
 

 

 

 
 

 

 

ระเบียบสภาวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

ว่าด้วยการพจิารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณให้แก่อาจารยแ์พทยท์างคลินิกของวิทยาลยัแพทยศาสตร์            พระมงกุฎ
เกลา้ สมควรก าหนดให้มีการแต่งตั้ งอาจารยแ์พทยท์างคลินิกให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก กองการศึกษา 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ อาศยัอ านาจตามความในขอ้  ๙.๒.๙ แห่งระเบียบกองทพับก ว่าด้วยวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงก าหนดระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ว่าดว้ยการพิจารณาแต่งตั้งผู ้
ด  ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 ขอ้ ๒  ให้ยกเลิก ระเบียบดงัต่อไปน้ี  
    ๒.๑ ระเบียบสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ว่าดว้ยการแต่งตั้งศาสตราจารยค์ลินิก พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

   ๒.๒ ระเบียบสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ว่าดว้ยการแต่งตั้งศาสตราจารยค์ลินิก พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
 บรรดาความในระเบียบ ค  าสั่งและค าช้ีแจงอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ให้ใชค้วามในระเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ ๓  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๔  ในระเบียบน้ี  
        “ปฏิบติัการทางคลินิก” หมายถึง การใหบ้ริการในการตรวจวินิจฉยัโรคและบ าบดัรักษาผูป่้วย ตาม
วิธีการและระบบการตรวจวินิจฉยัโรค และบ าบดัรักษาผูป่้วยแผนปัจจุบนั 
        “อาจารยแ์พทยท์างคลินิก” หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษของวิทยาลยั
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ซ่ึงมีหนา้ท่ีสอนวิชาแพทย ์ ปฏิบติัการทางคลินิก และใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่นกัเรียนแพทย์
ทหารและนกัศึกษาแพทยข์องวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัการทางคลินิก 
 ขอ้ ๕  หลกัการและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิกให้เป็นไปตามหลกั เกณฑ ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก (ผนวก ก) และ แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก (ผนวก ข)  ทา้ยระเบียบน้ี 
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 ขอ้ ๖  การด าเนินการเสนอขอใหพ้ิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก ให้ผูมี้ความประสงค์
เสนอขอด าเนินการยืน่แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก ตามสายการบงัคบับญัชา จ านวน  
๕ ชุด 

 ขอ้ ๗ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของผูท่ี้สมควรจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารยค์ลินิก จากประวติัการท างานกบัปริมาณ งานท่ีเคยปฏิบติั  
แลว้เสนอช่ือและผลการพิจารณาเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อประธานสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ 
 ขอ้ ๘ ใหป้ระธานสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ มีจ านวนไม่
นอ้ยกว่าสามคน เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาผลงานปฏิบติัการทางคลินิก จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูส้มควรจะไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารยค์ลินิก ตามหลกัเกณฑท่ี์สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ก าหนด 

 ขอ้ ๙  ใหป้ระธานสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้แต่งตั้งผูท่ี้สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์     พระ
มงกุฎเกลา้มีมติอนุมติัใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  และใหมี้เกียรติบตัรตามแบบท่ีสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกลา้ก าหนด 
 ขอ้ ๑๐  สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ มีอ  านาจถอดถอนบุคคลต่อไปน้ีจากการเป็นศาสตราจารย์
คลินิก  

(๑)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๒) เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรม 

(๓) ถูกค  าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท  หรือ
ความผดิลหุโทษ 

 ศาสตราจารยค์ลินิกท่ีเป็นบุคคลใน (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ให้ผูอ้  านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกลา้เสนอสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ เพื่อมีมติใหถ้อดถอน 

 ขอ้ ๑๑  ให้ผูอ้  านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้รักษาการตามระเบียบน้ี  

       ประกาศ  ณ  วนัท่ี                    มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๒   

           

          พล.ท. 

                       ( วิทยา   ช่อวิเชียร ) 

                                   จก.พบ./ประธานสภา วพม.  
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ผนวก  ก  
ประกอบระเบียบ สภาวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ 

วา่ดว้ยการพิจารณาแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก   

 
 เพ่ือใหก้ารแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้เป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและมีมาตรฐาน จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิกไวด้งัน้ี 

ข้อ ๑  คุณสมบัตขิองผู้ได้รับการเสนอขอแต่งตั้ง 
๑.๑   มีอายตุั้งแต่ ๕๕ ปีข้ึนไป 
๑.๒  ไดส้อนและใหบ้ริการทางวิชาการเป็นผลดีติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี 
๑.๓  ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตจากสถาบนัอุดมศึกษา และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
         เวชกรรม  จากแพทยสภา 
๑.๔  มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย ์
๑.๕  ปฏิบติัตามภาระงานในมาตรฐานต าแหน่งท่ีก าลงัด ารงต าแหน่งไดค้รบถว้นและไดผ้ลดี   
๑.๖  มีหนา้ท่ีปฏิบติัการทางคลินิก ในการตรวจวินิจฉยัโรคและบ าบดัรักษาผูป่้วย ตามวิธีการและระบบ   
        การตรวจวินิจฉยัโรคและบ าบดัรักษาผูป่้วยแผนปัจจุบนั 

ข้อ ๒  เกณฑ์ตดัสินแต่งตั้ง 
๒.๑  พิจารณาจากคุณสมบติัตาม ขอ้ ๑  
๒.๒ ภาระงานสอน ผลการสอน ผลงาน ดงัต่อไปน้ี  

๒.๒.๑  มีชัว่โมงสอนจริงรวมงานสอนปฏิบติัการทางคลินิกในหลกัสูตรของ วิทยาลยัแพทยศาสตร์   
              พระมงกฎุเกลา้ หรือ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  
๒.๒.๒  ผลการสอนอยูใ่นระดบั “ เช่ียวชาญ ”*   
๒.๒.๓  ผลงานการปฏิบติัการทางคลินิก*ท่ีท าเป็นประจ าใน วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้         
              หรือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ หรือในสถาบนัร่วม และไม่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ    
              ทางวิชาการ เช่น  ต ารา*ท่ีแต่งในสาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้ง  หรือหนงัสือ*ท่ีแต่งในสาขาวิชาท่ีขอ  
              แต่งตั้งและเผยแพร่แลว้ หรือคู่มือปฏิบติัการ*ในสาขาท่ีขอแต่งตั้งท่ีใชป้ระกอบการสอนตาม

หลกัสูตรของ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ หรือโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  หรือ 
บทความทางวิชาการ*ในสาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้ง และเผยแพร่แลว้ หรือ ผลงานวิจยั*ในสาขา 
วิชาท่ีขอแต่งตั้งท่ีเผยแพร่แลว้ (ไม่นบับทคดัยอ่)  หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน*ใน
สาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้งท่ีเผยแพร่แลว้ เช่น ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง หรือ 
๑ ช้ิน ท่ีมีคุณภาพในระดบั “ดีมาก”* จนเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพเดียวกนั 

 
 
หมายเหตุ * ดูรายละเอยีดในอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข 
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ข้อ ๓  วธีิการพจิารณาแต่งตั้ง 
  ๓.๑  ใหภ้าควิชา พิจารณาถึงความเหมาะสมของผูท่ี้  มีคุณสมบติัครบถว้นและเต็มใจจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็น

ศาสตราจารยค์ลินิกแลว้เสนอต่อผูอ้  านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ (ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้) พร้อมแบบรายงานเสนอขอแต่งตั้ง 
(ผนวก ข.) จ านวน ๕ ชุด และผลงานดงัน้ี 
(๑)  ประวติัและรายการผลงานพร้อมแผน่บนัทึกขอ้มลู 
(๒)  ผลงานปฏิบติัการทางคลินิก*ท่ีท าเป็นประจ าใน วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ หรือ 
 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ หรือ ในสถาบนัร่วมอนัเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพ ไดแ้ก่  

- ต ารา*ท่ีแต่งในสาขาท่ีขอแต่งตั้ง หรือ 
- หนงัสือ*ท่ีแต่งในสาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้งและเผยแพร่แลว้ หรือ 
- คู่มือปฏิบติัการ*ในสาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้ง หรือ 
- บทความทางวิชาการ*ในสาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้งและเผยแพร่แลว้ หรือ 
- ผลงานวิจยั*ในสาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้งท่ีเผยแพร่แลว้ (ไม่นบับทคดัยอ่) หรือ 
- ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน* ในสาขาวิชาท่ีขอเผยแพร่แลว้ เช่น  ส่ิงประดิษฐ ์

งานสร้างสรรค ์
     มีจ านวนอยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง หรือ ๑ ช้ิน ต่อผลงานปฏิบติัการทางคลินิก 

๓.๒  ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ แต่งตั้ง
กรรมการ อยา่งนอ้ย ๓ คน จากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระ
มงกฎุเกลา้เพ่ือกลัน่กรองคุณสมบติั ภาระงาน และตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของผลงานประเภท
ต่างๆ ตามแบบประเมินคุณสมบัติและภาระงาน ( อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ก ) แลว้เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ เม่ือผลการพิจารณา
คุณสมบัติและผลงานถูกต้องครบถ้วน  คณะกรรม การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้เสนอผูอ้  านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ เพ่ือแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพงานสอน ท าหนา้ท่ีประเมินการสอน แลว้จึงเสนอผลการพิจารณา
ตามแบบประเมินคุณภาพงานสอน (อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ก) ต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ เม่ือผลประเมินว่าผ่าน ตามมติเสียงขา้งมาก 
จึงพิจารณาเสนอต่อผูอ้  านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพงานสอน  ประกอบดว้ยอนุกรรมการ  ๓ คน ดงัน้ี 
(ก) ในกรณีผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้ง เป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพิ์เศษของวิทยาลยัแพทย-       
      ศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ หรือโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ หรือ สถาบนัร่วม ไดแ้ก่ 

(๑)  อาจารยห์วัหนา้ภาควิชาท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาของอาจารยป์ระจ า หรือ เป็นเจา้ของหลกั- 
        สูตรท่ีอาจารยพิ์เศษไดรั้บมอบหมายใหส้อน และ 

              (๒) ผูแ้ทนวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสอน ๒ คน 
 
หมายเหตุ * ดูรายละเอยีดในอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข 



-๕- 
 

                     (ข) ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้ง เป็นอาจารยป์ระจ าของวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุ-   
                            เกลา้ หรือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ และก าลงัด ารงต าแหน่งอาจารยห์วัหนา้ภาควิชา ไดแ้ก่ 

             (๑) ผูอ้  านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ หรือ ผูแ้ทน และ 
                (๒) ผูอ้  านวยการกองการศึกษาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ หรือ รองผูอ้  านวยการกอง 

 การศึกษาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ และ ผูแ้ทนวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระ 
 มงกฎุเกลา้ หรือโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ อีก ๑ คน  

๓.๓   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้เสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุ     
         จ านวนไม่นอ้ยกวา่  ๓ คน จากผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์หรือ ศาสตราจารยพิ์เศษ หรือ ศาสตราจารย ์  
         คลินิก หรือ ผูท้รงคุณวฒิุเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสาขาวิชาใกลเ้คียง ตาม 
         ความจ าเป็นและเหมาะสม  ต่อประธานสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ เพ่ือแต่งตั้งเป็น 
         คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท าหนา้ท่ีพิจารณาผลงานปฏิบติัการทางคลินิก จริยธรรม และจรรยาบรรณ   
        โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ ท าหนา้ท่ี  
         เลขานุการของคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุประเมินผลงานปฏิบติัการทางคลินิก จริยธรรม และจรรยาบรรณ  และ
พิจารณาโดยใชม้ติเสียงขา้งมากของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  แลว้เสนอผลการพิจารณาตามแบบ
ประเมินผลงานปฏิบติัการทางคลินิก (อนุผนวก ๓ ประกอบ ผนวก ก)  ต่อสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกลา้ ผา่นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ 

การด าเนินการตามข้อนีใ้ห้อยู่ในช้ันความลบัทุกขั้นตอน 
๓.๔   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้น าผลการประเมิน     

จากผูท้รงคุณวฒิุเสนอต่อสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้เพ่ือพิจารณา และประธานสภา
วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ออกค าสัง่แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิกนบัแต่วนัท่ี
สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้อนุมติั   

๓.๕ เม่ือสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้มีมติการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเป็นประการใด และ
ไดรั้บรองมตินั้นแลว้ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระ-มงกุฎ
เกลา้แจง้มติ นั้นแก่ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้ง และหน่วยงานภายใน ๓๐ วนันบัจากวนัท่ีสภา วิทยาลยั
แพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้มีมติ  หากมีมติไม่อนุมติัตอ้งแจง้ผลการพิจารณาแก่ผูไ้ดเ้สนอขอแต่งตั้ง 

การด าเนินการตามนีใ้ห้อยู่ในช้ันความลบัทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๖- 
 

 มตสิภาวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
 

ในการประชุมสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้คร้ังท่ี  ....../............... .เม่ือ วนัท่ี ......... .เดือน 
.............................  พ.ศ. .............. . 
สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้พิจารณาแลว้ มีมติ 
   อนุมติัใหแ้ต่งตั้ง ................... (ช่ือ นามสกลุ ผูข้อแต่งตั้ง)........................................................... 
ใหด้ ารงต าแหน่ง ศาสตราจารยค์ลินิก สาขา ............................................................................................................  
ตั้งแต่ วนัท่ี ..........เดือน................................พ.ศ. .................. 
   ไม่อนุมติัใหแ้ต่งตั้ง.................(ช่ือ นามสกลุ ผูข้อแต่งตั้ง)......................................................  
ใหด้ ารงต าแหน่ง ศาสตราจารยค์ลินิก สาขา .............................................................................................................       
 และให ้ผูอ้  านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ด าเนินการต่อตามระเบียบวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกลา้วา่ดว้ยการพิจารณาแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

 ลงช่ือ ................................................... 
                               (................................................) 

                ประธานสภา วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ 
                  วนัท่ี ........ .เดือน.....................พ.ศ. ............. 



-๗- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชา / หน่วยงาน 

ภาควิชา/หน่วยงานพิจารณา 

ประธานสภา วพม. 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศ.คลินิก 

เหมาะสม 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ไม่เหมาะสม 

กรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
แต่งตั้งกรรมการกลัน่กรองอยา่งนอ้ย ๓ คน 

กลัน่กรองคุณสมบติั 

กรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
เสนอ ผอ.วพม.แต่งตั้งอนุกรรมการประเมิน

คุณภาพการสอนอยา่งนอ้ย  ๓ คน 

ประเมินคุณภาพ 
การสอน 

กรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
เสนอ ประธานสภา วพม.แต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุ

ประเมินผลงานปฏิบติัการทางคลินิกฯ 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุประเมิน และ 
เสนอ ผลการประเมินต่อสภา วพม. ผา่น

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

ผา่น 

กรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
แจง้ผลแก่ผูข้อด ารงต าแหน่ง และหน่วยงาน 

ภายใน ๓๐ วนั 

กรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 
แจง้ผลแก่ผูข้อด ารงต าแหน่ง 

ภายใน ๓๐ วนั 

ไม่ผา่น 

สภา วพม. มีมติ 
รับรองการพิจารณา 

ผา่น 

ผูข้อด ารงต าแหน่ง ศ.คลินิก 
ผงัขั้นตอนการขอด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์คลนิิก 

มติ 



-๘- 
 

อนุผนวก ๑ ประกอบ ผนวก ก (หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก)   
ประกอบระเบียบ สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ 

วา่ดว้ยการพิจารณาแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

แบบประเมนิคุณสมบัติและภาระงานของผู้เสนอขอด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก   
เพ่ือ ประเมิน คุณสมบติัและภาระงานของ ............................................................................................ 
สงักดั ภาควิชา/กอง ............................................................................................................................... 
 

ล าดบั รายการประเมนิ ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

๑ มีอายตุั้งแต่ ๕๕ ปีข้ึนไป    
 

๒ ไดส้อนกบัใหบ้ริการทางวิชาการเป็นผลดีติดต่อกนัมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี   

 
 

๓ ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตจากสถาบนัอุดมศึกษา และ
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา   

 
 

๔ 

มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย ์
(ตามประกาศ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้เร่ือง
จรรยาบรรณคณาจารย ์วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้พ.ศ. 
๒๕๔๙ ภายใตก้ารแนะน าขององคก์รแพทย/์บุคคลในสาขา
วิชาชีพเดียวกนั) 

   

๕ 
ปฏิบติัตามภาระงาน ในมาตรฐานต าแหน่งท่ีก าลงัด ารงต าแหน่ง
ไดค้รบถว้นและไดผ้ลดี และ มีชัว่โมงสอนจริงรวมงานสอน
ปฏิบติัการทางคลินิก 

  
 
 
 

๖ 
มีหนา้ท่ีปฏิบติัการทางคลินิก ในการตรวจวินิจฉยัโรคและ
บ าบดัรักษาผูป่้วย ตามวิธีการและระบบการตรวจวินิจฉยัโรค
และบ าบดัรักษาผูป่้วยแผนปัจจุบนั 

  
 
 
 

 สรุปผลการประเมิน    

 
ลงช่ือ.................................................................กรรมการ       
         (...............................................................)  
ลงช่ือ..................................................................กรรมการ 

  (...............................................................)  
ลงช่ือ.................................................................กรรมการ     
           (...............................................................)  
    วนัท่ี..................เดือน..........................พ.ศ. ............... 

 



-๙- 
 

อนุผนวก ๒ ประกอบ ผนวก ก (หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก)   
ประกอบระเบียบ สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ 

วา่ดว้ยการพิจารณาแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 แบบประเมนิคุณภาพงานสอนของผู้เสนอขอด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก 
เพ่ือ ประเมิน คุณภาพงานสอนของ.................................................................................................... 
สงักดั ภาควิชา/กอง ............................................................................................................................ 
มีชัว่โมงสอนจริงรวมงานสอนปฏิบติัการทางคลินิกในหลกัสูตรของ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้หรือ
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้                          (    )  ผา่น         (    )  ไม่ผา่น 
 

  หวัขอ้การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 
ก. การเตรียมการสอน จดัท าแผนการสอนแสดงวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ล าดบัขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน การประเมินผลชดัเจน และพฒันา
แผนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

   
 

ข.วิธีการสอน มีทกัษะในการสอนท าใหผู้เ้รียนสนใจคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ซกัถาม* สอดแทรกประสบการณ์ ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจไดง่้าย ใชเ้ทคนิควิธีสอน
ต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพสูง  

  
*ใชค้วามเห็นของ
ผูเ้รียนประกอบดว้ย 

ค. เน้ือหาในการสอน อาจารยมี์ความรู้ดี ทนัสมยั เรียบเรียงและอธิบายให้
ผูเ้รียนเขา้ใจ เช่ือมโยงกบัความรู้วิชาอ่ืน ๆ แนะน าประเดน็ส าคญั ทั้งทาง
ทฤษฎี และปฏิบติั รวมทั้งเร่ืองท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม* 

  
 
 

 
ง. การใชส่ื้อการสอน มีการเตรียมส่ือการสอนใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาในการ
สอน และทนัสมยั น ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม*เป็นประโยชนต่์อการเรียน
การสอน 

   
 

จ. การประเมินผล  มีการประเมินผลความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนทั้งระหวา่ง
และหลงัการเรียน สามารถสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งตามหลกัการวดัผล ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นแผนการสอน
และมีคุณภาพสูง สามารถประเมินเคร่ืองมือวดัผลและปรับปรุงแกไ้ขได้
ถกูตอ้ง เหมาะสม  

  
 
 
 

ฉ. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่ง
กาย เป็นตวัอยา่งในดา้น คุณธรรมและจริยธรรม*   

*ใชค้วามเห็นของ
ผูเ้รียนประกอบดว้ย 

ผลการสอนอยู่ในระดบั    “ เช่ียวชาญ ”   (ต้องผ่านทุกหัวข้อ) 
สรุปผลการประเมนิคุณภาพงานสอน  (    )  ผ่าน    (    )  ไม่ผ่าน   

   
ลงช่ือ.................................................................กรรมการ       
         (...............................................................)  
ลงช่ือ..................................................................กรรมการ 

  (...............................................................)  
ลงช่ือ.................................................................กรรมการ     
           (...............................................................)  



-๑๐- 
 

       วนัท่ี..................เดือน..........................พ.ศ. ............... 
อนุผนวก ๓ ประกอบ ผนวก ก (หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก)   

ประกอบระเบียบ สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ 
วา่ดว้ยการพิจารณาแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 แบบประเมนิผลงานการปฏิบัตกิารทางคลนิิกของผู้เสนอขอด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก   

เพ่ือ ประเมินผลงานการปฏิบติัการทางคลินิก ของ................................................................................  
สงักดั ภาควิชา/กอง ............................................................................................................................ 
 

 หวัขอ้การประเมิน ช่ือเร่ือง   ผา่น ไม่ผา่น หมายเหตุ 

ก.ผลงานปฏิบติั 
การทางคลินิก 

ต ารา 
๑. 
๒. 

หนงัสือ 
๑. 
๒. 

คู่มือปฏิบติัการ 
๑. 
๒. 

บทความทาง 
วิชาการ 
๑. 
๒. 

ผลงานวิจยั 
๑. 
๒. 

ผลงานทางวิชาการ
อ่ืนๆ 
๑. 
๒. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข. จริยธรรม  

 

  
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ   

   

   

 

 



-๑๑- 
 

 

สรุปผล  ๑. การประเมินผลงานปฏิบติัการทางคลินิก                     ผา่น            ไม่ผา่น 

               ๒. การประเมินจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ        ผา่น            ไม่ผา่น 

          
 ลงช่ือ.................................................................กรรมการ       
         (...............................................................)  
ลงช่ือ..................................................................กรรมการ 

  (...............................................................)  
ลงช่ือ.................................................................กรรมการ     
           (...............................................................)  
ลงช่ือ.................................................................เลขานุการ     
           (...............................................................) 
 

   วนัท่ี..................เดือน..........................พ.ศ. ............... 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

 ผนวก  ข  
ประกอบระเบียบ สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ 

วา่ดว้ยการพิจารณาแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิกพ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก   

 
ส่วนที่ ๑ : ประวตั ิ และภาระงาน   
 
๑. ยศ/ช่ือ.............................................. นามสกลุ........................................................ 

ขอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก สาขาวิชา .......................................................................................... 
๒. ประวติัส่วนตวั  
 ๒.๑   วนั เดือน ปีเกิด ....................................................................... เพศ .................................... 
 ๒.๒  อาย ุ...................ปี  
 ๒.๓  การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรียงจากวฒิุสูงสุดตามล าดบัพุทธศกัราชท่ีส าเร็จศึกษา) 
 คุณวฒิุ      ปีท่ีส าเร็จการศึกษา     สถาบนัและประเทศ 
....................................................   .................................  ................................................................................. 
....................................................   ..................................        .................................................................................. 
....................................................   .................................. ................................................................................... 
 ๒.๔  ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา เลขท่ี ................................เม่ือวนัท่ี ..............
เดือน ..................................... พ.ศ....................   
๓. ประวติัการท างาน 
 ๓.๑ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง ............................................................................................................................... 
สงักดั ภาควิชา / กอง ............. .........................................................................................................................................  
(ในกรณีมิไดส้งักดัวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ หรือ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ใหร้ะบุกรม หรือ หน่วยงาน

ระดบักรม)  
 ๓.๒ ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง........... (อาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพิ์เศษ)....................เม่ือวนัท่ี.......... 
เดือน.........................พ.ศ. ..................ในหลกัสูตร แพทยศาสตรบณัฑิต  วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้  

 ๓.๓ ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ..........(ผูช่้วยศาสตราจารยห์รือผูช่้วยศาสตราจารยพิ์เศษ)..................... 
ในสาขาวิชา ...............................................................เม่ือวนัท่ี ............เดือน........................................พ.ศ...................... 
 ๓.๔ ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ..........(รองศาสตราจารยห์รือรองศาสตราจารยพิ์เศษ)..........................ใน
สาขาวิชา ...............................................................เม่ือวนัท่ี ............เดือน........................................พ.ศ...................... 
 ๓.๕ ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั 
          ............................................................................................................................................ 

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



-๑๓- 
 

๔. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปีการศึกษา 
 ๔.๑ งานสอนในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ หรือ โรงพยาบาล 
พระมงกฎุเกลา้ ( ใหแ้นบแผนการสอนในหวัขอ้ท่ีสอนมาดว้ย )     
      ช่ือรายวิชา/รหสั/หวัขอ้ท่ีสอน                            ภาคการศึกษา/          ชัว่โมงท าการต่อปี 
               ปีการศึกษา                      (เฉล่ียในหน่ึงปี) 
......................./............................./........................................     .............../..............       …………………. 
......................./.......................... ../.......................................     .............../..............      ..............................  
 ....................../.......................... ../.........................................     .............../.............       …………………. 
......................./.......................... ./........................................     .............../..............      ..............................         
เฉล่ียเวลาสอน เท่ากบั...........................................ชัว่โมงท าการต่อปี 
 ๔.๒ งานวิจยั (โปรดระบุเร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการวิจยั และระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชต่้อปี) 
                                                          ชัว่โมงท าการต่อปี 
พ.ศ.  ช่ือโครงการวิจยั                                                          (เฉล่ียในหน่ึงปี) 
.............            .........................................................................................................................       ............................. 
.............            .........................................................................................................................       ............................. 
.............            .........................................................................................................................       ............................. 
.............            .........................................................................................................................       ............................. 
เฉล่ียเวลาท าวิจยั เท่ากบั ..................................... ชัว่โมงท าการต่อปี 
 ๔.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชต่้อปี) 
                ชัว่โมงท าการต่อปี 
พ.ศ.  กิจกรรม               (เฉล่ียในหน่ึงปี) 
.............            .......................................................................................................................       ............................. 
.............            .......................................................................................................................       ............................. 
.............            .......................................................................................................................       ............................. 
.............            .......................................................................................................................       ............................. 
เฉล่ียเวลาบริการทางวิชาการ เท่ากบั ................................ ชัว่โมงท าการต่อปี 
 ๔.๔ งานกิจกรรมนกัศึกษา (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชต่้อปี) 
             ชัว่โมงท าการต่อปี 
พ.ศ.  กิจกรรม             (เฉล่ียในหน่ึงปี) 
.............            .....................................................................................................................       ............................. 
.............            .....................................................................................................................       ............................. 
.............            .....................................................................................................................       ............................. 
.............            .....................................................................................................................       ............................. 
เฉล่ียเวลาเก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษา เท่ากบั ......................................... ชัว่โมงท าการต่อปี 
  



-๑๔- 
 

๔.๕ งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชต่้อปี) 
                   ชัว่โมงท าการต่อปี 
พ.ศ.  กิจกรรม                  (เฉล่ียในหน่ึงปี) 
.............            ..........................................................................................................................       ............................. 
.............            ...........................................................................................................................       ............................. 
.............            ...........................................................................................................................       ............................. 
.............            ..........................................................................................................................       ............................. 
เฉล่ียเวลาเก่ียวกบัท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม เท่ากบั ............................. ชัว่โมงท าการต่อปี 
 ๔.๖ งานบริหาร (โปรดระบุท่ีรับผิดชอบโดยตรงและระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชต่้อปี) 
                   ชัว่โมงท าการต่อปี 
พ.ศ.  กิจกรรม                  (เฉล่ียในหน่ึงปี) 
.............            ..........................................................................................................................       ............................. 
.............            ..........................................................................................................................       ............................. 
.............            ..........................................................................................................................       ............................. 
.............            .........................................................................................................................       ............................. 
เฉล่ียเวลาบริหาร เท่ากบั ....................................................................... ชัว่โมงท าการต่อปี 
 ๔.๗  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้หน่วยงาน(โปรดระบุประเภทของงาน และระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชต่้อ
ปี) 
                      ชัว่โมงท าการต่อปี 
พ.ศ.  กิจกรรม         (เฉล่ียในหน่ึงปี) 
.............            .............................................................................................................................       ............................. 
.............            .............................................................................................................................       ............................. 
.............            .............................................................................................................................       ............................. 
.............            .............................................................................................................................       ............................. 
เฉล่ียเวลางานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย เท่ากบั ...................................... ชัว่โมงท าการต่อปี 
 
รวมภาระงานทั้งหมดเฉล่ีย เท่ากบั ..............................ชัว่โมงท าการต่อปี  
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

ส่วนที่ ๒ : ผลงานทางวิชาการ 
 
๕. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก (ตอ้งไม่ซ ้ ากบัผล 
งานท่ีไดเ้คยใชส้ าหรับการพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการมาแลว้ และจะตอ้งมีผลงานเพ่ิมข้ึนหลงัจากได ้รับ
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว  ใหเ้สนอโดยเขียนตามระบบ Vancouver ในกรณีท่ีมีผูร่้วมในผลงานหลายคนใหผู้มี้ส่วน
ร่วมทุกคนส่งหลกัฐานรับรองสดัส่วนและหนา้ท่ีความรับผิดชอบในผลงานมาดว้ย) 

 ๕.๑  ต ารา คู่มือปฏิบติัการ หนงัสือ บทความทางวิชาการ 
๕.๑.๑ บทความทางวิชาการ ( ดูอนุผนวก ๑ ประกอบ ผนวก ข) 
ก.  บทความทางวิชาการ ท่ีเคยใชเ้สนอขอต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด   

(๑) ...............................................................................(มีส่วนร่วมร้อยละ............) 
(๒) ..............................................................................(มีส่วนร่วมร้อยละ............) 

ข.  บทความทางวิชาการท่ีใชเ้สนอขอต าแหน่ง ศาสตราจารยค์ลินิกในคร้ังน้ี  (แนบหลกัฐานมาดว้ย *)  
(๑) ................................................................................(มีส่วนร่วมร้อยละ...........) 
(๒) ...............................................................................(มีส่วนร่วมร้อยละ...........) 

๕.๑.๒ ต ารา (บอกช่ือผูเ้ขียน ช่ือเร่ืองหรือบท หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ย ช่ือหนงัสือ ช่ือบรรณาธิการ 
ส านกัพิมพ ์เมือง ปีท่ีพิมพ)์  (ดูอนุผนวก ๑ ประกอบ ผนวก ข) 

ก. ต าราท่ีเคยใชเ้สนอขอต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด  
 (๑) ........................................................................................( มีส่วนร่วมร้อยละ................) 

ไดใ้ชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา ...........................................................รหสัวิชา ........................................................   
หลกัสูตร ................................................................................ตั้งแต่ ..........(อยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษามาแลว้) ............ 
มีจ านวนพิมพ ์....................เล่ม เม่ือวนัท่ี ......... เดือน...............................พ.ศ................(แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 

  (๒) ........................................................................................( มีส่วนร่วมร้อยละ................) 
ไดใ้ชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา ...........................................................รหสัวิชา ........................................................   
หลกัสูตร ................................................................................ตั้งแต่ ..........(อยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษามาแลว้) ............ 
มีจ านวนพิมพ ์....................เล่ม เม่ือวนัท่ี ......... เดือน...............................พ.ศ................(แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 

ข. ต าราท่ีใชเ้สนอขอต าแหน่ง ศาสตราจารยค์ลินิกในคร้ังน้ี   
 (๑)  ........................................................................................( มีส่วนร่วมร้อยละ................) 

ไดใ้ชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา ...........................................................รหสัวิชา ........................................................   
หลกัสูตร ................................................................................ตั้งแต่ ..........(อยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษามาแลว้) ............ 
มีจ านวนพิมพ ์....................เล่ม เม่ือวนัท่ี ......... เดือน...............................พ.ศ................(แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 

 (๒) ........................................................................................( มีส่วนร่วมร้อยละ................) 
ไดใ้ชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา ...........................................................รหสัวิชา ........................................................   
หลกัสูตร ................................................................................ตั้งแต่ ..........(อยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษามาแลว้) ............ 
มีจ านวนพิมพ ์....................เล่ม เม่ือวนัท่ี ......... เดือน...............................พ.ศ................(แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 



-๑๖- 
 

๕.๑.๓ หนงัสือ (บอกช่ือผูเ้ขียน ช่ือเร่ืองหรือบท หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ย ช่ือหนงัสือ ช่ือบรรณาธิการ 
ส านกัพิมพ ์เมือง ปีท่ีพิมพ)์ (ดูอนุผนวก ๑ ประกอบ ผนวก ข)  

ก.  หนงัสือท่ีเคยใชเ้สนอขอต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด   
 (๑) ......................................................................................................................................... 

  (๒) ........................................................................................................................................ 
ข.  หนงัสือท่ีใชเ้สนอขอต าแหน่ง ศาสตราจารยค์ลินิกในคร้ังน้ี  (แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 
 (๑) ......................................................................................................................................... 

  (๒) ........................................................................................................................................ 
๕.๑.๔ คู่มือปฏิบติัการ(ดูอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข) 

ก. คู่มือปฏิบติัการท่ีเคยใชเ้สนอขอต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 
 (๑) ........................................................................................( มีส่วนร่วมร้อยละ................) 

ไดใ้ชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา ...........................................................รหสัวิชา ........................................................   
หลกัสูตร ................................................................................ตั้งแต่ ..........(อยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษามาแลว้) ............ 
มีจ านวนพิมพ ์....................เล่ม เม่ือวนัท่ี ......... เดือน...............................พ.ศ................(แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 

 (๒) ........................................................................................( มีส่วนร่วมร้อยละ................) 
ไดใ้ชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา ...........................................................รหสัวิชา ........................................................   
หลกัสูตร ................................................................................ตั้งแต่ ..........(อยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษามาแลว้) ............ 
มีจ านวนพิมพ ์....................เล่ม เม่ือวนัท่ี ......... เดือน...............................พ.ศ................(แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 

ข. คู่มือปฏิบติัการท่ีใชเ้สนอขอต าแหน่ง ศาสตราจารยค์ลินิกในคร้ังน้ี   
 (๑) ........................................................................................( มีส่วนร่วมร้อยละ................) 

ไดใ้ชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา ...........................................................รหสัวิชา ........................................................   
หลกัสูตร ................................................................................ตั้งแต่ ..........(อยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษามาแลว้) ............ 
มีจ านวนพิมพ ์....................เล่ม เม่ือวนัท่ี ......... เดือน...............................พ.ศ................(แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 

 (๒) ........................................................................................( มีส่วนร่วมร้อยละ................) 
ไดใ้ชใ้นการเรียนการสอนรายวิชา ...........................................................รหสัวิชา ........................................................   
หลกัสูตร ................................................................................ตั้งแต่ ..........(อยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษามาแลว้) ............ 
มีจ านวนพิมพ ์....................เล่ม เม่ือวนัท่ี ......... เดือน...............................พ.ศ................(แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 

 ๕.๒  ผลงานวิจยั (ดูอนุผนวก ๑ ประกอบ ผนวก ข) 
  ก. ผลงานวิจยัท่ีเคยใชเ้สนอขอต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 

 (๑) ...........................................................................................................................  
 (๒) ..........................................................................................................................  
ข. ผลงานวิจยัท่ีเผยแพร่แลว้ท่ีใชเ้สนอขอต าแหน่ง ศาสตราจารยค์ลินิกในคร้ังน้ี (ไม่นบับทคดัยอ่) 
  (๑) ........................................................................................... (แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 
 (๒) .......................................................................................... (แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 

 



-๑๗- 
 

๕.๓  ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน (ดูอนุผนวก ๑ ประกอบ ผนวก ข) 
ก. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนท่ีเคยใชเ้สนอขอต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 
  (๑) …………............................................................................. (มีส่วนร่วมร้อยละ.........) 

ไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชน เม่ือ  วนัท่ี .............   เดือน..................พ.ศ. ............. (แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 
 (๒) …………................................................................ (มีส่วนร่วมร้อยละ.........) 

ไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชน เม่ือ  วนัท่ี .............  เดือน.............พ.ศ. .............. (แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 
ข. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนท่ี ใชเ้สนอขอต าแหน่ง ศาสตราจารยค์ลินิกในคร้ังน้ี   
 (๑)  …………................................................................. (มีส่วนร่วมร้อยละ.........) 

ไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชน เม่ือ  วนัท่ี .............  เดือน.............พ.ศ. ..............(แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 
 (๒)  ……….................................................................... (มีส่วนร่วมร้อยละ.........) 

 ไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชน เม่ือ  วนัท่ี .............  เดือน.............พ.ศ. ..............(แนบหลกัฐานมาดว้ย *) 
หมายเหตุ * หลกัฐานการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสาร ถ้าเป็นบทในหนังสือ/ต าราให้ถ่ายเอกสาร ปกหน้า ปกใน สารบัญ และ บทที่เขียน ถ้าเป็น
บรรณาธิการต้องยืน่หนังสือ/ต าราทั้งเล่ม 

  
ขอรับรองวา่เป็นความจริง สมควรแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก 
 
       ลงช่ือ .................................................... 

        (…………………………....) 

ต าแหน่ง อาจารยห์วัหนา้ภาควิชา............ (ส าหรับอาจารยป์ระจ า อาจารย์
พิเศษท่ีสงักดั วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้หรือ โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา้ และ อาจารยพิ์เศษในสงักดัสถาบนัร่วม)  

       วนัท่ี ..........เดือน.............พ.ศ. ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

ในกรณีท่ีเป็นอาจารยพิ์เศษสงักดัสถาบนัร่วมหรือหน่วยงานนอก วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ หรือ โรงพยาบาล
พระมงกฎุเกลา้ ใหห้วัหนา้สถาบนัร่วม หรือ หวัหนา้หน่วยงานลงนามเห็นชอบ 
 
ขา้พเจา้ ............................. 
ต าแหน่ง................................. 
เห็นชอบในการเสนอขอแต่งตั้งให ้............ (ช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้ง)............................. 
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ได ้
 
                    ลงช่ือ ................................................... 

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

       ต าแหน่ง ............................................. 
       วนัท่ี ............เดือน..............พ.ศ. ............. 
 
 
ขา้พเจา้ .......(ช่ือ นามสกลุ) ..............................................ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอขอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็น 
ศาสตราจารยค์ลินิก  วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ ในสาขาวิชา.............................และขอรับรองวา่ขอ้ความ
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ และ ขา้พเจา้รับทราบแลว้วา่หากตรวจพบในภายหลงัวา่ขา้พเจา้กระท าการอนั
ทุจริตในการแจง้คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือ ระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกบัความเป็นจริงหรือขา้พเจา้
ลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้น หรือ น าเอาผลงานของผูอ่ื้นมาอา้งว่าเป็นผลงานของขา้พเจา้แมแ้ต่บางส่วนหรือผลงานท่ีเสนอ
มาน้ีเป็นการกระท าอนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาอนักฎหมายระบุวา่เป็นความผิด ไม่วา่จะเป็นผลงานปฏิบติัการ
ทางคลินิกท่ีท าเป็นประจ าใน วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ หรือ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ หรือ ในสถาบนัร่วม 
ขา้พเจา้ยินดีรับการลงโทษตามขอ้บงัคบัของสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ 
 
       ลงช่ือ ................................................... 

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

             ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก 
                     วนัท่ี ............เดือน..............พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

ส่วนที่ ๓   ค ารับรองและการตรวจสอบของ คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 
พระมงกฎุเกล้า ในการเสนอขอแต่งตั้งศาสตราจารย์คลนิิก 
 
ขา้พเจา้.......................................................................................................... 
ขอรับรองวา่..................... (ช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้ง)........................... 
 ๑.  เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิกถกูตอ้งแลว้ 
    มีอายตุั้งแต่ ๕๕ ปีข้ึนไป 
    ไดรั้บปริญญาจากสถาบนัอุดมศึกษา     

 ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
    ไดท้ าการสอนกบัใหบ้ริการทางวิชาการเป็นผลดีติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี 
    มีหนา้ท่ีปฏิบติัการทางคลินิก ในการตรวจวินิจฉยัโรค และ บ าบดัรักษาผูป่้วย ตามวิธีการ 
   และ ระบบการตรวจวินิจฉยัโรค และ บ าบดัรักษาผูป่้วยแผนปัจจุบนั 
 ๒.  ปฏิบติังาน ตามภาระงานในมาตรฐานต าแหน่งไดค้รบถว้นและไดผ้ลดี และ มีชัว่โมงสอนจริงรวมงานสอน
ปฏิบติัการทางคลินิกในหลกัสูตรของวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ หรือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้   

๓.  มีคุณธรรม และ ประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย ์และ ไดต้รวจสอบแบบค าเสนอขอแต่งตั้ง และ 
ผลงานท่ีเสนอ ผลการประเมินผลการสอนในชั้นตน้ (อยูใ่นระดบั    ช านาญ     ช านาญพิเศษ      เช่ียวชาญ ) แลว้
เห็นวา่ถูกตอ้งและสมควรใหค้ณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้   
ด าเนินการต่อ  
 

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

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

                    ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ 
                     วนัท่ี ............เดือน..............พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 

 
  

  
 



-๒๐- 
 

อนุผนวก ๑ ประกอบ ผนวก ข (แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก)   
ประกอบระเบียบ สภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ 

วา่ดว้ยการพิจารณาแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ว่าด้วยค านิยาม จริยธรรมทางวชิาการและจรรยาบรรณาทางวชิาการ ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วชิาการ รูปแบบ ลกัษณะการเผยแพร่ เกณฑ์ระดับคุณภาพ ของผลการสอน และ ผลงานทางวชิาการ 

 

 
เพ่ือใหก้ารแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้เป็นไปอยา่ง

เหมาะสมและมีมาตรฐาน คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้โดยความ
เห็นชอบ ของสภาวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ จึงไดก้ าหนด ค านิยาม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑร์ะดบัคุณภาพของผลการสอนและผลงานทางวิชาการ รูปแบบ และ
ลกัษณะการเผยแพร่ ไวด้งัน้ี   

  
 ข้อ ๑   จริยธรรมและจริยาบรรณทางวชิาการ ไดแ้ก่ 

  ๑.๑  ตอ้งมีความซ่ือสตัยท์างวิชาการ ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกวา่หน่ึงฉบบั ในลกัษณะ
ท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจผิดวา่เป็นผลงานใหม่ 

  ๑.๒  ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นผลงานวิชาการของตนเอง
และแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้ 
  ๑.๓  ตอ้งไม่ค านึงถึงผลประโยชนท์างวิชาการ จนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้นและสิทธิ
มนุษยชน  

  ๑.๔  ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑไ์ม่มีอคติมาเก่ียวขอ้ง 
และ เสนอผลงานตามความจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยัโดยหวงัผลประโยชนส่์วนตวัหรือตอ้งการสร้างความเสีย 
หายแก่ผูอ่ื้น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายขอ้ความท่ีคน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยนัในทาง
วิชาการ 

  ๑.๕  ตอ้งน าผลงานไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย  
  
 ข้อ ๒  ลกัษณะการมส่ีวนร่วมในผลงานวชิาการ เป็นไปดงัน้ี 

  ๒.๑  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจาณาตอ้งเป็นงานท่ีผูข้อแต่งตั้ง/ผูไ้ดรั้บการเสนอ
ขอแต่งตั้ง เป็นเจา้ของและเป็นผูด้  าเนินการเอง 

  ๒.๒  ถา้เป็นงานท่ีผูข้อมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผูข้อแต่งตั้ง/ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่ง ตั้งตอ้งมี
ส่วนร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ และตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในเร่ืองนั้น 
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  ๒.๓  ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจยั ผูข้อแต่งตั้ง/ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้งตอ้งมีส่วนร่วมไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ หรือผูข้อแต่งตั้ง/ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้ง ตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในผลงาน วิจยัเร่ืองนั้นและ
ตอ้งมีผลงานวิจยัอีกหลายเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนั ซ่ึงแสดงปริมาณผลงานวิจยัรวมกนัแลว้เทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ร้อย
ละ ๕๐ ของผลงานวิจยั ๑ เร่ือง 
  ๒.๔ ในกรณีงานวิจยัท่ีเป็นชุดโครงการ (Research Program ) ผูข้อแต่งตั้ง/ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้ง
จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) และมีปริมาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ 

  ๒.๕ ในกรณีงานวิจยัท่ีด าเนินการเป็นชุดต่อเน่ืองกนั ผูข้อแต่งตั้ง/ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้งจะตอ้ง
เป็นผูด้  าเนินการหลกัและมีปริมาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  ผูด้  าเนินการวิจยัหลกั หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทและความรับผิดชอบส าคญัในการออกแบบการวิจยั 
(Research design)  การวิเคราะห์ขอ้มลู  ( Data analysis ) และการสรุปผลการวิจยัและใหข้อ้เสนอแนะ ( Research 
summary and recommendation)  

  ๒.๖  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
  หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการท่ีมีผูร่้วมงานหลายคน จะตอ้งใหผู้ร่้วมงานทุกคนลงนามรับรองวา่
แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเร่ืองนั้น ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น 

 หากตรวจสอบพบภายหลงัวา่ผูข้อแต่งตั้ง/ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้ง ระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกบั
ความเป็นจริง จะถือการกระท าของผูน้ั้นเขา้ข่ายผิดจริยธรรม ไม่เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ และให ้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ สอบหา
ขอ้เทจ็จริงและด าเนินการทางวินยัต่อไป 

 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละช้ิน เม่ือไดล้งนามรับรองแลว้ จะเปล่ียนแปลงไม่ได ้
ไม่วา่จะน าไปใชเ้ร่ืองใด โดยใครและเม่ือใดกต็าม 

   ๒.๗  ผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด โดยมีช่ือผูใ้ดระบุเป็น
เจา้ของผลงาน ผูมี้ช่ือท่ีระบุทุกรายยอ่มมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงระหวา่ง
ผูร่้วมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ อนัรวมถึงผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ในรูปของผลงานวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ของ
นกัศึกษาเพ่ือรับปริญญา ในกรณีท่ีผูข้อแต่งตั้ง/ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาของการวิจยั
หรือวิทยานิพนธ์นั้น ทั้งน้ีเป็นท่ีเขา้ใจวา่ ท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูริ้เร่ิม ก ากบัดูแล และมีบทบาทส าคญัในการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลการวิจยันั้น 

 
 ข้อ ๓  ดชันีและเกณฑ์ระดบัคุณภาพของการสอน 

๓.๑. ดชันี 
 ๓.๑.๑  การเตรียมการสอน จดัท าแผนการสอนแสดงวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ล าดบัขั้นตอนการ
จดัการเรียนการสอน การประเมินผลชดัเจน และพฒันาแผนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

    - แผนการสอน ประกอบดว้ย 
      (๑)  ช่ือเร่ืองท่ีสอนในชัว่โมงนั้นหรือคาบเวลานั้น 
      (๒) วนัเดือนปีและเวลา ท่ีสอน 
      (๓) ช่ือรายวิชาและรหสั 
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     (๔) ช่ืออาจารยผ์ูส้อน   ต าแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ 
      (๕) วตัถุประสงคก์ารศึกษา  ของเร่ืองท่ีสอนในชัว่โมงนั้นหรือคาบเวลานั้น 
       (๖)  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
      (๗) ส่ือการสอน 
      (๘) เอกสารประกอบการเรียนรู้ (เอกสารอา้งอิง) 
      (๙) การประเมินผล / การวดัผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ตวัช้ีวดั เกณฑ ์และวิธีการ 
      (๑๐) หากมีการปรับปรุงแกไ้ขใหร้ะบุ วนั เดือน ปี ท่ีแกไ้ข 
     - หวัขอ้บรรยายท่ีมีรายละเอียดประกอบพอสมควร   

       - อาจมีส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี เพ่ิมข้ึนอีกกไ็ด ้เช่น รายช่ือ บทความ หนงัสืออ่านประกอบ บท
เรียบเรียง คดั ยอ่เอกสารท่ีเก่ียวเน่ือง  แผนภูมิ(chart)  แถบเสียง (tape)  หรือภาพเล่ือน (slide) 

  ๓.๑.๒  วิธีการสอน มีทกัษะในการสอนท าใหผู้เ้รียนสนใจคิด วิเคราะห ์วิจารณ์ ซกัถาม* 
สอดแทรกประสบการณ์ ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจไดง่้าย ใชเ้ทคนิควิธีสอนต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพสูง  

 ๓.๑.๓  เน้ือหาในการสอน อาจารยมี์ความรู้ดี ทนัสมยั เรียบเรียงและอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจ 
เช่ือมโยงกบัความรู้วิชาอ่ืน ๆ แนะน าประเดน็ส าคญั ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบติั รวมทั้งเร่ืองท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม* 

 ๓.๑.๔  การใชส่ื้อการสอน มีการเตรียมส่ือการสอนใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาในการสอน และทนัสมยั 
น ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม* เป็นประโยชนต่์อการเรียนการสอน 

 ๓.๑.๕  มีการประเมินผลความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนทั้งระหวา่งและหลงัการเรียน สามารถสร้าง
เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัการวดัผล ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นแผนการ
สอนและมีคุณภาพสูง สามารถประเมินเคร่ืองมือวดัผลและปรับปรุงแกไ้ขไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

 ๓.๑.๖  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย เป็นตวัอยา่ง
ในดา้นคุณธรรมและจริยธรรม*  
 
หมายเหตุ *ใช้ความเห็นของผู้เรียนประกอบด้วย 

 
๓.๒.  เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

 ต ่ากวา่ช านาญ หมายถึง คุณภาพในการสอนไม่ถึงระดบัช านาญ 
 ช านาญ  หมายถึง มีแผนการสอน ท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น จดัการเรียนการสอนไดต้าม 

    แผนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ของ 
    ผูเ้รียนไดถ้กูตอ้งตามหลกัการวดัผล เป็นผูต้รงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ  
    มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย 
 ช านาญพิเศษ หมายถึง มีแผนการสอนท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น จดัการเรียนการสอนไดต้าม 
    แผนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสามารถสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด 
    วิเคราะห์และสงัเคราะห์ ใชเ้ทคนิควิธีสอนต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพสูง 
    สร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดถ้กูตอ้งตามหลกัการวดัผล 
    และปรับปรุงแกไ้ขไดเ้หมาะสม พฒันาแผนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
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     เป็นผูต้รงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจาและการ 
     แต่งกาย 

        เช่ียวชาญ  หมายถึง มีแผนการสอนท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น จดัการเรียนการสอนไดต้าม 
     แผนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีทกัษะการจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียน 
     มีส่วนร่วม มีความสามารถสอนใหผู้เ้รียน รู้จกัคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
      และวิจารณ์ ใชเ้ทคนิควิธีสอนต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพสูง  สร้าง 
     เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัการวดัผล  
     ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นแผนการสอนและมีคุณภาพสูง  
      สามารถประเมินเคร่ืองมือวดัผลและปรับปรุงแกไ้ขไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 
      พฒันาแผนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เป็นผูต้รงต่อเวลา มีความ 
     รับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจาและการแต่งกาย เป็นตวัอยา่งใน 
     ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   

 ควรปรับปรุง หมายถึงคุณภาพการสอน ไม่ถึงเกณฑร์ะดบัคุณภาพส าหรับต าแหน่งท่ีขอ 
    แต่งตั้ง  แต่หากมีการปรับปรุงตามขอ้คิดเห็นของกรรมการผูป้ระเมิน ก็ 
    อาจมีคุณภาพถึงเกณฑร์ะดบัคุณภาพส าหรับต าแหน่งท่ีขอแต่งตั้งนั้น 

  
 ข้อ ๔  ค านิยาม รูปแบบ ลกัษณะการเผยแพร่ เกณฑ์ระดบัคุณภาพของ งานปฏิบัตกิารทางคลนิิก ส าหรับการ
พิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก 

 ๔.๑  ค านิยาม รูปแบบ ลกัษณะการเผยแพร่     งานปฏิบัตกิารทางคลนิิก หมายถึง ผลงานการ 
บริการในการตรวจวินิจฉยัโรคและบ าบดัรักษาผูป่้วยแผนปัจจุบนั ท่ีท าเป็นประจ าในวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุ
เกลา้ หรือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  หรือในสถาบนัร่วม จนเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพเดียวกนั เช่น 
 ๔.๑.๑ บทความทางวิชาการ  หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการก าหนดประเดน็ท่ี ตอ้งการ
อธิบายหรือวิเคราะห์อยา่งชดัเจน ทั้งน้ีมีการวิเคราะห์ประเดน็ดงักล่าวตามหลกัวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ในประเดน็นั้นได ้อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆมาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยท่ีผูเ้ขียน
แสดงทศันะทางวิชาการของตนไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
   ๔.๑.๑.๑  รูปแบบ เป็นบทความท่ีมีความยาวไม่มากนกั ประกอบดว้ย 

   (๑) การน าความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเดน็ท่ีตอ้งการอธิบายหรือ วิเคราะห์ 
   (๒) กระบวนอธิบายหรือวิเคราะห์ 
   (๓) บทสรุป 

   (๔) การอา้งอิงและบรรณานุกรมท่ีครบถว้นและสมบูรณ์ 
   ๔.๑.๑.๒  การเผยแพร่  เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

 (๑)  เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ   ทั้งน้ี วารสาร 
ทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพห์รือเป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีการก าหนด การเผยแพร่อยา่งแน่นอน
ชดัเจน 
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 (๒) เผยแพร่ในหนงัสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีกองบรรณาธิการประเมินและ 
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆในหนงัสือนั้น 

 (๓) เผยแพร่ในหนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ(Proceedings)ของการ
ประชุมทางวิชาการในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติท่ีมีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจ สอบคุณภาพของ
บทความต่างๆ ท่ีน าเสนอนั้น 

เม่ือไดเ้ผยแพร่ตามลกัษณะขา้งตน้และไดมี้การพิจารณาประเมินคุณภาพของ“บทความทางวิชาการ”  
นั้นแลว้ การน า “บทความทางวิชาการ” นั้นมาแกไ้ข ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม ส่วนใดส่วนหน่ึงเพ่ือน ามาเสนอขอแต่งตั้ง
ต าแหน่งทางวิชาการ และ ใหมี้การประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกคร้ังหน่ึง จะกระท ามิได ้

 ๔.๑.๒  ต ารา  หมายถึงเอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอยา่งเป็นระบบ ครอบคลุมเน้ือหาสาระของ 
วิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชา หรือของหลกัสูตรกไ็ด ้ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชา ในการเรียน
การสอนในหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิตของวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้         
    เน้ือหาสาระของต าราตอ้งมีความทนัสมยั เม่ือพิจารณาถึงวนัท่ียื่นเสนอขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชา 
การ ทั้งน้ี จะตอ้งระบุวิชาท่ีเก่ียวขอ้งในหลกัสูตรท่ีใชต้ าราเล่มท่ีเสนอขอแต่งตั้งดว้ย 
   ๔.๑.๒.๑  รูปแบบ  เป็นรูปเล่มท่ีประกอบดว้ย 

 (๑) ค าน า 
 (๒) สารบญั 

 (๓) เน้ือเร่ือง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ 
 (๔) การสรุป 
 (๕) การอา้งอิงและบรรณานุกรม ท่ีเขียนตามระบบสากล ทั้งน้ีอาจมีการอา้งอิง 

แหล่งขอ้มลูท่ีทนัสมยัและครบถว้น สมบูรณ์ 
 (๖) ดชันีคน้ค า/ขอ้ความ 

การอธิบายสาระส าคญัมีความชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ  ตวัอยา่ง หรือ กรณีศึกษาประกอบ 
จนผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจในสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบด็เสร็จ 
   ๔.๑.๒.๒ การเผยแพร่  มีวิธีการเผยแพร่ ดงัน้ี 
 (๑) การเผยแพร่เป็นรูปเล่ม ดว้ยวิธีการพิมพ ์โดยโรงพิมพ ์(Printing house)หรือ
ส านกัพิมพ ์(Publishing house) หรือโดยการถ่ายส าเนาเยบ็เป็นรูปเล่มหรือท าในรูปแบบอ่ืน  

 (๒) การเผยแพร่โดยส่ืออิเลคโทรนิกส์ เช่น ซีดีรอม 
การเผยแพร่ดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการเรียนการสอนวิชาต่างๆใน

หลกัสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพเ์ป็นดชันีหน่ึงท่ีอาจแสดงการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอ่ืนวดัความ
กวา้งขวางในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการโครงการ
ต ารา  วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  และหรือสถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานั้น และตอ้งใชใ้นการ
เรียนการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 

เม่ือไดมี้การพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ต ารา” ไปแลว้ การน า “ต ารา”นั้นไปแกไ้ข ปรับปรุง หรือ
เพ่ิมเติม เน้ือหาใน “ต ารา” เพ่ือน ามาเสนอขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ และใหมี้การประเมินคุณภาพ “ต ารา” นั้นอีก
คร้ังหน่ึง อาจจะกระท าได ้แต่จะตอ้งท าการเผยแพร่ “ต ารา” นั้นใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
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  ๔.๑.๓  หนงัสือ  หมายถึง เอกสารทางวิชาการเรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีมัน่คงและให้
ทศันะของผูเ้ขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแขง็แกร่งทางวิชาการใหแ้ก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขา 
วิชาท่ีเก่ียวเน่ือง มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเน้ือหาและครอบคลุม โดยไม่จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นไปตามขอ้ 
ก าหนดของหลกัสูตรหรือของวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ีเน้ือหาสาระของหนงัสือตอ้งมีความทนัสมยั เม่ือพิจารณาถึงวนั
จดัพิมพ ์
   ๔.๑.๓.๑ รูปแบบ   เป็นรูปเล่มท่ีประกอบดว้ย 

    (๑) ค าน า 
   (๒) สารบญั 

  (๓) เน้ือเร่ือง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ 
   (๔) การสรุป 
   (๕) การอา้งอิงและบรรณานุกรม ท่ีเขียนตามระบบสากล ทั้งน้ีอาจมีการอา้งอิง 

แหล่งขอ้มลูท่ีทนัสมยัและครบถว้น สมบูรณ์ 
   (๖) ดชันีคน้ค า/ขอ้ความ 

การอธิบายสาระส าคญัมีความชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ  ตวัอยา่ง หรือกรณีศึกษาประกอบ จน
ผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจในสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบด็เสร็จ 
  ๔.๑.๓.๒ การเผยแพร่   มีวิธีการเผยแพร่ ดงัน้ี 

    (๑) การเผยแพร่เป็นรูปเล่ม ดว้ยวิธีการพิมพโ์ดยโรงพิมพ ์(Printing house ) หรือ
ส านกัพิมพ ์(Publishing house) หรือโดยการถ่ายส าเนาเยบ็เป็นรูปเล่มหรือท าในรูปแบบอ่ืน  

    (๒) การเผยแพร่โดยส่ืออิเลคโทรนิกส์ เช่น ซีดีรอม 
การเผยแพร่ดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการเรียนการสอนวิชาต่างๆใน

หลกัสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพเ์ป็นดชันีหน่ึงท่ีอาจแสดงการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอ่ืนวดัความ
กวา้งขวางในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการโครงการ
ต ารา วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  และหรือสถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานั้น และตอ้งเผยแพร่สู่
สาธารณชนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๔ เดือน 

เม่ือไดมี้การพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนงัสือ” ไปแลว้ การน า “หนงัสือ”นั้นไปแกไ้ข ปรับปรุง 
หรือเพ่ิมเติม เน้ือหาใน “หนงัสือ” เพ่ือน ามาเสนอขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ และใหมี้การประเมินคุณภาพ “หนงัสือ” 
นั้นอีกคร้ังหน่ึง อาจจะกระท าได ้แต่จะตอ้งท าการเผยแพร่ “หนงัสือ” นั้นใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

 ๔.๑.๔   คู่มือปฏิบติัการ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนเพ่ือช่วยในการเรียนรู้ทกัษะภาค 
ปฏิบติัของ นกัเรียนแพทยท์หารและนกัศึกษาแพทย ์ครอบคลุมเน้ือหาสาระของวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือ
หลกัสูตรกไ็ด ้ท่ีแสดงถึงแนวคิด หลกัการ วิธีการ ขั้นตอน ขอ้ควรระวงัผลการแปลผลของการปฏิบติังาน มีการอธิบาย
เหตุผล และวิจารณ์ โดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีถกูตอ้ง ทนัสมยัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามรถในการถ่ายทอดความรู้
ในระดบั อุดมศึกษาท่ีเสริมสร้างทั้งปัญญาและทกัษะของผูน้ าไปปฏิบติังานทางคลินิก 
   ๔.๑.๔.๑  รูปแบบ  เป็นรูปเล่มท่ีประกอบดว้ย 

   (๑) ค าน า 
   (๒) สารบญั 
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  (๓) เน้ือเร่ือง การอธิบาย  การวิเคราะห์ แนวคิด หลกัการ วิธีการ ขั้นตอน ขอ้ควร 
 ระวงัผลการแปลผล 

   (๔) การสรุป และวิจารณ์ 
   (๕) การอา้งอิงและบรรณานุกรม ท่ีเขียนตามระบบสากล ทั้งน้ีอาจมีการอา้งอิง

แหล่งขอ้มลูท่ีทนัสมยัและครบถว้น สมบูรณ์ 
   (๖) ดชันีคน้ค า/ขอ้ความ 

การอธิบายสาระส าคญัมีความชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ  ตวัอยา่ง หรือกรณีศึกษาประกอบ จน
ผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจในสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบด็เสร็จ 
   ๔.๑.๔.๒ การเผยแพร่  มีวิธีการเผยแพร่ ดงัน้ี 

    (๑) การเผยแพร่เป็นรูปเล่ม ดว้ยวิธีการพิมพโ์ดยโรงพิมพ ์(Printing house ) 
 หรือส านกัพิมพ ์(Publishing house) หรือโดยการถ่ายส าเนาเยบ็เป็นรูปเล่มหรือท าในรูปแบบอ่ืน  

    (๒) การเผยแพร่โดยส่ืออิเลคโทรนิกส์ เช่น ซีดีรอม 
การเผยแพร่ดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่การใชใ้นการเรียนการสอนวิชาต่างๆใน

หลกัสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพเ์ป็นดชันีหน่ึงท่ีอาจแสดงการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอ่ืนวดัความ
กวา้งขวางในการเผยแพร่ไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการโครงการ
ต ารา  วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  และหรือสถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานั้น และตอ้งใชใ้นการ
เรียนการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 

เม่ือไดมี้การพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ คู่มือปฏิบติัการ” ไปแลว้  การน า “ คู่มือปฏิบติัการ” นั้นไป
แกไ้ข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม เน้ือหาใน “ คู่มือปฏิบติัการ ” เพ่ือน ามาเสนอขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ และใหมี้การ
ประเมินคุณภาพ “ คู่มือปฏิบติัการ ” นั้นอีกคร้ังหน่ึง อาจจะกระท าได ้แต่จะตอ้งท าการเผยแพร่ “ คู่มือปฏิบติัการ” นั้น
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
  ๔.๑.๕  ผลงานวิจยั   หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานคน้ควา้อยา่งมีระบบดว้ยวิธี
วิทยาการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลู ค าตอบ หรือ ขอ้สรุป
รวมท่ีจะน าไปสู่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการน าวิชาการนั้นไปประยกุต ์

ผลงานวิจยัตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรหรือวฒิุการศึกษาใด 
หมายถึงหา้มผูเ้สนอขอแต่งตั้งน าผลงานวิจยัท่ีท าเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรหรือวฒิุ
การศึกษาใดใดมาเป็นผลงานวิจยัเพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ เวน้แต่ผูข้อแต่งตั้งจะไดท้ าการศึกษาวิจยัขยายผลต่อ
จากเร่ืองเดิมอยา่งต่อเน่ือง จนปรากฏความกา้วหนา้ทางวิชาการอยา่งเห็นไดช้ดัและจะพิจารณาเฉพาะส่วนท่ีศึกษาเพ่ิมเติม
จากเดิมเท่านั้น 

๔.๑.๕.๑ รูปแบบ  อาจจดัไดเ้ป็น ๒ รูปแบบ ดงัน้ี 
 (๑)  รายงานการวิจยัท่ีมีความครบถว้น สมบูรณ์และชดัเจนตลอดทั้งกระบวน การ
วิจยั อาทิ 

  (ก)  การก าหนดประเดน็ปัญหา 
  (ข)  วตัถุประสงค ์
  (ค)  การท าวรรณกรรมปริทศัน์ 
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  (ง)  สมมุติฐาน 
     (จ)  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

   (ฉ)  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
  (ช)  การประมวลผล 
   (ซ)  การสรุปและใหข้อ้เสนอแนะ 
  (ฌ)  การอา้งอิง 
  (ญ)  อ่ืนๆ  

 (๒)  บทความวิจยัท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจยัในผลงานวิจยันั้น ใหมี้ความ
กระชบัและสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ ประกอบดว้ย 

  (ก)  การสร้างสมมุติฐานหรือการก าหนดแนวคิด 
   (ข)  การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานหรือ 

แนวคิด 
  (ค)  วิธีวิจยัท่ีเช่ือถือไดแ้ละสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  (ง)   ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

  (จ)   การวิจารณ์ เพ่ือแสดงหลกัการหรือขอ้สรุปรวมท่ีจะน าไปสู่ 
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ หรือ เอ้ือต่อการน าไปประยกุต ์

  (ฉ)   การอา้งอิง ท่ีเขียนตามระบบสากล 
  (ช)   บทคดัยอ่ท่ีแสดงการสรุปของ (ก)  ถึง (จ)  

 ผลงานวิจยั อาจเป็นรายงานการวิจยัท่ีเป็นตน้ฉบบั (original article) หรือรายงานผูป่้วย (case report) 
หรือมหสังเคราะห์ (meta analysis) เป็นตน้ แต่ไม่ใช่บทคัดย่อ (abstract) หรือ การเสนอโปสเตอร์(poster presentation)  
    ๔.๑.๕.๒ การเผยแพร่  เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

   (๑)  เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ ทั้งน้ีวารสาร ทาง 
วิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม ส่ิงพิมพห์รือเป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีการก าหนดการเผยแพร่ อยา่งแน่นอน 
ชดัเจน 

   (๒)  เผยแพร่ในหนงัสือรวมบทความวิจยัในรูปแบบอ่ืนท่ีมีกองบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ในหนงัสือนั้น 
    (๓)  น าเสนอเป็นบทความวิจยั ต่อท่ีประชุมวิชาการ ซ่ึงภายหลงัจากการประชุมทาง
วิชาการไดมี้กองบรรณาธิการน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของ
การประชุมทางวิชาการระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ 
    (๔)  การเผยแพร่รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีรายละเอียดและความยาว ตอ้ง
แสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่นการประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒิุและแสดงหลกัฐานวา่ไดเ้ผยแพร่ไปยงัวงวิชาการและ
วิชาชีพนั้น และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง 

 เม่ือไดเ้ผยแพร่ตามลกัษณะขา้งตน้และไดมี้การพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจยั” ไปแลว้ การ
น า “งานวิจยั”นั้นไปแกไ้ข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึง เพ่ือน ามาเสนอขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ และให้
มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจยั” นั้นอีกคร้ังหน่ึง จะกระท าไม่ได ้ 
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คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
      วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ 

๔.๑.๖ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  หมายถึงผลงานทางวิชาการอยา่งอ่ืน ท่ีมิใช่ เอกสารประกอบ 
การสอน เอกสารค าสอนบทความทางวิชาการ หนงัสือ ต ารา งานวิจยั บทคดัยอ่  ผลงานวิจยั  การเสนอรายงานในการ
ประชุมทางวิชาการ 

โดยปกติใหห้มายถึงส่ิงประดิษฐห์รืองานสร้างสรรค ์อาทิ การประดิษฐเ์คร่ืองทุ่นแรง ผลงานการสร้าง
ส่ิงมีชีวิตพนัธ์ุใหม่ วคัซีน 
   ๔.๑.๖.๑  รูปแบบอาจจดัท าไดใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
    (๑)  อาจจดัเพ่ิมไดห้ลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือการบนัทึกเป็นภาพยนตร์หรือ
แถบเสียง 

   (๒)  มีค าอธิบาย/ช้ีแจงโดยชดัเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่เป็นผล งานท่ี
ท าใหเ้กิดการพฒันาและความกา้วหนา้ทางวิชาการหรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อใหเ้กิดประโยชน ์ต่อสาขาวิชาหน่ึงๆ 
หรือหลายสาขาวิชาไดอ้ยา่งไร ในแง่ใด 

   (๓)  กรณีผลงานท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์หรือผลงานท่ีมุ่งในเชิงปฏิบติัจะตอ้งผา่นการ
พิสูจนห์รือแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอียดใหค้รบถว้นท่ีแสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นดว้ย 
   ๔.๑.๖.๒  การเผยแพร่   มีวิธีการเผยแพร่ ดงัน้ี 

   (๑)  การเผยแพร่เป็นรูปเล่ม ดว้ยวิธีการพิมพโ์ดยโรงพิมพ ์(Printing house ) หรือ
ส านกัพิมพ ์(Publishing house) หรือโดยการถ่ายส าเนาเยบ็เป็นรูปเล่มหรือท าในรูปแบบอ่ืน  

   (๒) การเผยแพร่โดยส่ืออิเลคโทรนิกส์ เช่น ซีดีรอม 
    (๓) การเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง หรือ โดยมี

การน าไปใชห้รือประยกุตอ์ยา่งแพร่หลาย 
การเผยแพร่ดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกวา่ใชก้ารเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลกัสูตร

เท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและการรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  และหรือสถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานั้น และตอ้งเผยแพร่สู่
สาธารณชนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๔ เดือน 

 ๔.๒. เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
 ต ่ากวา่ดี  คุณภาพไม่ถึงระดบัดี 
 ดี   มีความถกูตอ้งตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเน้ือหาถกูตอ้ง 
    ตามหลกัวิชาการ ทนัสมยั 

ดีมาก   ตามเกณฑร์ะดบั ดี  และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพ เดียวกนั 
ดีเด่น   ตามเกณฑร์ะดบั ดีมาก และไดรั้บการอา้งอิงจากสาขาวิชาชีพเดียวกนั 
ควรปรับปรุง  หมายถึงคุณภาพไม่ถึงเกณฑร์ะดบัคุณภาพส าหรับต าแหน่งท่ีขอแต่งตั้งแต่ 

   หากมีการปรับปรุงตามขอ้คิดเห็นของกรรมการผูป้ระเมินกอ็าจมีคุณภาพ 
   ถึงเกณฑร์ะดบัคุณภาพส าหรับต าแหน่งท่ีของแต่งตั้งนั้น 

 




