดคะแนนคุณภาพการสอนระดับ
ดีเดนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน  
โดยจะตองเสนอเอกสารคำสอนท่ีผลิตขึ้นไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซ่ึงมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว 
             ๓. ระดับ ศ.จะตองมีชม.สอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกำหนดไวในหลักสูตรของ วพม. และไดคะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเดน
ตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน โดยจะตองเสนอเอกสารคำสอนท่ีผลิตขึ้นไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซ่ึงมีคุณภาพดี และไดใช
ประกอบการสอนมาแลว 
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๗๖ 

** ประเภท ก. เอกสารประกอบการสอน ๑ – ๑๐  คะแนน/เรื่อง 

   ประเภท ข. เอกสารคำสอน ๒ – ๒๐  คะแนน/เรื่อง 

   ประเภท ค. สื่ออ่ืนๆ ซึ่งจัดทำขึ้นเอง ๒ – ๒๐  คะแนน/เรื่อง 

*** ถามีผูเขียนมากกวา ๑ คน ใหแนบเอกสารแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ เพื่อแสดง

สัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน 

 

 

 

ลงช่ือ................................................................................... 
         (                                      
                        รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ/ 
      ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

              ................../........................./.................. 
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๗๗ 

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

เพ่ือประเมินผลงานของ...................................................................................................................................... 

สังกัดภาควิชา ............................................................ 

กศ.วพม. 

สังกัด...................................................................... 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง) 

[    ] ศาสตราจารย(วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารย    วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[    ] รองศาสตราจารย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารย    

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    

 สาขาวิชา.................................................................................................................................................. 

๓. งานบริการทางวิชาการ (๗๕ คะแนน  

๓.๑ งานบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เฉลี่ยปละ ....................................  ชม. 

  คิดเปน  ....................................................  คะแนน 

(๗๕๐ ชม./ป = ๕๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

๓.๒ การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ เฉลี่ยปละ..................................... ชม. 

  คิดเปน ......…............................................ คะแนน 

๓.๓ การเปนผูควบคุมวิทยานิพนธ กรรมการสอบวิทยานิพนธ กรรมการสอบวุฒิบัตรฯ อนุมัติบัตร 

 บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ และกรรมการวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งไดรับการประเมินแลว ดังน้ี 

 ๑ .................. .........................................  เฉลี่ยปละ   ............................    ชม.     

 ๒ ............................................................  เฉลี่ยปละ ..................................  ชม. 

  คิดเปน ................................................  คะแนน 

(ขอ ๓.๒ และ ๓.๓ ใหคิด ๗๕๐ ชม./ป = ๗๕ คะแนน  

  รวมงานบริการทางวิชาการคิดเปน .................................................คะแนน  

ขาพเจาไดตรวจสอบจำนวนชั่วโมงการบริการทางวิชาการสอนของผูขอตำแหนงทางวิชาการนี้แลวขอรับ

รองวาเปนขอมูลที่ถูกตอง 

 ลงช่ือ......................................................                        ลงช่ือ...................................................... 

        (..................................................                    (......................................................  

   **หัวหนาภาควิชา......................................                   **ผูอำนวยการกอง........................................ 

วันที่ ...............เดือน......................พ.ศ. .............             วันที่............เดือน.................พ.ศ. ................ 

๗๘ 

หมายเหตุ:  

**ในกรณีผูขอฯ เปน อจ.หน.ภาควิชาฯ หรือ ผอ.กองฯ ขึ้นไปใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เปนผูลงนาม 

 

 

 



86

๗๙ 

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ (ศ.) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

เพ่ือประเมินผลงานของ...................................................................................................................................... 

สังกัดภาควิชา ..............................................กศ.วพม. สังกัดกอง ................................................................ 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[     ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง)  

[     ] ศาสตราจารย (วิธีพิเศษ         

[     ] ศาสตราจารย    วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[     ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ         

[     ] ศาสตราจารยพิเศษ   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

 สาขาวิชา.................................................................................................................................................. 

๔. งานทางวิชาการ ( ๑๐๐ คะแนน  

ประเภทรายการ ชื่อเรื่อง 

ลำดับที ่

ของผูขอ

ตำแหนง/

ชื่อทั้งหมด 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหตุ 
ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 

๑.ผลงานวิจัย** 

 

 

 

 

 

๒.ผลงานทาง

วิชาการใน

ลักษณะอ่ืน ๆ** 

 

 

 

๓.งานวิจัยรับใช

สังคม** 

 

 

 

 

๑.๑............................ 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๑.๒............................ 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๒.๑............................. 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๒.๒. ............................ 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๓.๑............................. 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๓.๒ ............................ 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

  

…….......

……..... 

 

 

…….......

……....... 

 

…….......

……....... 

 

…….......

……....... 

 

…….......

……....... 

 

…….......

……..... 

 

 

…….......

……..... 

 

…….......

……..... 

 

…….......

……..... 

 

……...... 

……....... 

 

…….......

……..... 

 

 

…….......

……..... 

 

…….......

……..... 

 

…….......

……..... 

 

……...... 

……...... 

 

…….......

……... 

 

 

..…….....

..……. 

 

....……...

....…. 

 

…….......

……... 

 

.…….....

…….... 
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๘๐ 

๔. ตำรา หนังสือ  

บทในตำรา บท

ในหนังสือ** 

 

๔.๑............................. 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๔.๒............................ 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

คุณภาพโดยรวม      

 

หมายเหตุ ** ใหเรียงลำดับตามช่ือแรก/ช่ือสุดทาย (corresponding author) และเรียงลำดับจากปลาสุด 

 

ความเห็นของผูประเมิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการประเมินเพ่ือดำรงตำแหนงศาสตราจารย  [  ]  ผาน  [  ]  ไมผาน 

 

 

     ลงช่ือ..................................................................................ผูประเมิน 

      (....................................................................  

              วันที่................เดือน............................พ.ศ. ............. 
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๘๑ 

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ(ผศ./รศ.)วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุเกลา 

เพ่ือประเมินผลงานของ ...................................................................................................................................... 

สังกัดภาควิชา ..............................................กศ.วพม. สังกัดกอง................................................................. 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[     ] รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[     ] รองศาสตราจารย   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

[     ] ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ     

[     ] ผูชวยศาสตราจารย    

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[     ] รองศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[     ] รองศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

[     ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ     

[     ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ   

๔. งานทางวิชาการ ( ๑๐๐ คะแนน  

ประเภทรายการ ชื่อเรื่อง ลำดับที่ของ

ผูเสนอ

ผลงาน/

ผูเขยีน

ทั้งหมด 

คะแนนเต็ม

ตาม 

เกณฑของผล 

งานทาง

วิชาการ 

คะแนนท่ี

กรรมการให 

 

คะแนนของผู

เสนอผลงาน

(ตามสัดสวน  

๑.ผลงานวิจัย** 

 

 

 

 

 

๒.ผลงานทาง

วิชาการในลักษณะ

อ่ืน ๆ** 

 

 

 

๓.งานวิจัยรับใช

สังคม** 

 

 

 

 

๑.๑............................ 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๑.๒............................ 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๒.๑............................. 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๒.๒ ............................ 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๓.๑............................. 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๓.๒ ............................

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

 

……............. 

…….......…… 

 

 

…….......…… 

…….......…… 

 

…….......…… 

…….......…… 

 

…….......…… 

…….......…… 

 

…….......…… 

…….......…… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 

 

…….......……… 

…….......……… 
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๘๒ 

๔. ตำรา หนังสือ  

บทในตำรา บทใน

หนังสือ** 

 

๔.๑.............................

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

๔.๒ ........................... 

สัดสวนงาน...% 

(เอกสารเลขที่.........) 

 

คะแนนรวม     

หมายเหตุ  ** ใหเรียงลำดับตามช่ือแรก/ช่ือสุดทาย (corresponding author) และตามปลาสุด 

 เกณฑผานเฉพาะคะแนนผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ๒๕ คะแนน ระดับ รศ. ๕๐ คะแนน ระดับ รศ. วิธีพิเศษ ๘๐  

คะแนน  

รวมคะแนนที่ได  = …………………คะแนน  

ความเหน็ของผูประเมิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                 

ลงช่ือ....................................................................ผูประเมิน 

(..................................................................  

              วันที่ ........ เดือน ...................พ.ศ. ................ 
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๘๓ 

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการของ ................................................................................................................................ 

เรื่อง ............................................................................................................................................................. 

 

ลำดับ รายการประเมิน ดีเดน ดีมาก ดี พอใช คำอธบิายเพิ่มเติม 

๑ ความถูกตองในดานวิชาการ      

 

๒ ความดีเดนทางวิชาการ      

 

๓ ความสามารถในการแตงและเรียบเรียง      

 

๔ ประโยชนทางวิชาการตรงตามสาขา      

 

๕ รูปแบบและลักษณะของผลงาน      

 

๖ คุณคาทางวิชาการ      

 สรุปการประเมินผล      

 

        คุณธรรม จริยธรรมดานผลงานทางวิชาการ        ผาน           ไมผาน 

 

             

ลงช่ือ.................................................................. (ผูประเมิน  

 ( ..................................................... ) 

           วันที่..................เดือน...................พ.ศ. ......... 

 

ความเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน

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

............................................................................................................................................................................................ 
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๘๔ 

สรุปแบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ (ผศ./รศ.)  

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

( สำหรบัคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ  

เพ่ือประเมินผลงานของ........................................................................................................................................ 

สังกัดภาควิชา ............................................................ 

กศ.วพม. 

สังกัด...................................................................... 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง) 

[    ] ศาสตราจารย(วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารย    วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[    ] รองศาสตราจารย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารย (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารย    

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ         

[    ] ศาสตราจารยพิเศษ   วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒ 

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[    ] รองศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ     

[    ] ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    

สาขาวิชา.............................................................................................................................................................. 

ก. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง [   ] ผาน     [   ] ไมผาน 

ข. ผลการประเมิน 

๑. คะแนนงานสอน (คะแนนเฉลี่ยจากอนุกรรมการทั้งหมด  

      ๑.๑ ปริมาณการสอนได ............................................... คะแนน 

      ๑.๒ คุณภาพการสอนได .............................................. คะแนน  ระดับคุณภาพ..........................     

      ๑.๓ สื่อการสอนได ........................................................ คะแนน 

               รวมคะแนนงานสอนได .........................................  คะแนน 

๒. คะแนนงานบริการทางวิชาการได .................................. คะแนน 

๓. คะแนนผลงานทางวิชาการ 

      ๓.๑ อนุกรรมการ ๑ ได ........................... คะแนน ระดับคุณภาพ ..........................   

  สรุป  [  ] ผาน   [  ] ไมผาน 

 ๓.๒ อนุกรรมการ ๒ ได ........................... คะแนน ระดับคุณภาพ ..........................   

  สรุป  [  ] ผาน   [  ] ไมผาน 

 ๓.๓ อนุกรรมการ ๓ ได ........................... คะแนน  ระดับคุณภาพ ..........................   

  สรุป  [  ] ผาน   [  ] ไมผาน  

 ๓.๔ อนุกรรมการ ๔ ได ........................... คะแนน ระดับคุณภาพ ..........................   

  สรุป  [  ] ผาน   [  ] ไมผาน 
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๘๕ 

 ๓.๕ อนุกรรมการ ๕ ได ........................... คะแนน ระดับคุณภาพ ..........................   

  สรุป  [  ] ผาน   [  ] ไมผาน 

    ๔. ระดับคะแนนทั้งหมด  ( ขอ ๑+๒+๓  

๔.๑ อนุกรรมการ ๑ ได ..................................... คะแนน [   ] ผาน      [   ] ไมผาน 

๔.๒ อนุกรรมการ ๒ ได ..................................... คะแนน [   ] ผาน      [   ] ไมผาน 

๔.๓ อนุกรรมการ ๓ ได ..................................... คะแนน [   ] ผาน      [   ] ไมผาน 

๔.๔ อนุกรรมการ ๔ ได ..................................... คะแนน [   ] ผาน      [   ] ไมผาน 

๔.๕ อนุกรรมการ ๕ ได ..................................... คะแนน [   ] ผาน      [   ] ไมผาน 

 คะแนนรวมเฉลี่ย (ขอ ๔ ..................................คะแนน  

 ระดับคุณภาพงานสอน ................................................. 

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ       [   ] ดีเดน      [   ] ดีมาก       [   ] ดี [   ] พอใช   

ค. สรุปผลการประเมินเพื่อขอดำรงตำแหนง ................................................. [   ] ผาน [   ] ไมผาน 

ขอเสนอแนะจากผูประเมิน…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองวา .................................................. มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถวน ถูกตอง

และเหมาะสมที่จะดำรงตำแนงทางวิชาการในระดับ ....................................ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา       

ลงช่ือ................................................................................ 

( ...............................................  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ/ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ วพม. 

วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ....................... 
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สรุปแบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ(ศ.)วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

( สำหรบัคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ  

เพ่ือประเมินผลงานของ........................................................................................................................................ 

สังกัดภาควิชา ..............................................กศ.วพม. สังกัดกอง ............................................................... 

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[     ] ศาสตราจารย(เงินประจำตำแหนงในอัตราขั้นสูง) 

[     ] ศาสตราจารย (วิธีพิเศษ  

[     ] ศาสตราจารย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒              

เพ่ือขอดำรงตำแหนง 

[     ] ศาสตราจารยพิเศษ (วิธีพิเศษ    

[     ] ศาสตราจารยพิเศษ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒              

  

สาขาวิชา.............................................................................................................................................................. 

ก. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง         [   ] ผาน       [   ] ไมผาน 

ข. ผลการประเมิน 

๑. คะแนนงานสอน (คะแนนเฉลี่ยจากอนุกรรมการทั้งหมด  

      ๑.๑ ปริมาณการสอนได ..........................................คะแนน 

      ๑.๒ คุณภาพการสอนได .........................................คะแนน  ระดับคุณภาพ..........................     

      ๑.๓ สื่อการสอนได...................................................คะแนน 

               รวมคะแนนงานสอนได.....................................คะแนน 

๒. คะแนนงานบริการทางวิชาการได..............................คะแนน 

๓. คุณภาพผลงานทางวิชาการ (จำนวน........................... เร่ือง  

      ๓.๑ อนุกรรมการ ๑ ให  ดีเดน.......เรื่อง  ดีมาก.......เร่ือง  ดี.......เร่ือง  พอใช.......เรื่อง  สรุป   [ ] ผาน   [ ] ไมผาน 

      ๓.๒ อนุกรรมการ ๒ ให  ดีเดน.......เรื่อง  ดีมาก.......เร่ือง  ดี.......เร่ือง  พอใช.......เรื่อง  สรุป   [ ] ผาน   [ ] ไมผาน 

 ๓.๓ อนุกรรมการ ๓ ให  ดีเดน.......เรื่อง  ดีมาก.......เรื่อง  ดี.......เร่ือง  พอใช.......เรื่อง  สรุป   [ ] ผาน   [ ] ไมผาน

 ๓.๔ อนุกรรมการ ๔ ให  ดีเดน.......เรื่อง  ดีมาก.......เรื่อง  ดี.......เร่ือง  พอใช.......เรื่อง  สรุป   [ ] ผาน   [ ] ไมผาน

 ๓.๕ อนุกรรมการ ๕ ให  ดีเดน.......เรื่อง  ดีมาก.......เรื่อง  ดี.......เร่ือง  พอใช.......เรื่อง  สรุป   [ ] ผาน   [ ] ไมผาน 

ค. สรปุผลการประเมิน 

รวมคะแนน  ( ขอ ๑+๒   ได..............................คะแนน  

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ [   ] ดีเดน      [   ] ดีมาก      [   ] ดี  [   ] พอใช   

สรุปผลการประเมินเพื่อขอดำรงตำแหนงศาสตราจารย............................ [   ] ผาน      [   ] ไมผาน 

ขอเสนอแนะจากผูประเมิน

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

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

ขอรับรองวา ..........................................................................มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถวนถูกตอง 

และเหมาะสมที่จะดำรงตำแนงทางวิชาการในระดับ ...........................................ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา    

    ลงชื่อ...................................................................................  
         (................................................  
                      รอง ผอ.วพม.ฝายวิชาการ/ 

ประธานคณะกรรมการพจิารณาตำแหนงทางวชิาการ วพม. 
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หลักฐานประกอบรายงานเสนอตอกองทพับกขอแตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคณุ ศาสตราจารย                             

รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย ของสถาบนัการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก 

---------------------------------- 

 

๑. ประวัติยอขาราชการ 

๒. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุด (สำเนาวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร) พรอมสำเนาอนุมัติใหไป 

    ศึกษา (ถาเปนการสำเร็จการศึกษาในระหวางรับราชการ) จำนวน ๑ ชุด  

๓. สำเนาคำสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก จำนวน ๑ ชุด  

๔. สำเนาคำสั่งแตงต้ังเปน ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย แลวแตกรณี จำนวน 

    คำสั่งละ ๑ ฉบับ (ถาไดรับการแตงต้ังมาแลว)  

๕. สำเนาคำสั่งแตงต้ังใหดำรงตำแหนงอาจารยของสถาบันการศึกษา คำสั่งละ ๑ ฉบับ  

๖. ความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรงและตามลำดับช้ัน จนถึงผูบังคับบัญชาช้ันสูงสุดของ 

    สถาบันการศึกษา  

๗. บัญชีสรุปรายละเอียดขอแตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย  

   ศาสตราจารย (ตามแบบที่แนบ) จำนวน ๑ ฉบับ (เวนชองผลงานทางวิชาการของผูที่เสนอขอแตงต้ัง 

   เปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ไมตองระบุ) 

๘. ผลงานทางวิชาการ  

 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณารับรองแลว ใหเสนอจำนวน ๑ ฉบับ (ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เชน สื่อ

การสอน CAI ไมตองสงตัวผลงานแตใหสงเอกสารกำกับผลงานน้ัน ๑ ฉบับแทน)  

๙. มติสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

 

**************************************** 

 

 

 

 

 

 




