ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวย การพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อใหการแตงตั้งอาจารยหัวหนาภาควิชาและอาจารยกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ใหดํารงตําแหนง ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาอีกตําแหนงหนึ่ง ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม และระเบียบกองทัพบกที่เกี่ยวของ
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม สภา วพม. จึงมีมติเห็นชอบ เมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ใหวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียก “ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชไดตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
ขอ ๔ หลักการและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามระเบียบกองทัพบก
วาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ของ
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งจะตองเปนผูที่บรรจุอยูในอัตราของ วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา ในเวลาที่เสนอขอ เวน นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และผูที่มีความชํานาญเฉพาะสาขาของ
กรมแพทยทหารบก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ฯลฯ ที่ทําหนาที่อาจารยอีกตําแหนงหนึ่ง แตไมเกินอัตราที่
กองทัพบกกําหนด ถือเปนอัตราโดยตําแหนง สามารถขอดํารงตําแหนงทางวิชาการได เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรี
แตไมไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ โดยใชหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (ผนวก ก) แบบรายงานเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (ผนวก ข) และหลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพของการสอน
การบริการทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ (ผนวก ค) ทายระเบียบนี้
ขอ ๕ การดําเนินการเสนอขอใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ใหผูมี
ความประสงคเสนอขอใหพิจารณายื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการดําเนินการ จํานวน ๕ ชุด ตามสายการ
บังคับบัญชา ถึงกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๕.๑ แบบรายงานขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๕.๒ แบบกรอกประวัติยอขาราชการ
๕.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพิจารณา
๕.๔ แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา

๒

ขอ ๖ คาตอบแทนสําหรับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ คณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน หรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกัน ใหดําเนินการเบิก–จาย โดยใชเกณฑตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขออนุมัติตอผูอํานวยการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลารับผิดชอบ
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พลตรี
(ดิตถ สิงหเสนี)
ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๓

ผนวก ก
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เพื่อใหการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีมาตรฐาน จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไวดังนี้
๑. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ใหถือ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังตอไปนี้
๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑.๑.๑ เปนขาราชการวิ ทยาลั ยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกล า ดํ ารงยศไมต่ํ ากวาพันตรี ผูที่ได รั บ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาอยางตอเนื่องมาแลวไม
นอยกวา ๖ ป ผูที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยอยางตอเนื่องหลังจากไดรับวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๓ ป สวนผูที่ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยอยาง
ตอเนื่องหลังจากไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๑ ป ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่
อาจารยไมตอเนื่องกันเพราะไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่อาจารยใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยตอ
เนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯใหเปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารย
และถาหากไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นเปนเหตุใหเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยในระยะแรกกอนไปเพียงพอแกการพิจารณา
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยแลวก็ตาม ผูนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยในระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑
ป หรือ
๑.๑.๒ เปนขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดํารงยศไมต่ํากวาพันโท ผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๖ ป
ผูที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยอยางตอเนื่องหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา ๓ ป สวนผูที่ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยอยางตอเนื่องหลังจาก
ไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๑ ป ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยไม
ตอเนื่องกันเพราะไปศึกษาตอ หรื อไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการที่เ ปนประโยชน แกการศึกษาของวิทยาลั ย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่อาจารยใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยตอ เนื่องกันได
แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯใหเปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารย และถา
หากไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นเปนเหตุใหเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยในระยะแรกกอนไปเพียงพอแกการพิจารณาแตงตั้ง
เปนผูชวยศาสตราจารยแลวก็ตาม ผูนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยในระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป
การแตงตั้งตองไมเกินอัตราที่กองทัพบกกําหนด ถือเปนอัตราโดยตําแหนง สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได เพื่อ
เปนเกียรติและศักดิ์ศรี แตไมไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ

๔

๑.๒ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย ชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตาม
หลักเกณฑการประเมินผลการสอนของคณะ อนุกรรมการที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดย
จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใช
ประกอบการสอนมาแลว และมีผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรมาแลว ทั้งนี้ ไมนับงานวิจั ยที่ทําเป นส วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อขอรั บปริญญา หรือวุฒิ บัตร หรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ จํานวนอยางนอย ๒ เรื่อง และอยางนอย ๑ เรื่องตองมีคุณภาพในระดับดี ซึ่งตองเปนเจาของ
หรือเปนผูดําเนินการเอง และสามารถเสนอผลงานเพิ่มเติม (ในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ) ในขอ
ตอไปนี้
ก. งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพระดับดี และไดรับ
การตีพิมพเผยแพรมาแลว หรือ
ข. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆที่มีคุณคาเทียบเคียงไดกับผลงานวิจัย หรืองานแตง เรียบเรียง
แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการซึ่งตองมีคุณภาพในระดับดี
การอุทธรณ
กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กําหนด ผูขอดํารงตําแหนงทางวิชา
การอาจเสนอขอใหทบทวนผลการพิจารณาตอผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ภายใน ๙๐ วัน
นั บจากวั นแจ งผลเป นลายลั กษณอั กษร และสามารถเสนอขอให ทบทวนผลการพิ จารณาได ไมเกินสองครั้ ง โดย
ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณาอาจ
เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาเดิ ม หรื อให มีการพิ จารณาใหมโดยเปลี่ ยนผู ทรงคุณวุ ฒิ และมอบให คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนผูดําเนินการตอไป
วิธีการพิจารณาแตงตั้ง
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. ใหกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเสนอชื่อผูที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดพรอมเอกสารและหลักฐานตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๒. ให ประธานคณะกรรมการพิ จารณาตํ าแหน งทางวิ ชาการ วิ ทยาลั ยแพทยศาสตร พระมงกุ ฎเกล า
เป น ผู แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอน หรื อ คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆได ต ามความเหมาะสม
คณะอนุ กรรมการประเมิ นผลการสอนระดั บผู ช วยศาสตราจารย ประกอบด วยคณะอนุ กรรมการจํ านวน ๓ คน
ผลการประเมินการสอนสามารถใชประกอบการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการไดภายในระยะเวลา ๑ ป
๓. ใหผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ จํานวน ๓ คนที่มีตําแหนงทางวิชาการสูงกวาระดับผูชวยศาสตราจารย
คณะอนุกรรมการฯเปนคณาจารยของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทั้งนี้การตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจาก
คณะอนุกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑขางตนได ใหขออนุมัติประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูทรง
คุณวุฒิที่เหมาะสมเปนรายๆไป
๔. การเสนอขออนุมัติแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของผูที่ผานการพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบ
กองทัพบก วาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวง
กลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔

๕

๒. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
การพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง รองศาสตราจารย ข องวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร พ ระมงกุ ฎ เกล า
ใหถือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๑.๑ เปนขาราชการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ดํารงยศไมต่ํากวาพันโท ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๓ ป ในกรณีที่ระยะเวลา
ในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไมตอเนื่องกันเพราะไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดู
กิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงดังกลาวอยางตอเนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาตอ
หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯใหเปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และผูนั้นจะ
ตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมในระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป หรือ
๒.๑.๒ เป นข าราชการสั งกั ดกรมแพทย ทหารบก ดํ ารงยศไม ต่ํ ากว าพันโท ดํ า รงตํ าแหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารยและไดทําหนาที่อาจารยอีกตําแหนงหนึ่งอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๓ ป ในกรณีที่ระยะเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไมตอเนื่องกันเพราะไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดู
กิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยยอมใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวอยางตอเนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไป
ศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯ ใหเปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดย
ผูนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมในระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป การแตงตั้งตองไมเกินอัตราที่
กองทัพบกกําหนด ถือเปนอัตราโดยตําแหนง สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรี
แตไมไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ
๒.๒ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาและตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตามหลักเกณฑการ
ประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแต งตั้งขึ้น โดยจะตองเสนอ
เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว และมีผลงานวิจัย
ในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลวจํานวนอยางนอย ๓
เรื่อง และอยางนอย ๑ เรื่องตองมีคุณภาพในระดับดีมากซึ่งตีพิมพในวารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติและตองเปน
เจาของหรือเป นผู ดําเนิ นการเอง ทั้งนี้ไมนั บงาน วิ จัยที่ทําเป นส วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อขอรับ ปริ ญญา หรื อ
วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัต รใดๆ และ สามารถเสนอผลงานเพิ่มเติ ม (ในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ) ในขอตอไปนี้
ก. งานแตง เรียบเรียง แปลตําราหรือหนังสือที่ใชประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีคุณภาพ
ในระดับดีมากและไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว หรือ
ข. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆซึ่งมีคุณคาเทียบเคียงไดกับผลงานวิจัย หรืองานแตง เรียบ
เรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับดีมาก
ผลงานทางวิ ช าการที่ เ สนอมานี้ จ ะต อ งไม ซ้ํา กั บ ผลงานที่ ไ ด เ คยใช สํา หรั บ การแต ง ตั้ ง เป น
ผู ช ว ยศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้จะตองมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยดวย
การอุทธรณ

๖

กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กําหนด ผูขอดํารงตําแหนงทางวิชา
การอาจเสนอขอใหทบทวนผลการพิจารณาตอผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ภายใน ๙๐ วัน
นั บ จากวั น แจ งผลเป น ลายลั กษณ อั ก ษร และสามารถเสนอขอให ท บทวนผลการพิ จ ารณาได ไ ม เ กิ น สองครั้ ง
โดยผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณา
อาจเห็นชอบตามผลการพิจารณาเดิม หรือใหมีการพิจารณาใหมโดยเปลี่ยนผูทรงคุณวุฒิ และมอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนผูดําเนินการตอไป
วิธีการพิจารณาแตงตั้ง
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงรองศาสตราจารย ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. ใหกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเสนอชื่อผูที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดพรอมเอกสารและหลักฐานตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๒. ให ประธานคณะกรรมการพิ จารณาตํ าแหน งทางวิ ชาการ วิ ทยาลั ยแพทยศาสตร พระมงกุ ฎเกล า
เป น ผู แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอน หรื อ คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆได ต ามความเหมาะสม
คณะอนุ กรรมการประเมิ นผลการสอนระดั บรองศาสตราจารย ประกอบด วยคณะอนุ กรรมการจํ านวน ๓ คน
ผลการประเมินการสอนสามารถใชประกอบการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการไดภายในระยะเวลา ๑ ป
๓. ใหผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาระดับรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นๆจํานวน ๓ คน
โดยเปนผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นอยางนอย ๒ คน ทั้งนี้การตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
ขา งต น ได ให ขออนุ มั ติ ป ระธานสภาวิ ทยาลั ยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกล า เพื่อพิ จารณาแต งตั้ งผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่
เหมาะสมเปนรายๆ ไป
๔. การเสนอขออนุมัติแตงตั้งตําแหนงรองศาสตราจารยของผู ที่ผ านการพิจารณาใหเป นไปตามระเบียบ
กองทัพบกวาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔
การแตงตั้งเปนกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาอาจเสนอขออนุมัติแตงตั้งผู
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอาจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางไปจากที่กําหนดไว แตจะตอง
ดํารงยศและรับเงินเดือนตรงตามตําแหนงที่จะรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นได เชน เสนอขอแตงตั้งอาจารย
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยโดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอแตงตั้งผูที่เคย
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงอาจารยใน
ขณะนั้ น เป นต น ทั้งนี้ ผู ได รั บการเสนอแต งตั้ งจะต องมีความรู ความสามารถสู ง และมีผ ลงานทางวิ ช าการที่ มี
คุณภาพดีมาก โดยมีผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพในวารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติและตองเปนเจาของหรือเปน
ผูดําเนินการเอง สวนวิธีการเสนอแตงตั้งใหเปนไปตามระเบียบกองทัพบก วาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหประธานสภา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น จํานวน ๕ คน ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ระดับรองศาสตราจารยเปนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานของผูที่ไดรับการเสนอขอแตงตั้ง ทั้งนี้การตัดสินตอง
ไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯ ไมนอยกวา ๔ ใน ๕
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ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑขางตนได
ใหขออนุมัติประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเปน
รายๆ ไป
๓. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ใหถือคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังตอไปนี้
๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๓.๑.๑ เปนขาราชการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ดํารงยศไมต่ํากวาพันเอก รับเงินเดือน
ไมต่ํากวาระดับ น.๔ ชั้น ๕ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวอยางตอเนื่อง
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองศาสตราจารยไมตอเนื่อง กันเพราะไป
ศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองศาสตราจารย ยอมใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวตอ
เนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯ ใหเปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงรองศาสตราจารย โดยผูนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมในระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป
๓.๑.๒ เปนขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดํารงยศไมต่ํากวาพันเอก รับเงินเดือนไมต่ํากวา
ระดับ น.๔ ชั้น ๕ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และไดทําหนาที่อาจารยอีกตําแหนงหนึ่งอยางตอเนื่องมาแลวไม
นอยกวา ๒ ป ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองศาสตราจารยไมตอเนื่องกันเพราะไปศึกษา
ตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองศาสตราจารย ยอมใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวตอ
เนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯ ใหเปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงรองศาสตราจารย โดยผูนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมในระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป
การแตงตั้งตองไมเกินอัตราที่กองทัพบกกําหนด ถือเปนอัตราโดยตําแหนง สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได
เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรี แตไมไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ
๓.๒ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
วิธีที่ ๑
๓.๒.๑ มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลาและตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตามตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน
ของคณะอนุกรรมการฯที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้น
ไมนอยกวา ๑ รายวิชาซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว และจะตองเสนองานแตงตํารา เรียบเรียง
ตํารา หรือหนังสือ ที่อยูในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๑ เลม ซึ่งมี
คุณภาพดีมากและไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว และ
๓.๒.๒ ผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี จํานวนอยางนอย
๕ เรื่ อง และอยางน อย ๒ เรื่ องต องมีคุณภาพในระดับดี มากซึ่งตีพิมพในวารสารที่อยูบ นฐานขอมูลนานาชาติ
ซึ่งตองเปนเจาของหรือเปนผูดําเนินการเองและไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว ทั้งนี้ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่ง
ของการ ศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
๓.๒.๓ มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการหนึ่งชิ้นซึ่งมี
คุณภาพในระดับดีมาก ที่สามารถประเมินคุณคาเทียบไดกับผลงานทางวิชาการตามขอ ๓.๒.๒
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วิธีที่ ๒
๓.๒.๑ มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลาและตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอนของ
คณะอนุกรรมการฯที่วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นไม
นอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว และจะตองเสนองานแตงตํารา เรียบเรียง
ตํารา หรือหนังสือ ที่อยูในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๑ เลม ซึ่งมี
คุณภาพระดับดีเดน และไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว หรือ
๓.๒.๒ มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลาและตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอนของ
คณะอนุกรรมการฯที่วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นไม
นอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว และผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอขอดํารง
ตําแหนงทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีจํานวนอยางนอย ๕ เรื่อง และอยางนอย ๒ เรื่องตองมีคุณภาพในระดับดีเดน ซึ่ง
ตีพิมพในวารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ ซึ่งตองเป น เจ าของหรือเปน ผู ดําเนิ นการเองและได รั บการตี พิมพ
เผยแพรมาแลว ทั้งนี้ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
๓.๒.๓ มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลาและตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอนของ
คณะอนุกรรมการฯที่วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นไม
นอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว และมีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆใน
สาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพในระดับดีเดนซึ่งตองเปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง ที่
สามารถประเมินคุณคาเทียบไดกับผลงานทางวิชาการตามขอ ๓.๒.๒
ผลงานขอ ๓.๒.๑ ๓.๒.๒ และ ๓.๒.๓ จะตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้ง
เปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย
การอุทธรณ
กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กําหนด ผูขอดํารงตําแหนงทางวิชา
การอาจเสนอขอใหทบทวนผลการพิจารณาตอผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ภายใน ๙๐ วัน
นั บจากวั นแจ งผลเป นลายลั กษณอั กษร และสามารถเสนอขอให ทบทวนผลการพิ จารณาได ไมเกินสองครั้ ง โดย
ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณาอาจ
เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาเดิ ม หรื อให มีการพิ จารณาใหมโดยเปลี่ ยนผู ทรงคุณวุ ฒิ และมอบให คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนผูดําเนินการตอไป
วิธีการพิจารณาแตงตั้ง
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงศาสตราจารย ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. ใหกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเสนอชื่อผูที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดพรอมเอกสารและหลักฐานตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๒. ให ผู อํานวยการวิ ทยาลั ยแพทยศาสตร พระมงกุ ฎเกล า โดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลา แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จํ านวน
๓ - ๕ คน ผลการประเมินการสอนสามารถใชประกอบการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการไดภายในระยะเวลา ๑ ป

๙

๓. ใหประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารยในสาขาวิชาการนั้นๆจากสถาบันอื่น จํานวน ๓ - ๕ คน เปนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการของผูไดรับการเสนอแตงตั้ง ทั้งนี้การตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑขางตนได ใหขออนุมัติ
ประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเปนรายๆ ไป
๔. การเสนอขออนุมัติแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยของผูที่ผานการพิจารณา ใหเป นไปตามระเบีย บ
กองทัพบก วาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวง
กลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔
การแตงตั้งเปนกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาอาจเสนอขออนุมัติแตงตั้ง
ผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอาจารย หรือผูชวยศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตางไปจากที่กําหนดไว แตจะตองดํารงยศและรับเงินเดือนตรงตามตําแหนงที่จะรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น เชน เสนอขอแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย โดยผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
หรือรองศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยผูนั้นมิไดดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอแตงตั้งผูที่เคยดํารงตําแหนงอาจารย หรือผูชวยศาสตราจารย หรือรอง
ศาสตราจารยใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงอาจารยในขณะนั้น เปนตน ทั้งนี้ผูไดรับการ
เสนอแตงตั้งจะตองมีความรู ความสามารถสูง และมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีเดน โดยมีผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพ
ในวารสารที่ อยู บนฐานข อมู ลนานาชาติ ในกรณี ที่ ผู ไ ด รั บ การเสนอแต งตั้ งเคยดํ ารงตํ าแหน งอาจารย และรอง
ศาสตราจารยมาแลว ผูนั้นจะตองมีความรู ความสามารถสูง และมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเชนเดียวกับการขอ
ดํารงตํ าแหนงศาสตราจารย วิธีที่ ๑ หรือวิ ธีที่ ๒ สวนวิธี การเสนอแตงตั้งใหเปนไปตามระเบียบกองทัพบก วาดวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ของกองทัพบก
พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น จํานวน ๕ คน ซึ่งมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาที่เสนอขอเปนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานของผูที่ไดรับการเสนอขอแตงตั้ง ทั้งนี้การตัดสิน
ตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯ ไมนอยกวา ๔ ใน ๕
๔. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ใหถือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังตอไปนี้
ผูที่ไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนศาสตราจารยเกียรติคุณตองเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกล า และได ทําคุณประโยชนต อวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล า หรือกองทัพบกที่
สมควรยกยอง ซึ่งไดพนตําแหนงไปโดยมิใชเนื่องจากการกระทําผิด เพื่อเปนเกียรติตลอดไป
วิธีการพิจารณาแตงตั้ง
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ใหกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เสนอชื่อผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงเปนศาสตราจารยที่พนจาก
ตําแหนงโดยไมมีความผิดเปนศาสตราจารยเกียรติคุณตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เมื่อผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแลว ใหวิทยาลัย

๑๐

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกล านําเรื่องเสนอตอสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล า เพื่อเสนอขอแตงตั้งเป น
ศาสตราจารยเกียรติคุณตอไป ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบกองทัพบก วาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔
************************************************

๑๑

ผนวก ข
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบรายงานเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ยศ-ชื่อ......................................................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดํารงตําแหนง [ ] ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑)
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๒)
[ ] รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย
[ ] ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
* ในกรณีที่เคยดํารงตําแหนงอาจารยและรองศาสตราจารย ใหเลือกวาจะขอดํารงตําแหนงโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

สวนที่ ๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑. วัน, เดือน, ปเกิด.....................................................................................................อายุ....................ป
๒. การศึกษา (ระดับอุดมศึกษา เรียงตามป พ.ศ. ที่จบ)
คุณวุฒิ (สาขา)
ป พ.ศ. ที่จบ
๒.๑ .........................................
.............................................
๒.๒ .........................................
............................................
๒.๓ .........................................
............................................
๒.๔ .........................................
............................................
๓. ประวัติรับราชการ
ตําแหนง
๓.๑ ............................................................
๓.๒ ............................................................
๓.๓ ............................................................
๓.๔ ............................................................

ชื่อสถานศึกษา
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

วัน/เดือน/ปที่รับตําแหนง
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

คําสั่ง
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

๔. ตําแหนงปจจุบัน................................................................................................................................
ไดรับเงินเดือนระดับ น. ...........ชั้น....................
(.................................... บาท)
ตําแหนงอื่นๆ
๔.๑ .........................................................................................................................................................
๔.๒ .........................................................................................................................................................
๔.๓ .........................................................................................................................................................
๔.๔ .........................................................................................................................................................

๑๒

แบบรายงานเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ยศ-ชื่อ......................................................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดํารงตําแหนง [ ] ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑)
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๒)
[ ] รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย
[ ] ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
* ใหเลือกดวยวาจะขอดํารงตําแหนงโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

สวนที่ ๒ งานสอน
๒.๑ ปริมาณงานสอน (โปรดระบุภาระงานสอนนักเรียนแพทยทหารตามที่ไดรับมอบหมาย ยอนหลังไดเปนเวลา
๓-๑๐ ป และกรอกจํานวนชั่วโมงที่สอนทั้งหมดในแตละปการศึกษานั้นๆ งานสอนอื่นๆ ใหใสในสวนที่ ๓ งาน
บริการทางวิชาการ)
หนวยกิต
รวมชั่วโมงที่สอน
ปการศึกษา
รหัสวิชา และชื่อ รายวิชาที่สอน
(๑)
ของวิชา บรรยาย ปฏิบัติ(๒) ฝกภาค(๓)

รวมชั่วโมงสอนเฉลี่ยตอป
หมายเหตุ
๑. ใหนับจํานวนชัว่ โมงการสอนแบบบรรยายเปนกลุมใหญหรือกลุมยอยทั้งหมดรวมกัน
๒. ใหนับจํานวนชัว่ โมงการสอนแบบปฏิบัติซึ่งรวมถึงการควบคุมชั่วโมงปฏิบัติการ การสอนขางเตียง
การสาธิต การสอนที่หอผูปวยนอก การเปน tutor, ฯลฯ
๓. ใหนับชั่วโมงการออกฝกภาคสนาม หรือเวชศาสตรชุมชน ตามที่ไดรับอนุมัติ ถาเปนการฝกตลอดวัน
ใหนับเปนวันละ ๘ ชั่วโมง
๔. ใหแนบคําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (เฉพาะ) เรื่องการแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินงานหลัก
สูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่............ปการศึกษา....................... มาดวย (เอกสารหมายเลข......)
(ดูตัวอยางจากภาคผนวก)

๑๓

๒.๒ คุณภาพการสอน
ไดยื่นรายการเพื่อประเมินคุณภาพการสอนมาดวยแลว ไดแก แผนการสอน* และสําเนาสื่อการสอนที่ใช
ประกอบแผนการสอนนั้นๆ เชน PowerPoint ฯลฯ
*แผนการสอน ประกอบดวย ชื่อวิชา และรหัส ชื่อเรื่อง วันเวลา ผูเรียน (ชั้นป/จํานวนกลุม) ผูสอน วัตถุประสงคการเรียนรู
การจัดประสบการณการเรียนรูและเนื้อหา สื่อ/อุปกรณการสอน เอกสารอางอิง และการประเมินผล (ดูตัวอยางจากภาคผนวก)

๒.๒.๑ แผนการสอนและ PowerPoint เรื่อง...............................................................................................
................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.๑)
๒.๒.๒ แผนการสอนและ PowerPoint เรื่อง..............................................................................................
................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.๒)
๒.๒.๓ แผนการสอนและ PowerPoint เรื่อง..............................................................................................
...................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.๓)
๒.๓ สื่อการสอน
ไดสงสําเนาเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่ออื่นๆ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อขอรับการประเมิน
ดังรายการตอไปนี้ (รายละเอียดคําจํากัดความ โปรดดู ในอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข)
๒.๓.๑ เอกสารประกอบการสอน (สําหรับผูขอตําแหนงระดับ ผศ.) 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.) ระบุชื่อผูเขียนทุกคน ชื่อเรื่อง
จํานวนหนา วิชาที่ใชสอน และปที่จัดทํา (ถามีผูเขียนมากกวา ๑ คน ใหแนบเอกสารแบบแสดงหลักฐานการมี
สวนรวมในเอกสารคําสอน เพื่อแสดงสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน)
๒.๓.๒.๑. ......................................................................................................................................
..................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๒.๓.๒.๒. .......................................................................................................................................
.................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๒.๓.๒.๓. .......................................................................................................................................
...................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๒.๓.๓ สื่ออื่นๆ
๒.๓.๓.๑. .......................................................................................................................................
.................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๒.๓.๓.๒. .......................................................................................................................................
.................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๒.๓.๓.๓. .......................................................................................................................................
.................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)

๑๔

แบบรายงานเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ยศ-ชื่อ......................................................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดํารงตําแหนง [ ] ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑)
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๒)
[ ] รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย
[ ] ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
* ใหเลือกดวยวาจะขอดํารงตําแหนงโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

สวนที่ ๓ งานบริการทางวิชาการ
๓.๑ งานที่เ กี่ยวกับ การรั กษาพยาบาล เช น การตรวจผู ป ว ยนอก การผ าตัด การดมยา การตรวจเลื อด
การตรวจชิ้ น เนื้ อ การตรวจศพ ฯลฯ (โปรดบอกรายละเอีย ดลั กษณะงานและระบุ ป ริ ม าณงานเป น ชม./ป
ซึ่งไดปฏิบัติในแตละปการศึกษา ยอนหลังได ๑-๑๐ ป) ใหแนบตารางการทํางานมาดวย (เอกสารหมายเลข........)
ปการศึกษา

ลักษณะงาน

ชม./ป

รวมจํานวนชั่วโมงทั้งหมดเฉลี่ย/ป
๓.๒ การไดรับเชิญเปนวิทยากร หรืออาจารยพิเศษ หรือการเปนบรรณาธิการ หรือรองบรรณาธิการวารสาร
ผูควบคุมหลักหรือผูควบคุมรองของวิทยานิพนธ หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือกรรมการสอบเพื่อวุฒิบัตร
และหนังสืออนุมัติบัตรของแพทยสภา การไดรับเชิญเปนวิทยากร หรืออาจารยพิเศษ (ใหระบุจํานวนชั่วโมง
ทั้งหมดที่ปฏิบัติในแตละปการศึกษา การเปนบรรณาธิการ หรือรองบรรณาธิการ ใหระบุปที่เปน และจํานวน
วารสารที่ตีพิมพในแตปวามีกี่ฉบับ พรอมกับสงวารสารดังกลาวเพื่อการประเมินดวย) ใหแนบหลักฐาน/จดหมาย
เชิญ ฯลฯ มาดวย (เอกสารหมายเลข........)
๓.๒.๑..........................................................................................................................................
๓.๒.๒.........................................................................................................................................
๓.๒.๓..........................................................................................................................................

๑๕

แบบรายงานเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ยศ-ชื่อ......................................................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดํารงตําแหนง [ ] ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑)
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๒)
[ ] รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย
[ ] ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
* ใหเลือกดวยวาจะขอดํารงตําแหนงโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ วิทยานิพนธซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
ก. ระดับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร (ใหสงบทคัดยอดวย)
เรื่อง ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
อาจารยผูควบคุม.................................................................................................................................
ข. ระดับปริญญาโท (ใหสงบทคัดยอดวย)
เรื่อง ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
อาจารยผูควบคุม.................................................................................................................................
ค. ระดับปริญญาเอก (ใหสงบทคัดยอดวย)
เรื่อง ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
อาจารยผูควบคุม.................................................................................................................................
๔.๒ งานวิจัย บทความวิจัย (แจงชื่อผูวิจัย ชื่อเรื่อง วารสารที่ตีพิมพ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ปที่ เลมที่ หนาแรกหนาสุดทาย)
๔.๒.๑ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๒.๒ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๒.๓ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๓ บทความปริทัศน รายงานผูปวย
๔.๓.๑ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๓.๒ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๓.๓ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)

๑๖

๔.๔ การเปนบรรณาธิการ หรือการแตง หรือเรียบเรียงตํารา หรือหนังสือ (บอกชื่อผูเขียน ชื่อเรื่อง หรือบท
หนาแรก-หนาสุดทาย ชื่อหนังสือ ชื่อบรรณาธิการ สํานักพิมพ เมือง ปที่พิมพ ระบุ ISBN)
๔.๔.๑ ...............................................................................................................................................
...................................................................................................................... (เอกสารหมายเลข........)
๔.๔.๒ ..............................................................................................................................................
........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๔.๓ ..............................................................................................................................................
........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๕. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (เชน สิ่งประดิษฐ โปรแกรมคอมพิวเตอร งานสรางสรรค ซึ่งมีขอ
พิสูจนวาเปนผลงานที่มีคุณคา ใหสงรายละเอียดพรอมหลักฐานตางๆ เพื่อการประเมินดวย)
๔.๕.๑...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๕.๒...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................ผูขอตําแหนงทางวิชาการ
(.....................................................)
วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ...............

๑๗

แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
เอกสารคําสอน

ตํารา

หนังสือ

งานวิจัย

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ชื่อเรื่อง.....................................................................................................................................................
ผูรวมงาน จํานวน...............คน แตละคนมีสวนรวมดังนี้ :
ลําดับ

ชื่อผูรวมงาน

ปริมาณงาน
รอยละ

หนาที่ความรับผิดชอบ

หมายเหตุ: ถาไมสามารถลงนามไดครบทุกคนใหแจงเหตุผลประกอบ
ลงชื่อ............................................................
(..................................................)
ลงชื่อ............................................................
(..................................................)
ลงชื่อ............................................................
(..................................................)
ลงชื่อ............................................................
(..................................................)
ลงชื่อ............................................................
(..................................................)
.................../................................./....................
หมายเหตุ การลงนามรับรองการมีสว นรวมในผลงานแตละเรือ่ ง เมื่อไดลงนามรับรองแลวจะเปลี่ยนแปลงไมได ไมวาจะนําไปใชใน
กรณีใด โดยใคร และเมื่อใดก็ตาม หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูเสนอขอแตงตั้งระบุการมีสวนรวมไมตรงตามความเปนจริง จะถือ
ว า การกระทํ า ของผู นั้ น เข า ข า ยผิ ด จริ ย ธรรม ไม เ หมาะสมที่ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ

๑๘

แบบกรอกประวัติยอขาราชการ
๑. ยศ, ชื่อ – นามสกุล.............................................................

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

๓. วัน, เดือน, ปเกิด
........../............./.............

๕. เหลา/พรรค....................

๔. เกษียณอายุป..............

๖. ทะเบียน.....................

๗. หมายเลขประจําตัว................................................

๘. กําเนิด................ป.....................................

๙. รับเงินเดือน น. ...............ชั้น/ป............เบิกลด..........

๑๐. เงินเดือน..........................................บาท
พ.ล.ฐ. .................
พ.น.บ. .................
พ.ส.ร. .................
พ.ป.อ. ..................
อื่นๆ ..........................................................

๑๑. สถานที่เกิด .................................................................

๑๒. ที่อยูปจจุบัน .......................................................
...........................................................................

๑๓. รายการแสดงยศ
วัน

ยศ
เดือน
ป

๑๔. การศึกษา (กอนเขารับราชการ)
รร.

ชื่อสถานศึกษา

คุณวุฒิ

พ.ศ.

รร.สามัญ
รร.ทหาร
วิทยาลัยหรืออาชีวะ
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
๑๕. การศึกษาเมื่อเขารับราชการแลว
วปอ./ปรอ. รุน........................... พ.ศ. .........................

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

๑๙

รร. ของ ทบ.

รร. ของ ทร.

วทบ.

รุน
........

พ.ศ.
........

วทร.

รุน........ พ.ศ. ........

รร.สธ.ทบ.(หลักสูตรหลักประจํา)

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.นายทหารเรืออาวุโส

รุน........ พ.ศ. ........

รร.สธ.ทบ.(หลักสูตรหลักเรงรัด)

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.สธ.ทร.

รุน........ พ.ศ. ........

หลักสูตรชั้นนายพัน เหลา........

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.นายชางกลชัน้ สูง

รุน........ พ.ศ. ........

หลักสูตรชั้นนายรอย เหลา........

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.ชั้นนายนาวาของ นย.

รุน........ พ.ศ. ........

หลักสูตร ผบ.มว.

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.นายทหารชั้นตน

รุน........ พ.ศ. ........

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.จาพัน (ชั่วคราว)

รุน........ พ.ศ. ........

อื่นๆ

รร.จาพันอาชีพ

รุน........ พ.ศ. ........

รร. ของ ทอ.

รร.จอ.ชั้นสูง

รุน........ พ.ศ. ........
รุน........ พ.ศ. ........

เหลา........

หลักสูตรชั้นนายสิบ เหลา........

วทอ.

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.จอ.อาชีพ

รร.สธ.ทอ.

รุน
........

พ.ศ.
........

อื่นๆ ...........................................................................

รร.ผบ.ฝูง

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.เฉพาะเหลา,เหลา

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.นทอ. ชั้น ผบ.มว.

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.จอ.ชั้นสูง

รุน
........

พ.ศ.
........

รร.จอ.อาชีพ

รุน
........

พ.ศ.
........

อื่นๆ ...............................................................

๑๖.ความรูพิเศษ

๒๐

๑๗. การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ

๑๘. รายการแสดงการรับราชการ
ตําแหนง

วัน เดือน ป

คําสั่ง/ป

๑๙. รายการแสดงผลงานทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย..................................................................................
รองศาสตราจารย.....................................................................................
๒๐. ความประพฤติ

รับรองถูกตอง
(ลงชื่อ)....................................................................(ผูขอตําแหนงฯ)
ตําแหนง......................................................................................
................/.................................../...............

๒๑

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข (แบบรายงานเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
คําจํากัดความลักษณะของงานทางวิชาการที่ใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอ
สมควร) และอาจมีสิ่งตางๆดังตอไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียง
คัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) เปนตน (PowerPoint ใชสงเพื่อประกอบการ
พิจารณาคุณภาพงานสอนแตไมนํามาใชคิดคะแนน)
๑.๑ การเผยแพร: อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออื่นๆ เชน ซีดีรอมที่
ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๑.๒ ลักษณะคุณภาพ: อยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ฯ
๒. เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยาย หรืออุปกรณที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มีเนื้อหาสาระคําสอนที่มีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน สะทอน
ใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจน
มีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือ
เพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัด
ยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบาย
ภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพือ่ ขยายความที่มาของสาระและขอมูลและบรรณานุกรมที่ทันสมัย
๒.๑ การเผยแพร: ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออื่นๆ ที่แสดง
หลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว
๒.๒ ลักษณะคุณภาพ: อยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ฯ
๓. หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขา
วิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไป
ตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพเปน
รูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจ
มีอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล
แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบ จนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ
๓.๑ การเผยแพร :
ก. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (Printing House) หรือสํานักพิมพ (Publishing House)
ข. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ
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หมายเหตุ : เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ“หนังสือ”ไปแลว การนํา“หนังสือ”นั้นไปแกไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน“หนังสือ”เพื่อนํามาเสนอขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ
“หนังสือ”นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร “หนังสือ” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
๓.๒ ลักษณะคุณภาพ:
ระดับดี เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน
เปนประโยชนตอวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธกี ารที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชน
ตอวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการแสดงใหเห็นถึง
ความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. มี ลั ก ษณะเป น งานบุ ก เบิ ก ทางวิ ช าการและมี ก ารสั ง เคราะห จ นถึ ง ระดั บ ที่ ส ร า งองค ค วามรู ใ หม
(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
๔. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิ ชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็ นที่ต องการอธิบ ายหรื อ
วิเคราะหอยางชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห
ในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย
๔.๑ การเผยแพร : เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
ก. ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปน
รูปเลม สิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน
ข. ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความ
ตางๆ ในหนังสือนั้นแลว
ค. ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆที่นําเสนอ
นั้นแลว เชน บทความปริทัศน (Review article) มหสังเคราะห (Meta analysis) บทความที่ตีพิมพ
ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Article in Proceedings) หรือ รายงานผูปวย (Case
report) สําหรับบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเปนความรูทั่วไปสําหรับประชาชนนั้น อาจใชได
บางหากมีคุณคาทางวิชาการเพียงพอ
๔.๒ ลักษณะคุณภาพ:
ระดับดี เปนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชน
ตอวงวิชาการ
๒. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
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ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีลั กษณะเป น งานบุ กเบิ กทางวิ ช าการและมีการสั งเคราะห จ นถึงระดั บ ที่ส ร างองคความรู ใหม
(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
๕. ตํารา หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเปน
สวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชาในการเรียนการ
สอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ทั้งนี้ผูขอจะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนงทางวิชา
การดวย ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึงระดับที่มีความ
สมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานั้นแตสามารถอานและทําความเขาใจในสาระของ
ตํารานั้นดวยตนเองไดโดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การ
อธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป การอางอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัย
และครบถวนสมบูรณ
๕.๑ การเผยแพร :
ก. ดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (Printing House) หรือสํานักพิมพ (Publishing House) หรือโดยการ
ถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
ข. โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ
การเผยแพรดังกลาวในขอ ก และ ข นั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการ
สอนวิชาตางๆในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจ
ใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน
๕.๒ ลักษณะคุณภาพ:
ระดับดี เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน
เปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
๑. มีการวิ เคราะหและเสนอความรู ห รื อวิธี การที่ทัน สมัยต อความกาวหนาทางวิช าการและเป น
ประโยชนตอวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการแสดงใหเห็น
ถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองคความรูใหม
(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
หมายเหตุ : เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว การนํา “ตํารา” นั้นไปแกไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพื่อนํามาเสนอขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ
“ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร “ตํารา” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
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๖. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เปนที่ ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวมที่
จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกตผลงานคนควาอยางมีระบบ
และมีความมุงหมายอยางแนนอน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลหรือหลักการบางอยางที่จะนําไปสูความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือการนําวิชาการนั้นมาประยุกต เชน รายงานการวิจัยที่เปนตนฉบับ (Original article) แตไมใช
บทคัดยอ (abstract) หรือการนําเสนอโปสเตอร (poster presentation) อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้
ก. รายงานการวิ จั ย ที่มีค วามครบถว นสมบู ร ณ และชั ด เจนตลอดทั้ง กระบวนการวิ จั ย (Research
process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรมปริทัศน สมมติฐาน
การเก็บรวบรวมขอมูลการพิสูจนสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอ
เสนอแนะ การอางอิง และอื่นๆ
ข. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นใหมีความกระชับและสั้นสําหรับการ
นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
๖.๑ การเผยแพร : ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
ก. ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพรเปนรูปเลม
สิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน
ข. ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ค. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการไดมีกอง
บรรณาธิการนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมิน
คุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ และแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชา
นั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะ
ขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ“งานวิจัย”นั้นแลว การนํา“งานวิจัย”นั้นมาแกไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการ
ประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได
๖.๒ ลักษณะคุณภาพ:
ระดับดี เปนงานวิจัยที่มีความถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เหมาะสมดานเทคนิค
วิธีการ และการวิเคราะห ผลงานดังกลาวนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือสามารถนําไปประยุกตใช
และมีการลงตีพิมพเผยแพร
ระดับดีมาก เปนงานวิจัยที่มีความถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เหมาะสมดานเทคนิค
วิธีการและการวิเคราะห เปนผลงานวิจัยที่ไมซ้ํากับเรื่องที่ทํามาแลวและเปนประโยชนทางดานวิชาการอยาง
กวางขวาง หรือผลงานวิจัยนั้นสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางแพรหลายและมีการลงตีพิมพเผยแพรและ
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพเดียวกัน
ระดับดีเดน เปนงานวิจัยที่มีความถูกตองตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เหมาะสมดานเทคนิค
วิธีการและการวิเคราะห เปนผลงานวิจัยที่ไมซ้ํากับเรื่องที่ทํามาแลว และมีลักษณะเปนงานริเริ่มบุกเบิกที่มี
คุณคายิ่งทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการในระดับสูง หรือผลงานวิจัยนั้นสามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง
กวางขวาง และแพรหลายในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพที่เกี่ยวของ มีการลงตีพิมพเผยแพรและไดรับการอางอิง
จากสาขาวิชาชีพเดียวกัน
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๗. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน
เอกสารคําสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สร างสรรค อาทิ การประดิ ษฐ เ ครื่ องทุน แรง ผลงานการสร างสิ่ งมีชี วิ ต พันธุ ใหม วั คซีน หรื อสารานุ กรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปน
การเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอ จะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่อธิบายและชี้ใหเห็นวางาน
ดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางองคความรู หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอ
สาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สําหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบัติจะตอง
ผานการพิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน
๑. อาจจัดเพิ่มไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้นเพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิดการพัฒนาและ
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรู หรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือ
หลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐหรือผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือแสดงหลักฐาน
เปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย
๗.๑ การเผยแพร :
ก. ดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (Printing House) หรือสํานักพิมพ (Publishing House) หรือโดยการ
ถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือ ทําในรูปแบบอื่นๆ
ข. โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ
ค. โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการนําไปใชหรือประยุกตใชอยาง
แพรหลาย การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอน
วิชาตางๆในหลักสูตรเทานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน
๗.๒ ลักษณะคุณภาพ:
ระดับดี เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิควิธีการใหมๆ โดยใชความรู
ความคิดมากพอสมควร และผลงานนั้นไดกอใหเกิดประโยชนดานใดดานหนึ่ง เชน ดานวิชาการ หรือชวยใหเกิด
การประหยัดในดานเวลา แรงงาน หรือดานทุนการผลิต ฯลฯ ตลอดจนมีผูนําผลงานดังกลาวไปใชอยางแพร
หลายพอสมควร
ระดับดีมาก เปนผลงานใหมที่ยังไมเคยมีผูใดเคยทํามากอน หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวย
เทคนิคและวิธีการใหมๆ ซึ่งตองใชความรู ความคิดทางวิชาการระดับสูง และผลงานนั้นตองเปนประโยชนอยาง
มากแกสังคมทางดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ตลอดจนมีผูนําผลงานดังกลาวไปใชอยางแพรหลายมาก
ระดับดีเดน เปนผลงานใหมที่ยังไมมีผูใดทํามากอน หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิคและ
วิธีการใหมๆซึ่งตองใชความรูความสามารถทางวิชาการระดับสูงมาก และผลงานดังกลาวไดกอใหเกิดประโยชน
และมีคุณคาอยางมากแกสังคมหรือมนุษยชาติในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ตลอดจนมีผูนําผลงานดังกลาว
ไปใชอยางกวางขวาง แพรหลาย และเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันในวงวิชาการและวงวิชาชีพที่เกี่ยวของ
**************************************************
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ผนวก ค
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวย การพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพของการสอน การบริการทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําอธิบายเพิ่มเติม
๑. ปริมาณงานสอน (๒๕ คะแนน) หมายถึง จํานวนชั่วโมงการสอน นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา (คําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เรื่องแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
สวนงานสอนอื่นๆ (อาจารยพิเศษ) ใหนับเปนการบริการ การคิดคะแนน บรรยาย ๕๐ ชม./ป หรือปฏิบัติการ
๑๐๐ ชม./ป หรือรวมฝกภาคสนาม ๑๒๕ ชม./ป อยางใดอยางหนึ่งจะไดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน รายการที่
ปฏิบัติไดเพียงบางสวนจะไดคะแนนลดหลั่นลงตามสัดสวน และนําทุกรายการมารวมกันแตไมเกิน ๒๕ คะแนน
๒. คุณภาพงานสอน (๒๕ คะแนน) จะไดรับการประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยหัวขอ
การประเมินจะประกอบดวย
๒.๑ การเตรียมการสอน แผนการสอน
๒.๒ วิธีการสอน เทคนิค ความสามารถในการทําใหผูเรียนสนใจรูจักคิดวิเคราะห วิจารณ การซักถาม
การใชภาษาที่เขาใจงาย การสอนสอดแทรกประสบการณ ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา ฯลฯ
๒.๓ เนื้อหาในการสอน อาจารยมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆเปนอยางดี ทันสมัย สามารถอธิบายให
ผูเรียนเขาใจและเชื่อมโยงกับความรูในวิชาอื่นๆได สามารถแนะนําผูเรียนในประเด็นที่สําคัญและ
เรื่องที่ควรศึกษาเพิ่มเติมได
๒.๔ การเตรียมและการใชสื่อการสอนที่เหมาะสม
๒.๕ การออกขอสอบและ/ หรือ การประเมินผลความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน
๓. สื่อการสอน (๒๕ คะแนน)
๓.๑ คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ ใหอานคําอธิบายเพิ่ม
เติมในอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข (ถามีผูเขียนมากกวา ๑ คน ใหแนบเอกสารแบบแสดง
หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ เพื่อแสดงสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน)
๓.๒ สื่ออื่นๆ ที่อาจใชประกอบงานสอน ไดแก CAI วีดีทัศน ภาพยนตร บทเรียนสําเร็จรูป หุน สไลด
แถบเสียง โปสเตอร หรือสื่ออื่นๆซึ่งเปนผลงานที่จัดทําขึ้นเอง (ไมนับรวม PowerPoint)
๔. งานบริการทางวิชาการ (๗๕ คะแนน)
ใหคะแนนงานบริการแตละประเภทตามจํานวนชั่วโมงทั้งหมดที่ปฏิบัติงานตอป
๔.๑ งานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหนับเวลาเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงรวมกัน โดยคิดปริมาณ ๗๕๐
ชม./ป (ไมเกิน ๕๐ คะแนน)
๔.๒ การรับเชิญเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ ใหนับจํานวนชั่วโมงตามเวลาที่ไดรับเชิญและปฏิบัติงาน
จริง การสอนแพทยประจําบาน นักเรียนพยาบาล หรือนักเรียนผูชวยพยาบาล และนักศึกษาอื่นๆ
ใหนับเปนอาจารยพิเศษ และนับชั่วโมงตามตารางสอนนั้นๆ
๔.๓ การเปนบรรณาธิการหรือรองบรรณาธิการวารสาร ตํารา หรือหนังสือ จะนับชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ใหตามปริมาณ (จํานวนเลม) และคุณภาพของวารสารซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะเปนผูประเมิน

๒๗

๔.๔ การเปนผูควบคุมหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ(หมายถึง วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา) หรือเปน
กรรมการสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร
การคิดคะแนนตามขอ ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔ ใหคิดปริมาณ ๗๕๐ ชม./ป เทากับ ๗๕ คะแนน
คะแนนขอ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ และ ๔.๔ รวมกันไมเกิน ๗๕ คะแนน
๕. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ไดแก
๕.๑ ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนและไมลอกเลียนผลงาน
ของผูอื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ
ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
๕.๒ ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเอง
และแสดงหลักฐานของการคนควา
๕.๓ ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย หรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และสิทธิ
มนุษยชน
๕.๔ ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษา โดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑไมมีอคติมาเกี่ยวของและ
เสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือตอง
การสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอความที่คนพบโดย
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันทางวิชาการ
๕.๕ ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย
๖. ผลงานทางวิชาการ
๖.๑ ผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคนใหถือวาชื่อ ๑ และชื่อ
สุดทายเปนเจาของผลงานและเปน ผูดําเนิ นการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินจะพิจ ารณาให
คะแนนตามสัดสวนผลงาน ดังนี้
ผูวิจัย/ผูเขียน ๒ คน
ชื่อที่ ๑ = ๕๐% ชื่อที่ ๒ = ๕๐%
ผูวิจัย/ผูเขียน ๓ คน
ชื่อที่ ๑ = ๓๕% ชื่อที่ ๒ = ๓๐% และชื่อที่ ๓ = ๓๕%
ผูวิจัย/ผูเขียนตั้งแต ๔ คนขึ้นไป
ชื่อที่ ๑ และชื่อสุดทายคนละ ๓๐% สวนรายชื่อลําดับอื่นๆ
สัดสวนผลงานเฉลี่ยเทากันใน ๔๐%
ผูที่ยื่นขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ จะตองมีหนังสือลงนามยินยอมการใชสัดสวนดังกลาวอยางนอย
ที่สุดจากผูวิจัยที่เปนเจาของผลงานและเปนผูดําเนินการ (corresponding author) ทั้งชื่อแรกและ
ชื่อสุดทาย ตามเอกสารที่กําหนด
๖.๒ ในกรณีที่ตองการสัดสวนที่แตกตางจากขอ ๖.๑ ผูวิจัยและ/หรือผูเขียนสามารถสงเอกสารรับรอง
สัดสวน (%) ของการมีสวนรวมในผลงาน โดยการลงลายมือชื่อรับรองของผูวิจัย/ผูเขียนทุกคน ตาม
เอกสารที่กําหนด ในกรณีที่ผูขอตําแหนงวิชาการไมไดเปนชื่อ ๑ หรือ ชื่อสุดทาย ในเอกสารรับรอง
จะถือวาคนที่มีสัดสวน % สูงสุดเปนเจาของผลงาน
[เปนเจาของผลงานและเปนผูดําเนินการ หมายถึงบุคคลที่มีบทบาทและมีความรับผิดชอบสําคัญใน
การออกแบบการวิจัย (Research design) ดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล (Data analysis)
และการสรุปผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ ( Research summary and recommendation)]
หมายเหตุ การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละเรื่องในขอ ๖.๑ และ ๖.๒ เมื่อไดลงนาม
รั บ รองแล ว จะเปลี่ ย นแปลงไม ไ ด ไมว า จะนํ า ไปใช ในกรณีใ ด โดยใคร และเมื่อ ใดก็ ต าม หาก
ตรวจสอบพบภายหลังวาผูเสนอขอแตงตั้งระบุการมีสวนรวมไมตรงตามความเปนจริง จะถือวาการ
กระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรม ไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
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ทางวิชาการ และใหวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาสอบหาขอเท็จจริง และดําเนินการทาง
วินัยตอไป
๖.๓ ผลงานวิจัยซึ่งเปนสวนของการศึกษาเพือ่ รับปริญญาหรือประกาศนัยบัตรใดๆ จะนํามาเสนอขอแตงตั้ง
ตําแหนงทางวิชาการมิได
๖.๔ รายงานการวิจัยซึ่งพิมพเปนรูปเลมเฉพาะเรื่องยังไมนับเปนการตีพิมพเผยแพรที่สมบูรณ ตองนําผล
งานดังกลาวไปตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ หรืออาจจะพิมพในหนังสือรวบรวมบทความ
ทางวิชาการ
๖.๕ ผลงานทีไ่ ดสงไปใหวารสารทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ แตยังรอการตีพิมพเผยแพรอยูอนุโลมใหใชเสนอ
ขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการได ทั้งนี้ตองมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารนั้นๆวาตอบรับ
เพื่อตีพิมพในวารสารฉบับใด เมื่อใด
๖.๖ หนังสือ หรือตําราที่เคยนํามาใชขอตําแหนงทางวิชาการระดับหนึ่ง ตอมาไดนํามาปรับปรุง แกไข
เพิ่มเติม และตีพิมพเผยแพรใหม สามารถใชหนังสือ หรือตําราดังกลาวเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
ระดับสูงขึ้นได
๖.๗ ตําราที่เขียนเปนภาษาอังกฤษและพิมพเผยแพรในตางประเทศถือวาเปนตําราไดหากใชประกอบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
๖.๘ การตีพิมพในวารสารที่มีชื่ออยูในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิตางประเทศ หมายถึง วารสารที่มีการอางถึงใน
Index Medicus หรือ Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Current Contents,
Pubmed เปนตน
๖.๙ คําจํากัดความของหนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ดูรายละเอียดตามอนุผนวก ๑
ประกอบผนวก ข
๗. หัวขอที่ประเมิน
๗.๑ การสอน/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน : รูปแบบ ความเหมาะสมของการใชภาษา
ความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณและครบทันสมัยของเนื้อหา และการดําเนินเรื่อง ความชัดเจน
ในการอธิบาย และสื่อความหมายใหแกผูอาน ปริมาณงานที่ทํา
๗.๒ สื่ออื่นๆ : ความคิดริเริ่ม ความถูกตอง ความทันสมัยของเนื้อหา ความเหมาะสมในการดําเนินเรื่อง
และความยาวของสื่อ ศิลปะ คุณภาพของสื่อ การใชความรูความสามารถทางวิชาการ ความยาก
และปริมาณงานในการผลิต ประโยชนตอกลุมเปาหมายและการนําไปใช
๗.๓ หนังสือ/ตํารา : รูปแบบ ความเหมาะสมของการใชภาษา ความถูกตองของเนื้อหา ความสมบูรณ
และความทันสมัยของเนื้อหา ลําดับของเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ความชัดเจนในการอธิบาย
และสื่อความหมายใหแกผูอาน ปริมาณงานที่ทํา
๗.๔ บทความทางวิชาการ : การนําเสนอองคความรูใหมที่ทันสมัย ความสมบูรณ และความถูกตองของ
เนื้อหา ความเหมาะสมในการใชภาษา รูปแบบ ลําดับของเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ความชัดเจน
ในการอธิบายและสื่อความหมายใหแกผูอาน ปริมาณงานที่ทํา
๗.๕ งานวิจัย : ความถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย การอภิปรายและสรุปที่เหมาะสม การตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการ การคนพบองคความรูใหมที่ชวยเสริมสรางความกาวหนาทางวิชาการ ความคิด
ริเริ่ม ประโยชนของงานวิจัยและการนําไปประยุกตใช ปริมาณงานที่ทํา
**************************************************
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อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
เกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการ
__________________

เพื่อใหการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนไปอยางเหมาะสม
และมีมาตรฐาน จึงไดกําหนดเกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการของผูไดรับการเสนอแตงตั้งไวดังตอไปนี้
๑. ระดับผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
๑.๑ งานสอน คะแนนไมเกิน
๗๕ คะแนน
๑.๑.๑ ปริมาณงานสอน คะแนนเต็ม
ก) การบรรยาย (กลุมใหญ,กลุมยอย,ฯลฯ)
ข) การปฏิบัติ (การควบคุมการปฏิบัติการ,การสอนขางเตียง,
การสอนที่หอผูปวยนอก,การเปน tutor,การสาธิต,ฯลฯ)
ค) การออกฝกภาคสนาม
๑.๑.๒ คุณภาพการสอน คะแนนเต็ม
การวางแผนการสอน,วิธีการสอน, เนื้อหาในการสอน
การใชสื่อ และการประเมินผล
๑.๑.๓ สื่อการสอน คะแนนเต็ม
ก) เอกสารประกอบการสอน (ระดับ ผศ.)
ข) เอกสารคําสอน (ระดับ ผศ. หรือ รศ. หรือ ศ.)
ค) สื่ออื่นๆ ซึ่งจัดทําขึ้นเอง

๒๕
๕๐

คะแนน
ชม./ป และ/หรือ

๑๐๐ ชม./ป และ/หรือ
๑๒๕ ชม./ป (๘ ชม./วัน)
๒๕ คะแนน
๒๕
๑-๑๐
๒-๒๐
๒-๒๐

คะแนน
คะแนน/เรื่อง
คะแนน/เรื่อง
คะแนน/รายการ

๑.๒ งานบริการ
คะแนนไมเกิน
๗๕
คะแนน
๑.๒.๑ งานที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล เช น การออกตรวจผู ป ว ยนอก การผ า ตั ด การดมยา
การตรวจเลื อด การตรวจชิ้ น เนื้ อ การตรวจศพ ฯลฯ (๗๕๐ ชม./ป เทา กับ 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 การเปนผู ควบคุมหลั กของวิทยานิพนธ (๙๐ ชม./เรื่อง) ผูควบคุมรองของวิทยานิพนธ(๕๐ ชม./
เรื่อง) กรรมการสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร (๒๐ ชม./รายวิชา)
หมายเหตุ คะแนนขอ ๑.๒.๒ ๑.๒.๓ และ ๑.๒.๔ ใหคิด ๗๕๐ ชม.เทากับ ๗๕ คะแนน
คะแนนรวมไมเกิน ๗๕ คะแนน

๓๐

๑.๓ งานทางวิชาการ คะแนนไมเกิน ๑๐๐ คะแนน
๑.๓.๑ งานวิจัย ผลงานวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการจะมีน้ําหนักคะแนน/รายการ ดังนี้
วารสารที่ไมอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ
วารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ*
ระดับคุณภาพ
คะแนนเต็ม ๖๐
ระดับคุณภาพ
คะแนนเต็ม ๓๐
ดีเดน
๕๔ – ๖๐
ดีเดน
๒๗ – ๓๐
ดีมาก
๔๘ – ๕๓
ดีมาก
๒๔ – ๒๖
ดี
๓๖ – ๔๗
ดี
๑๘ – ๒๓
พอใช
< ๓๖
พอใช
< ๑๘
*หมายเหตุ: หมายถึงตีพิมพในวารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ ฐานขอมูล ISI/ Index Medicus/ PubMed เปนตน
๑.๓.๒ บทความอื่นๆ เชน บทความปริทัศน (Review article), รายงานผูปวย (case report)
วารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ*
วารสารที่ไมอยูบนฐานขอมูลนานาชาติ
ระดับคุณภาพ
คะแนนเต็ม ๔๐
ระดับคุณภาพ
คะแนนเต็ม ๒๐
ดีเดน
๓๖ – ๔๐
ดีเดน
๑๘ – ๒๐
ดีมาก
๓๒ –๓๕
ดีมาก
๑๖ – ๑๗
ดี
๒๔ –๓๑
ดี
๑๒ – ๑๕
พอใช
< ๒๔
พอใช
< ๑๒
๑.๓.๓ Full Paper ที่ตีพิมพใน Proceedings
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ระดับคุณภาพ
คะแนนเต็ม ๓๐
ดีเดน
๒๗ – ๓๐
ดีมาก
๒๔ – ๒๖
ดี
๑๘ – ๒๓
พอใช
< ๑๘

ประชุมวิชาการภายในประเทศ
ระดับคุณภาพ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช

๑.๓.๔ หนังสือ/ตํารา/บทในหนังสือหรือตํารา/อื่นๆ
ผลงานทางวิชาการ
พอใช
ตํารา (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
< ๖๐
หนังสือ (คะแนนเต็ม ๘๐)
< ๔๘
บทในหนังสือหรือตํารา (คะแนนเต็ม ๒๐)
< ๑๒
การเปนบรรณาธิการหนังสือ/ตํารา(คะแนนเต็ม ๓๐) < ๑๘
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(คะแนนเต็ม ๑๐๐) < ๖๐

ดี
๖๐ – ๗๙
๔๘ – ๖๓
๑๒ – ๑๕
๑๘ – ๒๓
๖๐ – ๗๙

คะแนนเต็ม ๒๐
๑๘ – ๒๐
๑๖ – ๑๗
๑๒ – ๑๕
< ๑๒
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
๘๐ – ๘๙
๖๔ – ๗๑
๑๖ – ๑๗
๒๔ – ๒๖
๘๐ – ๘๙

ดีเดน
๙๐ – ๑๐๐
๗๒ – ๘๐
๑๘ – ๒๐
๒๗ – ๓๐
๙๐ – ๑๐๐

๓๑

๑.๔ เกณฑการตัดสิน
ผูขอดํารงตําแหนงทางวิชาการทุกระดับตองผานการประเมินคุณภาพการสอนในระดับดีเดนโดยไดคะแนน
ไมนอยกวา ๒๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ตามเกณฑการประเมินการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลาและมีคะแนนรวมผลงานทางวิชาการดังนี้
๑.๔.๑ ผูสมควรดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยควรไดคะแนนรวมของผลงานตั้งแต ๑๐๐ คะแนนขึ้นไป
โดยมีคะแนนของผลงานทางวิชาการไมต่ํากวา ๒๐ คะแนน และมีผลงานทางวิชาการจํานวนอยางนอย ๒ เรื่อง
และอยางนอย ๑ เรื่องตองมีคุณภาพในระดับดีซึ่งตองเปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง
๑.๔.๒ ผูสมควรดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย (สําหรับผูที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย)ควรได
คะแนนรวมของผลงานตั้งแต ๑๕๐ คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนของผลงานทางวิชาการไมต่ํากวา ๕๐ คะแนน
และมีผลงานวิจัยทีเ่ ปนเจาของและเปนผูดําเนินการเองที่มคี ุณภาพดีมาก และไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีชื่ออยูในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิตางประเทศอยางนอย ๑ เรื่อง
๑.๔.๓ ผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง รองศาสตราจารย (กรณีพิ เ ศษ) (สํ าหรั บ ผู ที่ ไ มเ คยดํ า รงตํ า แหน งผู ช ว ย
ศาสตราจารย) ควรไดคะแนนรวมของผลงานตั้งแต ๑๘๐ คะแนนขึน้ ไป โดยมีคะแนนของผลงานทางวิชาการไม
ต่ํากวา ๘๐ คะแนน และมีผลงานวิจัยที่เปนเจาของและเปนผูดําเนินการเองที่มีคุณภาพดีมาก และไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่ออยูในสิ่งตีพิมพทุติยภูมิตางประเทศอยางนอย ๑ เรื่อง ทั้งนี้การตัดสิน
ตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯไมนอยกวา ๔ ใน ๕
๑.๔.๔ ผูสมควรดํารงตําแหนงศาสตราจารย (สําหรับผูที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย) เปนดังนี้
วิธีที่ ๑ : ตองมีผลงานการแตงหรือเรียบเรียงตําราหรือหนังสืออยางนอย ๑ เลมที่มีคุณภาพดีมาก และ
ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี จํานวนอยางนอย ๕ เรื่อง และอยางนอย ๒ เรื่องตองมีคุณภาพดีมาก
หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มคี ุณภาพดีมาก
วิธีที่ ๒ : ตองมีผลงานการแตงหรือเรียบเรียงตําราหรือหนังสืออยางนอย ๑ เลมที่มีคุณภาพดีเดน หรือ
ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี จํานวนอยางนอย ๕ เรื่อง และอยางนอย ๒ เรื่องตองมีคุณภาพดีเดน
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มคี ุณภาพดีเดน
๑.๔.๕ ผูสมควรดํารงตําแหนงศาสตราจารยกรณีพิเศษ (สําหรับผูที่ไมเคยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย)
จะตองเปนผูมีความรู ความสามารถสูง และมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีเดน โดยมีผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพ
ในวารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ ทั้งนี้การตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯ
ไมนอยกวา ๔ ใน ๕
*********************************************************

๓๒

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เพื่อประเมินผลงานของ............................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดํารงตําแหนง [ ] ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑)
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๒)
[ ] รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย
[ ] ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
๑. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑.๑ ระดับปริญญา
[ ] ตรี
[ ] โท
[ ] เอก
๑.๒ ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่มาแลวรวม................................ป (นับเฉพาะเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่)
มีคุณสมบัติ [ ] ผาน
[ ] ไมผาน เกณฑสําหรับขอดํารงตําแหนงระดับ..................................
๒. งานสอน (๗๕ 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)
ขาพเจาไดตรวจสอบจํานวนชั่วโมงสอนของผูขอตําแหนงทางวิชาการนี้แลวขอรับรองวาเปนขอมูลที่ถูกตอง
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
**หัวหนาภาควิชา....................................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ. .......

ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
**ผูอํานวยการกอง.....................................
วันที่........เดือน......................พ.ศ. ........

หมายเหตุ * ใหเลือกดวยวาจะขอดํารงตําแหนงโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒
**ในกรณีผูขอฯ เปน อจ.หน.ภาควิชาฯ หรือ ผอ.กองฯ ขึ้นไป ใหเปนผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เปนผูลงนาม

๓๓

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ยศ-ชื่อ................................................................................................สาขา.....................................................
๒.๒ คุณภาพการสอน
เกณฑการใหคะแนน

รายการเกณฑพิจารณา
๑. การเตรียมการสอน
๑.๑ มีการจัดทําแผนการสอน
๑.๒ แผนการสอนแสดงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมชัดเจน
๑.๓แผนการสอนแสดงลําดับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนชัดเจน
๑.๔ แผนการสอนแสดงวิธีการประเมินสอดคลองกับวัตถุประสงค
๑.๕ มีการเตรียมเอกสารการสอน/ประกอบการสอน
๒. วิธีการสอน
๒.๑ จัดการสอนไดตามแผนการสอน
๒.๒ ใชเทคนิคการสอนทําใหผูเรียนสนใจในบทเรียน ใชภาษาที่เขาใจ
งาย สอดแทรกประสบการณ
๒.๓ มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา มุงมั่นในการสอน
๒.๔ มีบุคลิก วาจา การแตงกายสุภาพ เปนตัวอยางดานคุณธรรมได
๒.๕ กระตุนใหผูเรียนรูจักวิเคราะห วิจารณ และมีสวนรวม
๓. เนื้อหาในการสอน
๓.๑ อาจารยมีความรูที่ดี เนื้อหาทันสมัย
๓.๒ เนื้อหาเรียบเรียงและอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงาย
๓.๓ เนื้อหาแนะนําประเด็นสําคัญ ทัง้ ทางทฤษฎีและปฏิบัติ
๓.๔ เนื้อหามีความเชื่อมโยงกับความรูวิชาอื่นๆ ได
๓.๕ มีการแนะนําเรื่องที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
๔. การใชสื่อการสอน
๔.๑ มีการเตรียมสื่อการสอน
๔.๒ สื่อการสอนมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๔.๓ สามารถนําสื่อการสอนมาใชไดอยางเหมาะสม
๔.๔ สื่อการสอนเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
๔.๕ สื่อการสอนทันสมัย
๕. การประเมินผล
มีการประเมินผลความรูความเขาใจทั้งระหวางหรือหลังการสอน

๕
มี ๕ ขอ

๔
มี ๔ ขอ

๓
มี ๓ ขอ

๒
มี ๒ ขอ

๑
มี ๑ ขอ

คะแนนที่ได
........................

มี ๕ ขอ

มี ๔ ขอ

มี ๓ ขอ

มี ๒ ขอ

มี ๑ ขอ

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

มี ๕ ขอ

มี ๔ ขอ

มี ๓ ขอ

มี ๒ ขอ

มี ๑ ขอ

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

มี ๕ ขอ

มี ๔ ขอ

มี ๓ ขอ

มี ๒ ขอ

มี ๑ ขอ

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

ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

พอใช

ควร
ปรับปรุง

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

รวมคะแนนที่ไดรับ

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

ระดับคุณภาพการสอน
[ ] ดีเดนเปนพิเศษ (๒๒ – ๒๕ คะแนน) [ ] ดีเดน (๒๐ – ๒๑.๙ คะแนน)
[ ] ดี (๑๕ –๑๖.๙ คะแนน)
[ ] ควรปรับปรุง (นอยกวา ๑๕ คะแนน)
ผลการประเมิน

[ ] ผาน (ระดับดีเดน)

[ ] ดีมาก (๑๗–๑๙.๙) คะแนน

[ ] ไมผาน

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ เกณฑการผานตองมีคุณภาพการสอนอยูในระดับดีเดนขึน้ ไป

หมายเหตุ ทําสําเนา ๓ ชุด

ลงชื่อ.............................................................. ผูประเมิน
(
)
................../........................./..................

๓๔

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ยศ-ชื่อ................................................................................................สาขา.....................................................
๒.๒ คุณภาพการสอน
เกณฑการใหคะแนน

รายการเกณฑพิจารณา
๑. การเตรียมการสอน
๑.๑ มีการจัดทําแผนการสอน
๑.๒ แผนการสอนแสดงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมชัดเจน
๑.๓ แผนการสอนแสดงลําดับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนชัดเจน
๑.๔ แผนการสอนแสดงวิธีการประเมินสอดคลองกับวัตถุประสงค
๑.๕ มีการเตรียมเอกสารการสอน/ประกอบการสอน
๒. วิธีการสอน
๒.๑ จัดการสอนไดตามแผนการสอน
๒.๒ ใชเทคนิคการสอนทําใหผูเรียนสนใจในบทเรียน ใชภาษาที่เขาใจ
งาย สอดแทรกประสบการณ
๒.๓ มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา มุงมั่นในการสอน
๒.๔ มีบุคลิก วาจา การแตงกายสุภาพ เปนตัวอยางดานคุณธรรมได
๒.๕ กระตุนใหผูเรียนรูจักวิเคราะห วิจารณ และมีสวนรวม
๓. เนื้อหาในการสอน
๓.๑ อาจารยมีความรูที่ดี เนื้อหาทันสมัย
๓.๒ เนื้อหาเรียบเรียงและอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงาย
๓.๓ เนื้อหาแนะนําประเด็นสําคัญ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
๓.๔ เนื้อหามีความเชื่อมโยงกับความรูวิชาอื่นๆ ได
๓.๕ มีการแนะนําเรื่องที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
๔. การใชสื่อการสอน
๔.๑ มีการเตรียมสื่อการสอน
๔.๒ สื่อการสอนมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๔.๓ สามารถนําสื่อการสอนมาใชไดอยางเหมาะสม
๔.๔ สื่อการสอนเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
๔.๕ สื่อการสอนทันสมัย
๕. การประเมินผล
มีการประเมินผลความรูความเขาใจทั้งระหวางหรือหลังการสอน

๕
มี ๕ ขอ

๔
มี ๔ ขอ

๓
มี ๓ ขอ

๒
มี ๒ ขอ

๑
มี ๑ ขอ

มี ๕ ขอ

มี ๔ ขอ

มี ๓ ขอ

มี ๒ ขอ

มี ๑ ขอ

มี ๕ ขอ

มี ๔ ขอ

มี ๓ ขอ

มี ๒ ขอ

มี ๑ ขอ

มี ๕ ขอ

มี ๔ ขอ

มี ๓ ขอ

มี ๒ ขอ

มี ๑ ขอ

ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

พอใช

ควร
ปรับปรุง

คะแนนที่ได

รวมคะแนนที่ไดรับ

ระดับคุณภาพการสอน
[ ] ดีเดนเปนพิเศษ (๒๒ – ๒๕ คะแนน) [ ] ดีเดน (๒๐ – ๒๑.๙ คะแนน)
[ ] ดี (๑๕ –๑๖.๙ คะแนน)
[ ] ควรปรับปรุง (นอยกวา ๑๕ คะแนน)
ผลการประเมิน

[ ] ผาน (ระดับดีเดน)

[ ] ดีมาก (๑๗–๑๙.๙) คะแนน

[ ] ไมผาน

ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ เกณฑการผานตองมีคุณภาพการสอนอยูในระดับดีเดนขึน้ ไป
ลงชื่อ...................................................................................
(
)
รอง ผอ.วพม.ฝายวิชาการ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วพม.
................../........................./..................

๓๕

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เพื่อประเมินผลงานของ............................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดํารงตําแหนง [ ] ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑)
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๒)
[ ] รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย
[ ] ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
๒.๓ สื่อการสอน (๒๕ คะแนน)**
ลําดับ
ชื่อเรื่อง

ลําดับที่ของผู คะแนนเต็ม
เสนอผลงาน/ ตามเกณฑ
ผูเขียนทั้งหมด ของเอกสาร

คะแนนที่
กรรมการให

คะแนนของผู
เสนอผลงาน
ตามสัดสวน***

๑.
๒.
๓.
รวมคะแนนสื่อการสอน = ....................................................คะแนน (ไมเกิน ๒๕ คะแนน)
หมายเหตุ 1.ระดับ ผศ.จะตองมีชม.สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของ วพม. และไดคะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเดนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน
โดยจะตองเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนที่ผลิตขึน้ ไมนอ ยกวา 1รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว
2. ระดับ รศ. จะตองมีชม.สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรของ วพม. และไดคะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเดนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน
โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึน้ ไมนอยกวา 1 รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว
3. ระดับ ศ.จะตองมีชม.สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของ วพม. และไดคะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเดนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน
โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึน้ ไมนอยกวา 1 รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว

* ใหเลือกดวยวาขอดํารงตําแหนงโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒
** ประเภท ก. เอกสารประกอบการสอน
๑ – ๑๐ คะแนน/เรื่อง
ประเภท ข. เอกสารคําสอน
๒ – ๒๐ คะแนน/เรื่อง
ประเภท ค. สื่ออื่นๆ ซึ่งจัดทําขึ้นเอง
๒ – ๒๐ คะแนน/เรื่อง
*** ถามีผูเขียนมากกวา ๑ คน ใหแนบเอกสารแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ เพื่อแสดงสัดสวนการมี
สวนรวมในผลงาน
ลงชือ่ .............................................................. ผูประเมิน
(
)
................../........................./..................
หมายเหตุ ทําสําเนา ๓ ชุด

๓๖

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เพื่อประเมินผลงานของ............................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดํารงตําแหนง [ ] ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑)
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๒)
[ ] รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย
[ ] ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
๒.๓ สื่อการสอน (๒๕ คะแนน)**
ลําดับ
ชื่อเรื่อง

ลําดับที่ของผู คะแนนเต็ม
เสนอผลงาน/ ตามเกณฑ
ผูเขียนทั้งหมด ของเอกสาร

คะแนนที่
คะแนนของผู
กรรมการให เสนอผลงาน
ตามสัดสวน***

๑.
๒.
๓.
รวมคะแนนสื่อการสอน = ....................................................คะแนน (ไมเกิน ๒๕ คะแนน)
หมายเหตุ 1.ระดับ ผศ.จะตองมีชม.สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของ วพม. และไดคะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเดนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน
โดยจะตองเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนที่ผลิตขึน้ ไมนอ ยกวา 1รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว
2. ระดับ รศ. จะตองมีชม.สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรของ วพม. และไดคะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเดนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน
โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึน้ ไมนอยกวา 1 รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว
3. ระดับ ศ.จะตองมีชม.สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของ วพม. และไดคะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเดนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน
โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึน้ ไมนอยกวา 1 รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว

* ใหเลือกดวยวาขอดํารงตําแหนงโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒
** ประเภท ก. เอกสารประกอบการสอน
๑ – ๑๐ คะแนน/เรื่อง
ประเภท ข. เอกสารคําสอน
๒ – ๒๐ คะแนน/เรื่อง
ประเภท ค. สื่ออื่นๆ ซึ่งจัดทําขึ้นเอง
๒ – ๒๐ คะแนน/เรื่อง
*** ถามีผูเขียนมากกวา ๑ คน ใหแนบเอกสารแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ เพื่อแสดงสัดสวนการมี
สวนรวมในผลงาน
ลงชื่อ...................................................................................
(
)
รอง ผอ.วพม.ฝายวิชาการ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วพม.
................../........................./..................

๓๗

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เพื่อประเมินผลงานของ............................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา...................................................................................................................................
เพื่อขอดํารงตําแหนง [ ] ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑)
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๒)
[ ] รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย
[ ] ผูชวยศาสตราจารย
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 และกรรมการวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งไดรับการประเมินแลว
ดังนี้
๑) ...........................................................
เฉลี่ยปละ ............................ ชม.
๒) ............................................................
เฉลี่ยปละ .................................. ชม.
คิดเปน
................................................ คะแนน
(ขอ ๓.๒ และ ๓.๓ ใหคิด ๗๕๐ ชม./ป = ๗๕ คะแนน)
รวมงานบริการทางวิชาการคิดเปน .................................................คะแนน
ขาพเจาไดตรวจสอบจํานวนชั่วโมงการบริการทางวิชาการสอนของผูขอตําแหนงทางวิชาการนี้แลว
ขอรับรองวาเปนขอมูลที่ถูกตอง
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
**หัวหนาภาควิชา......................................
วันที่ ...............เดือน......................พ.ศ. .............

ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
**ผูอํานวยการกอง........................................
วันที่............เดือน.................พ.ศ. ................

หมายเหตุ ๑. * ใหเลือกดวยวาขอดํารงตําแหนงโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒
๒. **ในกรณีผูขอฯ เปน อจ.หน.ภาควิชาฯ หรือ ผอ.กองฯ ขึ้นไปใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับเปนผูล งนาม

๓๘

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตัง้ ผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เพื่อประเมินผลงานของ..................................................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..........................................................................................................................................................

เพื่อขอดํารงตําแหนง

[
[

] ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑)
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๒)

สาขาวิชา..................................................................................................................................................
๔. งานทางวิชาการ ( ๑๐๐ คะแนน )
ประเภทรายการ
บทความวิจยั **
๑.
๒.
บทความทาง
วิชาการ อื่นๆ**
๑.
๒.
หนังสือ**
๑.
๒
ตํารา**
๑.
๒.
งานอื่น ๆ**
๑.
๒.

ชื่อเรื่อง

ลําดับที่ของผู
เสนอผลงาน/
ผูเขียนทั้งหมด ดีเดน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดี

พอใช

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

…….......……
…….......……

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

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

…….......……
…….......……

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

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

…….......……
…….......……

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

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

…….......……
…….......……

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

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

…….......……
…….......……

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

คุณภาพโดยรวม
หมายเหตุ * ใหเลือกดวยวาขอดํารงตําแหนงโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

** ใหเรียงลําดับตามชื่อแรก/ชื่อสุดทาย (corresponding author) และเรียงลําดับจากปลาสุด

ผลการประเมินเพื่อดํารงตําแหนงศาสตราจารย

  ผาน

  ไมผาน

ลงชื่อ..................................................................................ผูประเมิน
(....................................................................)
วันที.่ ...............เดือน............................พ.ศ. .............

หมายเหตุ

๓๙

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตัง้ ผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เพื่อประเมินผลงานของ..................................................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..........................................................................................................................................................
เพื่อขอดํารงตําแหนง
[ ] รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย
[ ] ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
๔. งานทางวิชาการ ( ๑๐๐ คะแนน )
ประเภทรายการ
บทความวิจยั *
๑.
๒.
บทความทาง
วิชาการ อื่นๆ*
๑.
๒.
หนังสือ*
๑.
๒
ตํารา*
๑.
๒.
งานอื่น ๆ*
๑.
๒.

ชื่อเรื่อง

ลําดับที่ของผู คะแนนเต็มตาม
เสนอผลงาน/ เกณฑของผล
ผูเขียนทั้งหมด งานทางวิชาการ

คะแนนที่
กรรมการให

คะแนนของผู
เสนอผลงาน
(ตามสัดสวน)

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

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

…….......………
…….......………

…….......………
…….......………

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

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

…….......………
…….......………

…….......………
…….......………

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

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

…….......………
…….......………

…….......………
…….......………

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

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

…….......………
…….......………

…….......………
…….......………

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

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

…….......………
…….......………

…….......………
…….......………

คะแนนรวม
หมายเหตุ ๑. * ใหเรียงลําดับตามชื่อแรก/ชื่อสุดทาย (corresponding author) และตามปลา สุด
๒. เกณฑผานเฉพาะคะแนนผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ๒๐ คะแนน ระดับ รศ. ๕๐ คะแนน ระดับ รศ. กรณีพิเศษ ๘๐
คะแนน

รวมคะแนนทีไ่ ด  ………………………..คะแนน

  ผาน

  ไมผาน

ลงชื่อ.................................................................................ผูประเมิน
(..................................................................)
วันที่..................เดือน...............................พศ.....................

๔๐

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการของ

ลําดับ

รายการประเมิน

๑

ความถูกตองในดานวิชาการ

๒

ความดีเดนทางวิชาการ

๓

ความสามารถในการแตงและเรียบเรียง

๔

ประโยชนทางวิชาการตรงตามสาขา

๕

รูปแบบและลักษณะของผลงาน

๖

คุณคาทางวิชาการ

ดีเดน

ดีมาก

ดี

พอใช

คําอธิบายเพิ่มเติม

สรุปการประเมินผล

ลงชื่อ.................................................................. (ผูประเมิน)
( ..................................................... )
วันที่..................เดือน...................พ.ศ. .........

๔๑

สรุปแบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
( สําหรับคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ )
เพื่อประเมินผลงานของ........................................................................................................................................
สังกัด กอง/ภาควิชา.............................................................................................................................................

เพื่อขอดํารงตําแหนง

[ ] ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒
[ ] ศาสตราจารย (วิธีที่ ๑)
[ ] ศาสตราจารย (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........................... เรื่อง)
๓.๑ อนุกรรมการ ๑ ให ดีเดน.......เรื่อง ดีมาก.......เรื่อง ดี.......เรื่อง พอใช.......เรื่อง สรุป [ ] ผาน [ ] ไมผา น
๓.๒ อนุกรรมการ ๒ ให ดีเดน.......เรื่อง ดีมาก.......เรื่อง ดี.......เรื่อง พอใช.......เรื่อง สรุป [ ] ผาน [ ] ไมผาน
๓.๓ อนุกรรมการ ๓ ให ดีเดน.......เรื่อง ดีมาก.......เรื่อง ดี.......เรื่อง พอใช.......เรื่อง สรุป [ ] ผาน [ ] ไมผาน
๓.๔ อนุกรรมการ ๔ ให ดีเดน.......เรื่อง ดีมาก.......เรื่อง ดี.......เรื่อง พอใช.......เรื่อง สรุป [ ] ผาน [ ] ไมผาน
๓.๕ อนุกรรมการ ๕ ให ดีเดน.......เรื่อง ดีมาก.......เรื่อง ดี.......เรื่อง พอใช.......เรื่อง สรุป [ ] ผาน [ ] ไมผาน
ค. สรุปผลการประเมิน
รวมคะแนนทั้งหมด ( ขอ ๑+๒ ) ได..............................คะแนน
ระดับคุณภาพ
[ ] ดีเดน [ ] ดีมาก [ ] ดี
[ ] พอใช
สรุปผลการประเมินเพื่อขอดํารงตําแหนงศาสตราจารย

[ ] ผาน

[ ] ไมผาน

ขอเสนอแนะจากผูประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวา
..........................................................................มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถวน
ถูกตอง และเหมาะสมที่จะดํารงตําแนงทางวิชาการในระดับ ศาสตราจารยของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ลงชื่อ...................................................................................
(................................................ )
รอง ผอ.วพม.ฝายวิชาการ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วพม.
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .......................
หมายเหตุ * ใหเลือกดวยวาขอดํารงตําแหนงโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

๔๒

สรุปแบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
( สําหรับคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ )
เพื่อประเมินผลงานของ........................................................................................................................................
สังกัด กอง/ภาควิชา.............................................................................................................................................
เพื่อขอดํารงตําแหนง
[ ] รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย
[ ] ผูชวยศาสตราจารย
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
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 ถูกตองและ
เหมาะสมที่จะดํารงตําแนงทางวิชาการในระดับ .................................................ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ลงชื่อ................................................................................
( ............................................... )
รอง ผอ.วพม.ฝายวิชาการ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วพม.
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .......................

๔๓

หลักฐานประกอบรายงานขอแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย ของสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม ของ กองทัพบก
---------------------------------๑. ประวัติยอขาราชการ
๒. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (สําเนาวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร) พรอมสําเนาอนุมัติใหไปศึกษา (ถา
เปนการสําเร็จการศึกษาในระหวางรับราชการ) จํานวน ๑ ชุด
๓. สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก จํานวน ๑ ชุด
๔. สําเนาคําสั่งแตงตั้งเปน ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย แลวแตกรณี จํานวนคําสั่งละ
๑ ฉบับ (ถาไดรับการแตงตั้งมาแลว)
๕. สําเนาคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยของสถาบันการศึกษา คําสั่งละ ๑ ฉบับ
๖. ความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรงและตามลําดับชั้น จนถึงผูบังคับบัญชาชั้นสูงสุด ของสถาบันการศึกษา
๗. บัญชีสรุปรายละเอียดขอแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารย (ตามแบบที่แนบ) จํานวน ๑ ฉบับ (เวนชองผลงานทางวิชาการของผูที่เสนอขอแตงตั้งเปน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ไมตองระบุ)
๘. ผลงานทางวิชาการ
๘.๑ ถาคณะกรรมการไดพิจารณารับรองแลว ใหเสนอจํานวน ๑ ฉบับ (ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่นไมตองสงตัวผลงานแต ใหสงเอกสารกํากับผลงานนั้น ๑ ฉบับแทน) พรอมหนังสือรับ รองของ
คณะกรรมการ (ฉบับตัวจริง)
๘.๒ ถายังไมผานคณะกรรมการพิจารณา
๘.๒.๑ ใหเสนอ จํานวน ๓ ฉบับ
๘.๒.๒ ถาเปน ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (ไมเปนเอกสาร) ใหสงตัวผลงาน ๑ ชิ้น
กับเอกสารวิจัย และ/หรือเอกสารกํากับผลงานนั้น ซึ่งระบุขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวผลงาน (เชน ชื่อ คุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะ ขีดความสามารถ วิธีการใช
ประโยชน รายละเอียดหรือขอมูลทางเทคนิค ราคา และอื่น ๆ เปนตน) จํานวน ๓ ชุด
๙. รายงานการประชุมของสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
***************************************

