สารบัญ
คํานํา
ระเบียบ วพม.วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วพม.พ.ศ. ๒๕๕๔
ผนวก ก ประกอบระเบียบฯ : หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
- การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
- การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย และ รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
- การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ศาสตราจารย และ ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
- การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ศาสตราจารยเกียรติคุณ
ผนวก ข ประกอบระเบียบฯ : แบบรายงานเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวม ในผลงานทางวิชาการ
แบบกรอกประวัติยอขาราชการ
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข : คําจํากัดความลักษณะของงานทางวิชาการฯ
ผนวก ค ประกอบระเบียบฯ : หลักเกณฑการประเมินปริมาณและคุณภาพของการสอน ฯลฯ
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ค : เกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการ
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค : แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
หลักฐานประกอบรายงานขอแตงตั้ง ศ.(เกียรติคุณ) ศ. รศ. และผศ.
ภาคผนวกทายระเบียบ
- ตัวอยางแผนการสอน
- ตัวอยาง คําสั่ง วพม.- เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และผนวกประกอบคําสั่ง
- ตัวอยางการนับจํานวนชั่วโมงการสอน
- ตัวอยางตารางการทํางาน
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คํานํา
ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ วพม. ฉบับแรกได้เริ่มใช้ เมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๘ ต่อมาได้มีการแก้ไขระเบียบฯ อีก ๓ ครั้ง
ครั้งหลังสุดคือ เมื่อ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งได้ใช้เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ วพม. จึงได้ขออนุมัติ สภา วพม. เมื่อ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบฯ เพื่อให้การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ วพม. ได้มาตรฐาน ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.๒๕๕๐ และ
สอดคล้องกับ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบั น การศึ ก ษา สั ง กั ด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓ และ ระเบี ย บกองทั พ บก ว่ า ด้ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ของกองทั พ บก
พ.ศ.๒๕๕๔ และ สภา วพม. ได้มีมติเห็น ชอบให้ใช้ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้ว ย
การพิจ ารณาแต่งตั้งผู้ดํา รงตํา แหน่งทางวิชาการ วพม. พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อ วัน ที่ ๒๒ กัน ยายน ๒๕๕๔ โดย
พลตรี ดิตถ์ สิงหเสนี ผอ.วพม. ได้ลงนามในระเบียบฯนี้ เมื่อ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และให้ประกาศใช้มี
ผลบังคับ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ วพม.
ธันวาคม ๒๕๕๔

ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวย การพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อใหการแตงตั้งอาจารยหัวหนาภาควิชาและอาจารยกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา ใหดํารงตําแหนง ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาอีกตําแหนงหนึ่ง ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม และระเบียบกองทัพบก
ที่เกี่ยวของเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม สภา วพม. จึงมีมติเห็นชอบ เมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๔ ใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียก “ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วาดวยการพิจารณาแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชไดตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
ขอ ๔ หลักการและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามระเบียบ
กองทัพบก
วาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งจะตองเปนผูที่บรรจุอยูในอัตราของ วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ในเวลาที่เสนอขอ เวน นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และผูที่มีความชํานาญ
เฉพาะสาขาของกรมแพทยทหารบก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ฯลฯ ที่ทําหนาที่อาจารยอีกตําแหนงหนึ่ง
แตไมเกินอัตราที่กองทัพบกกําหนด ถือเปนอัตราโดยตําแหนง สามารถขอดํารงตําแหนงทางวิชาการได เพื่อเปน
เกียรติและศักดิ์ศรีแตไมไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ โดยใชหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (ผนวก ก) แบบรายงานเสนอขอแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (ผนวก ข) และหลักเกณฑการประเมินปริมาณและ
คุณภาพของการสอน การบริการทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ (ผนวก ค) ทายระเบียบนี้
ขอ ๕ การดําเนินการเสนอขอใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ใหผู
มี ความประสงคเสนอขอใหพิจารณายื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการดําเนินการ จํานวน ๕ ชุด ตามสาย
การบังคับบัญชา ถึงกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๕.๑ แบบรายงานขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา
๕.๒ แบบกรอกประวัติยอขาราชการ
๕.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพิจารณา
๕.๔ แบบประเมินผลงานเพื่อขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา

๒

ขอ ๖ คาตอบแทนสําหรับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน หรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกัน ใหดําเนินการเบิก–จาย โดยใช
เกณฑตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขออนุมัติตอ
ผูอํานวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
รับผิดชอบ 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 เปนขาราชการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ดํารงยศไมต่ํากวาพันตรี ผูที่ไดรั บ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาอยางตอเนื่องมาแลว
ไมนอยกวา ๖ ป ผูที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยอยางตอเนื่องหลังจากไดรับวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๓ ป สวนผูที่ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจะตองปฏิบัติหนาที่
อาจารยอยางตอเนื่องหลังจากไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๑ ป ในกรณีที่ระยะเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่อาจารยไมตอเนื่องกันเพราะไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการที่เปนประโยชน
แกการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่อาจารยใหนับเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่อาจารยตอ เนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯใหเปนเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่อาจารย และถาหากไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นเปนเหตุใหเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยในระยะแรกกอน
ไปเพียงพอแกการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยแลวก็ตาม ผูนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยในระยะ
หลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป หรือ
๑.๑.๒ เปนขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดํารงยศไมต่ํากวาพันโท ผูที่ไดรับปริญญาตรี
หรือเทียบเทาจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา
๖ ป ผูที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยอยางตอเนื่องหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๓ ป สวนผูที่ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยอยาง
ตอเนื่องหลังจากไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๑ ป ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน าที่ อาจารย ไม ต อเนื่ องกันเพราะไปศึกษาต อ หรื อไปเพิ่มพู นความรู หรื อ ไปดู กิจ การที่ เ ป น ประโยชน แก
การศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่อาจารยใหนับเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่อาจารยตอ เนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯใหเปนเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่อาจารย และถาหากไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นเปนเหตุใหเวลาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยในระยะแรกกอน
ไปเพียงพอแกการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยแลวก็ตาม ผูนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่อาจารยในระยะ
หลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป การแตงตั้งตองไมเกินอัตราที่กองทัพบกกําหนด ถือเปนอัตราโดยตําแหนง
สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรี แตไมไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ

๔

๑.๒ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย ชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตาม
หลักเกณฑการประเมินผลการสอนของคณะ อนุกรรมการที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดย
จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและได
ใชประกอบการสอนมาแลว และมีผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีและ
ได รั บการตี พิมพเผยแพร มาแล ว ทั้งนี้ ไมนั บงานวิ จั ยที่ทําเป นสวนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อขอรั บปริญญา หรื อ
วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรใดๆ จํานวนอยางนอย ๒ เรื่อง และอยางนอย ๑ เรื่องตองมีคุณภาพในระดับดี ซึ่ง
ตองเปนเจาของหรือเปนผูดําเนินการเอง และสามารถเสนอผลงานเพิ่มเติม (ในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ) ในขอตอไปนี้
ก. งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพระดับดี และ
ไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว หรือ
ข. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆที่มีคุณคาเทียบเคียงไดกับผลงานวิจัย หรืองานแตง เรียบ
เรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการซึ่งตองมีคุณภาพในระดับดี หรือ
ค. ผลงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพในระดับดี
การอุทธรณ
กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กําหนด ผูขอดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอาจเสนอขอใหทบทวนผลการพิจารณาตอผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ภายใน
๙๐ วัน นับจากวันแจงผลเปนลายลักษณอักษร และสามารถเสนอขอใหทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง
โดยผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณา
อาจเห็นชอบตามผลการพิจารณาเดิม หรือใหมีการพิจารณาใหมโดยเปลี่ยนผูทรงคุณวุฒิ และมอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนผูดําเนินการตอไป
วิธีการพิจารณาแตงตั้ง
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. ใหกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเสนอชื่อผูที่มี
คุณสมบั ติตามหลั กเกณฑ ที่กําหนดพรอมเอกสารและหลักฐานต อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน งทางวิ ชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๒. ให ประธานคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิ ชาการ วิ ทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล า
เป น ผู แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอน หรื อ คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆได ต ามความเหมาะสม
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนระดั บผู ช วยศาสตราจารย ประกอบด วยคณะอนุกรรมการจํ านวน ๓ คน
ผลการประเมินการสอนสามารถใชประกอบการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการไดภายในระยะเวลา ๑ ป
๓. ใหผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ จํานวน ๓ คนที่มีตําแหนงทางวิชาการสูงกวาระดับผูชวยศาสตราจารย
คณะอนุกรรมการฯเปนคณาจารยของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทั้งนี้การตัดสินตองไดรับคะแนนเสียง
จากคณะอนุกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑขางตนได ใหขออนุมัติประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาเพื่อพิจารณา
แตงตั้งผูทรง คุณวุฒิที่เหมาะสมเปนรายๆไป
๔. การเสนอขออนุ มั ติ แต งตั้ งตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย ของผู ที่ผ านการพิ จารณาให เป นไปตาม
ระเบียบกองทัพบก วาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวง กลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔

๕

๒. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
การพิจารณาแต งตั้ งให ดํารงตํ าแหน งรองศาสตราจารยของวิ ทยาลั ยแพทยศาสตร พระมงกุฎ เกล า
ใหถือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๑.๑ เปนขาราชการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ดํารงยศไมต่ํากวาพันโท ดํารงตําแหนง
ผู ช วยศาสตราจารย และได ปฏิ บั ติ หน าที่ในตํ าแหน งดั งกล าวอย างต อเนื่ องมาแล วไม น อยกว า ๓ ป ในกรณี ที่
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไมตอเนื่องกันเพราะไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู
หรือไปดูกิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวอยางตอเนื่องกันได แตไมนับเวลาที่
ไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯใหเปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และผูนั้นจะ ตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมในระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป หรือ
๒.๑.๒ เปนขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดํารงยศไมต่ํากวาพันโท ดํารงตําแหนงผูชว ย
ศาสตราจารย แ ละได ทํ า หน า ที่ อ าจารย อี ก ตํ า แหน ง หนึ่ ง อย า งต อ เนื่ อ งมาแล ว ไม น อ ยกว า ๓ ป ในกรณี ที่
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไมตอเนื่องกันเพราะไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูน
ความรู หรือไปดูกิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อกลับมาปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยยอมใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวอยางตอเนื่องกันได
แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯ ใหเปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย โดยผูนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมในระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป การ
แตงตั้งตองไมเกินอัตราที่กองทัพบกกําหนด ถือเปนอัตราโดยตําแหนง สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได เพื่อ
เปนเกียรติและศักดิ์ศรี แตไมไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ
๒.๒ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด วยชั่ วโมงสอนประจําวิ ชาใดวิชาหนึ่ งที่กําหนดไวในหลักสู ตรของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตาม
หลักเกณฑการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดย
จะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว
และมีผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว
จํ านวนอย างน อย ๓ เรื่ อง และอย างน อย ๑ เรื่ องต องมี คุ ณภาพในระดั บดี มากซึ่ งตี พิ มพ ในวารสารที่ อยู บน
ฐานขอมูลนานาชาติและตองเปนเจาของหรือเปนผูดําเนินการเอง ทั้งนี้ไมนับงาน วิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อขอรั บ ปริ ญญา หรื อวุ ฒิ บั ต ร หรื อประกาศนี ย บั ต รใดๆ และ สามารถเสนอผลงานเพิ่มเติ ม
(ในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ) ในขอตอไปนี้
ก. งานแตง เรียบเรียง แปลตําราหรือหนังสื อที่ใชป ระกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี
คุณภาพในระดับดีมากและไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว หรือ
ข. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆซึ่งมีคุณคาเทียบเคียงไดกับผลงานวิจัย หรืองานแตง เรียบ
เรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับดีมาก หรือ
ค. ผลงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพในระดับดีมาก
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 ทั้งนี้จะตองมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวย ศาสตราจารยดวย

๖

การอุทธรณ
กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กําหนด ผูขอดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอาจเสนอขอใหทบทวนผลการพิจารณาตอผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ภายใน
๙๐ วัน นับจากวันแจงผลเปนลายลักษณอักษร และสามารถเสนอขอใหทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง
โดยผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณา
อาจเห็นชอบตามผลการพิจารณาเดิม หรือใหมีการพิจารณาใหมโดยเปลี่ยนผูทรงคุณวุฒิ และมอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนผูดําเนินการตอไป
วิธีการพิจารณาแตงตั้ง
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงรองศาสตราจารย ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. ใหกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเสนอชื่อผูที่มี
คุณสมบัติตามหลั กเกณฑที่กําหนดพรอมเอกสารและหลั กฐานตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิ ชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๒. ให ประธานคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหน งทางวิ ชาการ วิ ทยาลั ยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกล 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 โดยเป น ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ จากสถาบั นอื่ นอย างน อย ๒ คน ทั้ ง นี้ ก ารตั ด สิ น ต อ งได รั บ คะแนนเสี ย งจาก
คณะอนุกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑขางตนได ใหขออนุมัติประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพื่อพิจารณา
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเปนรายๆ ไป
๔. การเสนอขออนุมัติแตงตั้งตําแหนงรองศาสตราจารยของผูที่ผานการพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบ
กองทั พ บกว า ด ว ย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผู ช ว ยศาสตราจารย สถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔
การแตงตั้งเปนกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีเหตุ ผลและความจํ าเป นอยางยิ่ง วิ ทยาลั ยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกล าอาจเสนอขออนุ มัติ
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอาจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางไปจากที่กําหนดไว
แตจะตองดํารงยศและรับเงินเดือนตรงตามตําแหนงที่จะรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นได เชน เสนอขอ
แตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยโดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือ
เสนอขอแตงตั้งผูที่เคยดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยที่ผูนั้นมิได
ดํารงตําแหนงอาจารยในขณะนั้น เปนตน ทั้งนี้ผูไดรับการเสนอแตงตั้งจะตองมีความรู ความสามารถสูง และมี
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพในวารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติและ
ตองเป นเจาของหรื อเป นผู ดํ าเนิน การเอง ส วนวิ ธีการเสนอแตงตั้งให เป นไปตามระเบี ย บกองทัพบก ว าด ว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูช วยศาสตราจารย สถาบัน การศึกษาสั งกัดกระทรวงกลาโหม ของ
กองทั พ บก พ.ศ. ๒๕๕๔ ให ป ระธานสภาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร พ ระมงกุ ฎ เกล า โดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันอื่น จํานวน ๕ คน ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาระดับรองศาสตราจารยเปนคณะอนุกรรมการ
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พิจารณาผลงานของผูที่ไดรับการเสนอขอแตงตั้ง ทั้งนี้การตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯ
ไมนอยกวา ๔ ใน ๕
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑขางตนได
ใหขออนุมัติประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเปน
รายๆ ไป
๓. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)
การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ใหถือคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังตอไปนี้
๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๓.๑.๑ เป น ขา ราชการวิ ทยาลั ย แพทยศาสตร พระมงกุ ฎ เกล า ดํ ารงยศไมต่ํ ากว าพั น เอกรั บ
เงินเดือน ไมต่ํากวาระดับ น.๔ ชั้น ๕ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว
อย างตอเนื่องมาแล วไมน อยกวา ๒ ป ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบั ติหนาที่ในตําแหน งรองศาสตราจารย ไม
ตอเนื่อง กันเพราะไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการที่เปนประโยชนแกการศึกษาของวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองศาสตราจารย ยอมใหนับเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวตอ เนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯ
ใหเปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองศาสตราจารย โดยผูนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมใน
ระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป
๓.๑.๒ เปนขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดํารงยศไมต่ํากวาพันเอก รับเงินเดือนไมต่ํากวา
ระดับ น.๔ ชั้ น ๕ ดํารงตํ าแหนงรองศาสตราจารย และไดทําหน าที่อาจารยอีกตําแหนงหนึ่งอยางตอเนื่อง
มาแลวไม นอยกวา ๒ ป ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองศาสตราจารยไมตอเนื่องกัน
เพราะไปศึ ก ษาต อ หรื อ ไปเพิ่ ม พู น ความรู หรื อ ไปดู กิ จ การที่ เ ป น ประโยชน แ ก ก ารศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองศาสตราจารย ยอมใหนับเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวตอ เนื่องกันได แตไมนับเวลาที่ไปศึกษาตอ หรือไปเพิ่มพูนความรู หรือไปดูกิจการฯ
ใหเปนเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองศาสตราจารย โดยผูนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมใน
ระยะหลังตอเนื่องกันอีกไมนอยกวา ๑ ป การแตงตั้งตองไมเกินอัตราที่กองทัพบกกําหนด ถือเปนอัตราโดย
ตําแหนง สามารถขอตําแหนงทางวิชาการไดเพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรี แตไมไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาการ
๓.๒ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
วิธีที่ ๑
๓.๒.๑ มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสู ตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลาและตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตามตามหลักเกณฑการประเมินผล
การสอนของคณะอนุกรรมการฯที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดยจะตองเสนอเอกสารคํา
สอนที่ผลิตขึ้นไมนอยกวา ๑ รายวิชาซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว และจะตองเสนองานแตง
ตํารา เรียบเรียงตํารา หรือหนังสือ ทีอ่ ยูใ นสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอย
กวา ๑ เลม ซึ่งมีคุณภาพดีมากและไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว และ
๓.๒.๒ ผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี จํานวนอยางนอย
๕ เรื่อง และอยางนอย ๒ เรื่องตองมีคุณภาพในระดับดีมากซึ่งตีพิมพในวารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติ
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ซึ่งตองเปนเจาของหรือเปนผูดําเนินการเองและไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว ทั้งนี้ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวน
หนึ่งของการ ศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
๓.๒.๓ มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการหนึ่งชิ้นซึ่ง
มีคุณภาพในระดับดีมาก ที่สามารถประเมินคุณคาเทียบไดกับผลงานทางวิชาการตามขอ ๓.๒.๒
วิธีที่ ๒
๓.๒.๑ มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสู ตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลาและตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตามหลักเกณฑการประเมินผลการ
สอนของคณะอนุกรรมการฯทีว่ ิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่
ผลิตขึ้นไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว และจะตองเสนองานแตงตํารา
เรียบเรียงตํารา หรือหนังสือ ทีอ่ ยูใ นสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๑
เลม ซึ่งมีคุณภาพระดับดีเดน และไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว หรือ
๓.๒.๒ มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสู ตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลาและตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตามหลักเกณฑการประเมินผลการ
สอนของคณะอนุกรรมการฯที่วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่
ผลิตขึ้นไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว และผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอ
ขอดํารงตําแหนงทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีจํานวนอยางนอย ๕ เรื่อง และอยางนอย ๒ เรื่องตองมีคุณภาพใน
ระดับดีเดน ซึ่งตีพิมพในวารสารที่อยูบนฐานขอมูลนานาชาติซึ่งตองเปนเจาของหรือเปนผูดําเนินการเองและไดรับ
การตี พิ ม พ เ ผยแพร ม าแล ว ทั้ ง นี้ ไ ม นั บ งานวิ จั ย ที่ ทํ า เป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
๓.๒.๓ มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลาและตองแสดงความสามารถดีเดนในการสอนหรืออํานวยการสอนตามหลักเกณฑการประเมินผลการสอน
ของคณะอนุกรรมการฯที่วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลาแตงตั้งขึ้น โดยจะตองเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิต
ขึ้นไมนอยกวา ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลว และมีผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่นๆในสาขาที่เสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพในระดับดีเดนซึ่งตองเปนเจาของและเปนผูดําเนินการ
เองที่สามารถประเมินคุณคาเทียบไดกับผลงานทางวิชาการตามขอ ๓.๒.๒
ผลงานขอ ๓.๒.๑ ๓.๒.๒ และ ๓.๒.๓ จะตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณา
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย
การอุทธรณ
กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กําหนด ผูขอดํารงตําแหนงทาง
วิชา การอาจเสนอขอใหทบทวนผลการพิจารณาตอผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ภายใน
๙๐ วัน นับจากวันแจงผลเปนลายลักษณอักษร และสามารถเสนอขอใหทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง
โดยผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแตงตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณา
อาจเห็นชอบตามผลการพิจารณาเดิม หรือใหมีการพิจารณาใหมโดยเปลี่ยนผูทรงคุณวุฒิ และมอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนผูดําเนินการตอไป
วิธีการพิจารณาแตงตั้ง
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงศาสตราจารย ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. ใหกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเสนอชื่อผูที่มี
คุณสมบั ติตามหลักเกณฑ ที่กําหนดพรอมเอกสารและหลักฐานตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิ ชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๙

๒. ใหผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จํานวน
๓ - ๕ คน ผลการประเมินการสอนสามารถใชประกอบการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการไดภายในระยะเวลา ๑ ป
๓. ใหประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารยในสาขาวิชาการนั้นๆจากสถาบันอื่น จํานวน ๓ - ๕ คน เปนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของผูไดรับการเสนอแตงตั้ง ทั้งนี้การตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯไมนอยกวา
กึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑขางตนได
ใหขออนุมัติประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเปน
รายๆ ไป
๔. การเสนอขออนุมัติแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยของผูที่ผานการพิจารณา ใหเปนไปตามระเบียบ
กองทัพบก วาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวง
กลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔
การแตงตั้งเปนกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีเหตุ ผลและความจํ าเป นอยางยิ่ง วิ ทยาลั ยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกล าอาจเสนอขออนุ มัติ
แตงตั้งผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงอาจารย หรือผูชวยศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตางไปจากที่กําหนดไว แตจะตองดํารงยศและรับเงินเดือนตรงตามตําแหนงที่จะรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น เชน เสนอขอแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย โดยผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
โดยผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมากอน หรือเสนอขอแตงตั้งผูที่เคยดํารงตําแหนงอาจารย หรือผูชวย
ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารยใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงอาจารยในขณะนั้น
เปนตน ทั้งนี้ผูไดรับการเสนอแตงตั้งจะตองมีความรู ความสามารถสูง และมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีเดน
โดยมีผลงานวิ จัยซึ่งตีพิมพในวารสารที่อยูบนฐานขอมู ลนานาชาติ ในกรณีที่ผู ได รั บการเสนอแต งตั้งเคยดํ ารง
ตําแหนงอาจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ผูนั้นจะตองมีความรู ความสามารถสูง และมีผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพเชนเดียวกับการขอดํารงตําแหนงศาสตราจารยวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ สวนวิธีการเสนอแตงตั้งใหเปนไปตาม
ระเบียบกองทัพบก วาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม ของกองทั พ บก พ.ศ.๒๕๕๔ ให ป ระธานสภาวิ ทยาลั ย แพทยศาสตร พระมงกุ ฎ เกล า
โดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน ง ทางวิ ช าการ วิ ทยาลั ย แพทยศาสตร พระมงกุ ฎ เกล า
แต ง ตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสถาบั น อื่ น จํ า นวน ๕ คน ซึ่ ง มี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า ที่ เ สนอขอเป น
คณะอนุ กรรมการพิ จารณาผลงานของผู ที่ ได รั บการเสนอขอแต ง ตั้ ง ทั้ งนี้ การตั ด สิ น ต องได รั บ คะแนนเสี ย ง
จากคณะอนุกรรมการฯ ไมนอยกวา ๔ ใน ๕
๔. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ใหถือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังตอไปนี้
ผูที่ไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนศาสตราจารยเกียรติคุณตองเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และไดทําคุณประโยชนตอวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา หรือกองทัพบกที่
สมควรยกยอง ซึ่งไดพนตําแหนงไปโดยมิใชเนื่องจากการกระทําผิด เพื่อเปนเกียรติตลอดไป

๑๐

วิธีการพิจารณาแตงตั้ง
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ใหกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เสนอชื่อผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงเปนศาสตราจารยที่พน
จากตําแหนงโดยไมมีความผิดเปนศาสตราจารยเกียรติคุณตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เมื่อ
ผานการ พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาแลว
ใหวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลานําเรื่องเสนอตอสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพื่อเสนอขอ
แตงตั้งเปนศาสตราจารยเกียรติคุณตอไป ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบกองทัพบก วาดวย ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔
************************************************

ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วย การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อให้การแต่งตั้งอาจารย์หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า ให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าอีกตาแหน่งหนึ่ง ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม และระเบียบกองทัพบก
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม สภา วพม. จึงมีมติเห็นชอบ เมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๔ ให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียก “ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ หลักการและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบ
กองทัพบก
ว่าด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ที่บรรจุอยู่ในอัตราของ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในเวลาที่เสนอขอ เว้น นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และผู้ที่มีความชานาญ
เฉพาะสาขาของกรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฯลฯ ที่ทาหน้าที่อาจารย์อีกตาแหน่งหนึ่ง
แต่ไม่เกินอัตราที่กองทัพบกกาหนด ถือเป็นอัตราโดยตาแหน่ง สามารถขอดารงตาแหน่งทางวิชาการได้ เพื่อเป็น
เกียรติและศักดิ์ศรีแต่ไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ผนวก ก) แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ผนวก ข) และหลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและ
คุณภาพของการสอน การบริการทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ (ผนวก ค) ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ การดาเนินการเสนอขอให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ให้ผู้
มี ความประสงค์เสนอขอให้พิจารณายื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการดาเนินการ จานวน ๕ ชุด ตามสาย
การบังคับบัญชา ถึงกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๕.๑ แบบรายงานขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า
๕.๒ แบบกรอกประวัติย่อข้าราชการ
๕.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพิจารณา
๕.๔ แบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า

๒

ข้อ ๖ ค่าตอบแทนสาหรับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน หรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่ทาหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ให้ดาเนินการเบิก–จ่าย โดยใช้
เกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขออนุมัติต่อ
ผู้อานวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รับผิดชอบ การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พลตรี
(ดิตถ์ สิงหเสนี)
ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

๓

ผนวก ก
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เพื่อให้การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีมาตรฐาน จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไว้ดังนี้
๑. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ให้ถือ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ความรู้ ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑.๑.๑ เป็นข้าราชการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ดารงยศไม่ต่ากว่าพันตรี ผู้ที่ได้รับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าอย่างต่อเนื่องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ผู้ที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ส่วนผู้ที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในกรณีที่ระยะเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ไม่ต่อเนื่องกันเพราะไปศึกษาต่อ หรือไปเพิ่มพูนความรู้ หรือไปดูกิจการที่เป็นประโยชน์
แก่การศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ให้นับเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ต่อ เนื่องกันได้ แต่ไม่นับเวลาที่ไปศึกษาต่อ หรือไปเพิ่มพูนความรู้ หรือไปดูกิจการฯให้เป็นเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ และถ้าหากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเป็นเหตุให้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในระยะแรกก่อน
ไปเพียงพอแก่การพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ตาม ผู้นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในระยะ
หลังต่อเนื่องกันอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
๑.๑.๒ เป็นข้าราชการสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ดารงยศไม่ต่ากว่าพันโท ผู้ที่ได้รับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า
๖ ปี ผู้ที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ส่วนผู้ที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์อย่าง
ต่อเนื่องหลังจากได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้ วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้ าที่ อาจารย์ ไม่ ต่ อเนื่ องกันเพราะไปศึกษาต่ อ หรือไปเพิ่มพู นความรู้ หรือ ไปดู กิจ การที่ เป็ นประโยชน์ แก่
การศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ให้นับเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ต่อ เนื่องกันได้ แต่ไม่นับเวลาที่ไปศึกษาต่อ หรือไปเพิ่มพูนความรู้ หรือไปดูกิจการฯให้เป็นเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ และถ้าหากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเป็นเหตุให้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในระยะแรกก่อน
ไปเพียงพอแก่การพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ตาม ผู้นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในระยะ
หลังต่อเนื่องกันอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปี การแต่งตั้งต้องไม่เกินอัตราที่กองทัพบกกาหนด ถือเป็นอัตราโดยตาแหน่ง
สามารถขอตาแหน่งทางวิชาการได้ เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี แต่ไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ

๔

๑.๒ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย ชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และต้องแสดงความสามารถดีเด่นในการสอนหรืออานวยการสอนตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแต่งตั้งขึ้น โดย
จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและได้
ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และมีผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอขอดารงตาแหน่งทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีและ
ได้รั บการตีพิมพ์เผยแพร่ มาแล้ ว ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ
วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรใดๆ จานวนอย่างน้อย ๒ เรื่อง และอย่างน้อย ๑ เรื่องต้องมีคุณภาพในระดับดี ซึ่ง
ต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดาเนินการเอง และสามารถเสนอผลงานเพิ่มเติม (ในสาขาที่เสนอขอดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ) ในข้อต่อไปนี้
ก. งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพระดับดี และ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว หรือ
ข. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆที่มีคุณค่าเทียบเคียงได้กับผลงานวิจัย หรืองานแต่ง เรียบ
เรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการซึ่งต้องมีคุณภาพในระดับดี หรือ
ค. ผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพในระดับดี
การอุทธรณ์
กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ผู้ขอดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอาจเสนอขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ภายใน
๙๐ วัน นับจากวันแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถเสนอขอให้ทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง
โดยผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณา
อาจเห็นชอบตามผลการพิจารณาเดิม หรือให้มีการพิจารณาใหม่โดยเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้ดาเนินการต่อไป
วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. ให้กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบั ติตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดพร้ อมเอกสารและหลักฐานต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิ ชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๒. ให้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลั ย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ า
เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอน หรื อ คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆได้ ต ามความเหมาะสม
คณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการจ านวน ๓ คน
ผลการประเมินการสอนสามารถใช้ประกอบการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี
๓. ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ จานวน ๓ คนที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงกว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะอนุกรรมการฯเป็นคณาจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้การตัดสินต้องได้รับคะแนนเสียง
จากคณะอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้ขออนุมัติประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผู้ทรง คุณวุฒิที่เหมาะสมเป็นรายๆไป
๔. การเสนอขออนุ มั ติแต่งตั้งตาแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ของผู้ ที่ผ่ านการพิ จารณาให้ เป็นไปตาม
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวง กลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔

๕

๒. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
การพิจารณาแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ของวิทยาลั ยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ เกล้ า
ให้ถือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ความรู้ ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๑.๑ เป็นข้าราชการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ดารงยศไม่ต่ากว่าพันโท ดารงตาแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และได้ ปฏิบั ติหน้ าที่ในตาแหน่งดังกล่ าวอย่ างต่อเนื่องมาแล้ วไม่ น้อยกว่า ๓ ปี ในกรณี ที่
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่ต่อเนื่องกันเพราะไปศึกษาต่อ หรือไปเพิ่มพูนความรู้
หรือไปดูกิจการที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกันได้ แต่ไม่นับเวลาที่
ไปศึกษาต่อ หรือไปเพิ่มพูนความรู้ หรือไปดูกิจการฯให้เป็นเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และผู้นั้นจะ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเดิมในระยะหลังต่อเนื่องกันอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
๒.๑.๒ เป็นข้าราชการสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ดารงยศไม่ต่ากว่าพันโท ดารงตาแหน่งผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ แ ละได้ ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ อี ก ต าแหน่ ง หนึ่ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ปี ในกรณี ที่
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ต่อเนื่องกันเพราะไปศึกษาต่อ หรือไปเพิ่มพูน
ความรู้ หรือไปดูกิจการที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอมให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวอย่ างต่อเนื่องกันได้
แต่ไม่นับเวลาที่ไปศึกษาต่อ หรือไปเพิ่มพูนความรู้ หรือไปดูกิจการฯ ให้เป็นเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยผู้นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเดิมในระยะหลังต่อเนื่องกันอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปี การ
แต่งตั้งต้องไม่เกินอัตราที่กองทัพบกกาหนด ถือเป็นอัตราโดยตาแหน่ง สามารถขอตาแหน่งทางวิชาการได้ เพื่อ
เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี แต่ไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ
๒.๒ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่ งที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรของ
วิทยาลัย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และต้องแสดงความสามารถดีเด่นในการสอนหรืออานวยการสอนตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแต่งตั้งขึ้น โดย
จะต้องเสนอเอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
และมีผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอขอดารงตาแหน่งทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว
จ านวนอย่ างน้ อย ๓ เรื่ อง และอย่ างน้ อย ๑ เรื่ องต้ องมี คุ ณภาพในระดั บดี มากซึ่ งตี พิ มพ์ ในวารสารที่ อยู่ บน
ฐานข้อมูลนานาชาติและต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดาเนินการเอง ทั้งนี้ไม่นับ งาน วิจัยที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อขอรั บ ปริ ญญา หรื อวุฒิ บั ตร หรือ ประกาศนียบัตรใดๆ และ สามารถเสนอผลงานเพิ่มเติม
(ในสาขาที่เสนอขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ) ในข้อต่อไปนี้
ก. งานแต่ง เรียบเรียง แปลตาราหรือหนังสื อที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี
คุณภาพในระดับดีมากและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว หรือ
ข. มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆซึ่งมีคุณค่าเทียบเคียงได้กับผลงานวิจัย หรืองานแต่ง เรียบ
เรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับดีมาก หรือ
ค. ผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพในระดับดีมาก
ผลงานทางวิ ช าการที่ เ สนอมานี้ จ ะต้ อ งไม่ ซ้ากั บ ผลงานที่ ไ ด้ เ คยใช้ สาหรั บ การแต่ ง ตั้ ง
เป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้จะต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ด้วย

๖

การอุทธรณ์
กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ผู้ขอดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอาจเสนอขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภายใน
๙๐ วัน นับจากวันแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถเสนอขอให้ทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง
โดยผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณา
อาจเห็นชอบตามผลการพิจารณาเดิม หรือให้มีการพิจารณาใหม่โดยเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้ดาเนินการต่อไป
วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. ให้กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิ ชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๒. ให้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลั ยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอน หรื อ คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆได้ ต ามความเหมาะสม
คณะอนุ กรรมการประเมิ นผลการสอนระดับรองศาสตราจารย์ ประกอบด้ วยคณะอนุ กรรมการจานวน ๓ คน
ผลการประเมินการสอนสามารถใช้ประกอบการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี
๓. ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโดยคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นๆจานวน ๓
คน โดยเป็ น ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จากสถาบั นอื่ นอย่ างน้ อย ๒ คน ทั้ ง นี้ ก ารตั ด สิ น ต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสี ย งจาก
คณะอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้ขออนุมัติประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเป็นรายๆ ไป
๔. การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ
กองทั พ บกว่ า ด้ ว ย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔
การแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีเหตุ ผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ ง วิทยาลั ยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ าอาจเสนอขออนุมัติ
แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งต่างไปจากที่กาหนดไว้
แต่จะต้องดารงยศและรับเงินเดือนตรงตามตาแหน่งที่จะรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นได้ เช่น เสนอขอ
แต่งตั้งอาจารย์ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยที่ผู้นั้นมิได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือ
เสนอขอแต่งตั้งผู้ที่เคยดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยที่ผู้นั้นมิได้
ดารงตาแหน่งอาจารย์ในขณะนั้น เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งจะต้องมีความรู้ ความสามารถสูง และมี
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลนานาชาติและ
ต้องเป็ นเจ้าของหรื อเป็ นผู้ ดาเนิน การเอง ส่ วนวิธีการเสนอแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสั งกัดกระทรวงกลาโหม ของ
กองทั พ บก พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ ป ระธานสภาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันอื่น จานวน ๕ คน ซึ่งมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าระดับรองศาสตราจารย์เป็นคณะอนุกรรมการ
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พิจารณาผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอขอแต่งตั้ง ทั้งนี้การตัดสินต้องได้รับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯ
ไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้
ให้ขออนุมัติประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเป็น
รายๆ ไป
๓. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
การพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ให้ถือคุณ
สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ความรู้ ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๓.๑.๑ เป็ น ข้า ราชการวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ พระมงกุ ฎ เกล้ า ดารงยศไม่ต่ ากว่าพั นเอกรั บ
เงินเดือน ไม่ต่ากว่าระดับ น.๔ ชั้น ๕ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว
อย่ างต่อเนื่องมาแล้ วไม่น้ อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ไม่
ต่อเนื่อง กันเพราะไปศึกษาต่อ หรือไปเพิ่มพูนความรู้ หรือไปดูกิจการที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ยอมให้นับเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวต่อ เนื่องกันได้ แต่ไม่นับเวลาที่ไปศึกษาต่อ หรือไปเพิ่มพูนความรู้ หรือไปดูกิจการฯ
ให้เป็นเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยผู้นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเดิมใน
ระยะหลังต่อเนื่องกันอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓.๑.๒ เป็นข้าราชการสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ดารงยศไม่ต่ากว่าพันเอก รับเงินเดือนไม่ต่ากว่า
ระดับ น.๔ ชั้น ๕ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และได้ทาหน้าที่อาจารย์อีกตาแหน่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
มาแล้วไม่ น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ต่อเนื่องกัน
เพราะไปศึ ก ษาต่ อ หรื อ ไปเพิ่ ม พู น ความรู้ หรื อ ไปดู กิ จ การที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ารศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ยอมให้นับเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวต่อ เนื่องกันได้ แต่ไม่นับเวลาที่ไปศึกษาต่อ หรือไปเพิ่มพูนความรู้ หรือไปดูกิจการฯ
ให้เป็นเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยผู้นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเดิมใน
ระยะหลังต่อเนื่องกันอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปี การแต่งตั้งต้องไม่เกินอัตราที่กองทัพบกกาหนด ถือเป็นอัตราโดย
ตาแหน่ง สามารถขอตาแหน่งทางวิชาการได้เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี แต่ไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภท
วิชาการ
๓.๒ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
วิธีที่ ๑
๓.๒.๑ มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้าและต้องแสดงความสามารถดีเด่นในการสอนหรืออานวยการสอนตามตามหลักเกณฑ์การประเมินผล
การสอนของคณะอนุกรรมการฯ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแต่งตั้งขึ้น โดยจะต้องเสนอเอกสารคา
สอนที่ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชาซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และจะต้องเสนองานแต่ง
ตารา เรียบเรียงตารา หรือหนังสือ ที่อยู่ในสาขาที่เสนอขอดารงตาแหน่งทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไม่น้อย
กว่า ๑ เล่ม ซึ่งมีคุณภาพดีมากและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และ
๓.๒.๒ ผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอขอดารงตาแหน่งทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี จานวนอย่างน้อย
๕ เรื่อง และอย่างน้อย ๒ เรื่องต้องมีคุณภาพในระดับดีมากซึ่งตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลนานาชาติ
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ซึ่งต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดาเนินการเองและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วน
หนึ่งของการ ศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
๓.๒.๓ มีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆในสาขาที่เสนอขอดารงตาแหน่งทางวิชาการหนึ่งชิ้นซึ่ง
มีคุณภาพในระดับดีมาก ที่สามารถประเมินคุณค่าเทียบได้กับผลงานทางวิชาการตามข้อ ๓.๒.๒
วิธีที่ ๒
๓.๒.๑ มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้าและต้องแสดงความสามารถดีเด่นในการสอนหรืออานวยการสอนตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
สอนของคณะอนุกรรมการฯ ทีว่ ิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแต่งตั้งขึ้น โดยจะต้องเสนอเอกสารคาสอนที่
ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และจะต้องเสนองานแต่งตารา
เรียบเรียงตารา หรือหนังสือ ที่อยู่ในสาขาที่เสนอขอดารงตาแหน่งทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑
เล่ม ซึ่งมีคุณภาพระดับดีเด่น และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว หรือ
๓.๒.๒ มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้าและต้องแสดงความสามารถดีเด่นในการสอนหรืออานวยการสอนตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
สอนของคณะอนุกรรมการฯ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแต่งตั้งขึ้น โดยจะต้องเสนอเอกสารคาสอนที่
ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และผลงานวิจัยในสาขาที่เสนอ
ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีจานวนอย่างน้อย ๕ เรื่อง และอย่างน้อย ๒ เรื่องต้องมีคุณภาพใน
ระดับดีเด่น ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลนานาชาติซึ่งต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดาเนินการเองและได้รับ
การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ม าแล้ ว ทั้ ง นี้ ไ ม่ นั บ งานวิ จั ย ที่ ท าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
๓.๒.๓ มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้าและต้องแสดงความสามารถดีเด่นในการสอนหรืออานวยการสอนตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอน
ของคณะอนุกรรมการฯ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแต่งตั้งขึ้น โดยจะต้องเสนอเอกสารคาสอนที่ผลิต
ขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และมีผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่นๆในสาขาที่เสนอขอดารงตาแหน่งทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพในระดับดีเด่นซึ่งต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดาเนินการ
เองที่สามารถประเมินคุณค่าเทียบได้กับผลงานทางวิชาการตามข้อ ๓.๒.๒
ผลงานข้อ ๓.๒.๑ ๓.๒.๒ และ ๓.๒.๓ จะต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้สาหรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย
การอุทธรณ์
กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ผู้ขอดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอาจเสนอขอให้ทบทวนผลการพิจารณาต่อผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภายใน
๙๐ วัน นับจากวันแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถเสนอขอให้ทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง
โดยผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณา
อาจเห็นชอบตามผลการพิจารณาเดิม หรือให้มีการพิจารณาใหม่โดยเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้ดาเนินการต่อไป
วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. ให้กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบั ติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิ ชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

๙

๒. ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จานวน
๓ - ๕ คน ผลการประเมินการสอนสามารถใช้ประกอบการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี
๓. ให้ประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการนั้นๆจากสถาบันอื่น จานวน ๓ - ๕ คน เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ทั้งนี้การตัดสินต้องได้รับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้
ให้ขออนุมัติประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเป็น
รายๆ ไป
๔. การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์ของผู้ที่ผ่านการพิจารณา ให้เป็นไปตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวง
กลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔
การแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีเหตุ ผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง วิทยาลั ยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ าอาจเสนอขออนุ มัติ
แต่งตั้งผู้ที่ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอาจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งต่างไปจากที่กาหนดไว้ แต่จะต้องดารงยศและรับเงินเดือนตรงตามตาแหน่งที่จะรับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น เช่น เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ให้ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ โดยผู้นั้นมิได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์มาก่อน หรือเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
โดยผู้นั้นมิได้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาก่อน หรือเสนอขอแต่งตั้งผู้ที่เคยดารงตาแหน่งอาจารย์ หรือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดารงตาแหน่งอาจารย์ในขณะนั้น
เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งจะต้องมีความรู้ ความสามารถสูง และมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีเด่น
โดยมีผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ ในวารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลนานาชาติ ในกรณีที่ผู้ ได้รับการเสนอแต่งตั้งเคยดารง
ตาแหน่งอาจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถสูง และมีผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพเช่นเดียวกับการขอดารงตาแหน่งศาสตราจารย์วิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ ส่วนวิธีการเสนอแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม ของกองทั พ บก พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ ประธานสภาวิ ทยาลั ยแพทยศาสตร์ พระมงกุ ฎ เกล้ า
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ วิ ทยาลั ย แพทยศาสตร์ พระมงกุ ฎ เกล้ า
แต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสถาบั น อื่ น จ านวน ๕ คน ซึ่ ง มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า ที่ เ สนอขอเป็ น
คณะอนุ กรรมการพิ จารณาผลงานของผู้ ที่ ได้รั บการเสนอขอแต่ง ตั้ ง ทั้ งนี้ การตัด สิ นต้ องได้รั บ คะแนนเสี ย ง
จากคณะอนุกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕
๔. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
การพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ให้ถือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ความรู้ ความสามารถ และผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณต้องเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และได้ทาคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หรือกองทัพบกที่
สมควรยกย่อง ซึ่งได้พ้นตาแหน่งไปโดยมิใช่เนื่องจากการกระทาผิด เพื่อเป็นเกียรติตลอดไป

๑๐

วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ให้กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เสนอชื่อผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งเป็นศาสตราจารย์ที่พ้น
จากตาแหน่งโดยไม่มีความผิดเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เมื่อ
ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้ว
ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านาเรื่องเสนอต่อสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อเสนอขอ
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณต่อไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔
************************************************

๑๑

ผนวก ข
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ยศ-ชื่อ......................................................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง [ ] ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)*
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)*
[ ] รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย์
[ ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา........................................................................................................................... .......................
* ในกรณีทขี่ อ ศ. หรือ ศ.(กรณีพิเศษ) ให้เลือกว่าจะขอดารงตาแหน่งโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. วัน, เดือน, ปีเกิด.....................................................................................................อายุ....................ปี
๒. การศึกษา (ระดับอุดมศึกษา เรียงตามปี พ.ศ. ที่จบ)
คุณวุฒิ (สาขา)
ปี พ.ศ. ที่จบ
๒.๑ ............................................. .............................................
๒.๒ ............................................. .............................................
๒.๓ ............................................. .............................................
๒.๔ ............................................. .............................................
๓. ประวัติรับราชการ
ตาแหน่ง
๓.๑ ............................................................
๓.๒ ............................................................
๓.๓ ............................................................
๓.๔ ............................................................

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

วัน/เดือน/ปีที่รับตาแหน่ง
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

คาสั่ง
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

๔. ตาแหน่งปัจจุบัน................................................................................................................................
ได้รับเงินเดือนระดับ น. ...........ชั้น....................
(.................................... บาท)
ตาแหน่งอื่นๆ
๔.๑ .........................................................................................................................................................
๔.๒ ............................................................................................................................. ............................
๔.๓ .........................................................................................................................................................
๔.๔ ............................................................................................................................. ............................

๑๒

แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ยศ-ชื่อ......................................................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง [ ] ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)*
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)*
[ ] รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย์
[ ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
* ในกรณีทขี่ อ ศ. หรือ ศ.(กรณีพิเศษ) ให้เลือกว่าจะขอดารงตาแหน่งโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

ส่วนที่ ๒ งานสอน
๒.๑ ปริมาณงานสอน (โปรดระบุภาระงานสอนนักเรียนแพทย์ทหารตามที่ได้รับมอบหมาย ย้อนหลังได้เป็น
เวลา ๓-๑๐ ปี และกรอกจานวนชั่วโมงที่สอนทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ งานสอนอื่นๆ ให้ใส่ในส่วนที่ ๓
งานบริการทางวิชาการ)
หน่วยกิต
รวมชั่วโมงที่สอน
ปีการศึกษา
รหัสวิชา และชื่อ รายวิชาที่สอน
(๑)
ของวิชา บรรยาย ปฏิบัติ(๒) ฝึกภาค(๓)

รวมชั่วโมงสอนเฉลี่ยต่อปี
หมายเหตุ
๑. ให้นับจานวนชัว่ โมงการสอนแบบบรรยายเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยทั้งหมดรวมกัน
๒. ให้นับจานวนชัว่ โมงการสอนแบบปฏิบัติซึ่งรวมถึงการควบคุมชั่วโมงปฏิบัติการ การสอนข้างเตียง
การสาธิต การสอนที่หอผู้ป่วยนอก การเป็น tutor, ฯลฯ
๓. ให้นับชั่วโมงการออกฝึกภาคสนาม หรือเวชศาสตร์ชุมชน ตามที่ได้รับอนุมัติ ถ้าเป็นการฝึกตลอดวัน
ให้นับเป็นวันละ ๘ ชั่วโมง
๔. ให้แนบคาสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เฉพาะ) เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินงานหลัก
สูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่............ปีการศึกษา....................... มาด้วย (เอกสารหมายเลข.................)
(ดูตัวอย่างจากภาคผนวก)

๑๓

๒.๒ คุณภาพการสอน
ได้ยื่นรายการเพื่อประเมินคุณภาพการสอนมาด้วยแล้ว ได้แก่ แผนการสอน* และสาเนาสื่อการสอนที่ใช้
ประกอบแผนการสอนนั้นๆ เช่น PowerPoint ฯลฯ
*แผนการสอน ประกอบด้ ว ย ชื่ อ วิ ช า และรหั ส ชื่ อ เรื่ อ ง วั น เวลา สถานที่ ผู้ เ รี ย น (ชั้ น ปี / จ านวนกลุ่ ม ) ผู้ ส อน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และเนื้อหา สื่อ /อุปกรณ์การสอน เอกสารอ้างอิง และการประเมินผล

(ดูตัวอย่างจากภาคผนวก)
๒.๒.๑ แผนการสอนและ PowerPoint เรื่อง...............................................................................................
................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.๑)
๒.๒.๒ แผนการสอนและ PowerPoint เรื่อง..............................................................................................
................................................................................................................(เอกสารหมายเล ข ๒.๒.๒)
๒.๒.๓ แผนการสอนและ PowerPoint เรื่อง..............................................................................................
...................................................................................................................(เอกสารหมายเลข ๒.๒.๓)
๒.๓ สื่อการสอน
ได้ส่ งส าเนาเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน หรือสื่ อ อื่นๆ ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อขอรับการ
ประเมินดังรายการต่อไปนี้ (รายละเอียดคาจากัดความ โปรดดู ในอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข)
๒.๓.๑ เอกสารประกอบการสอน (สาหรับผู้ขอตาแหน่งระดับ ผศ.) ระบุชื่อผู้เขียนทุกคน ชื่อเรื่อง จานวนหน้า
วิชาที่ใช้สอน และปีที่จัดทา
๒.๓.๑.๑. ............................................................................................................................. ..........
.................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๒.๓.๑.๒. ........................................................................................................................................
..................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๒.๓.๑.๓. ........................................................................................................................................
..................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๒.๓.๒ เอกสารคาสอน (สาหรับผู้ขอตาแหน่ง ระดับ ผศ. รศ.หรือ ศ.) ระบุชื่อผู้เขียนทุกคน ชื่อเรื่อง
จานวนหน้า วิชาที่ใช้สอน และปีที่จัดทา (ถ้ามีผู้เขียนมากกว่า ๑ คน ให้แนบเอกสารแบบแสดงหลักฐานการมี
ส่วนร่วมในเอกสารคาสอน เพื่อแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน)
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

แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ยศ-ชื่อ........................................................................................................................................... ...........
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง [ ] ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)*
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)*
[ ] รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย์
[ ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
* ในกรณีทขี่ อ ศ. หรือ ศ.(กรณีพิเศษ) ให้เลือกว่าจะขอดารงตาแหน่งโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

ส่วนที่ ๓ งานบริการทางวิชาการ
๓.๑ งานที่ เกี่ ย วกับ การรั ก ษาพยาบาล เช่น การตรวจผู้ ป่ว ยนอก การผ่ า ตัด การดมยา การตรวจเลื อ ด
การตรวจชิ้ น เนื้ อ การตรวจศพ ฯลฯ (โปรดบอกรายละเอี ยดลั กษณะงานและระบุ ปริ มาณงานเป็ น ชม./ปี
ซึ่งได้ปฏิบัติในแต่ละปีการศึกษา ย้อนหลังได้ ๑-๑๐ ปี) ให้แนบตารางการทางานมาด้วย (เอกสารหมายเลข........)
ปีการศึกษา

ลักษณะงาน

ชม./ปี

รวมจานวนชั่วโมงทั้งหมดเฉลี่ย/ปี
๓.๒ การได้รับเชิญเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ หรือการเป็นบรรณาธิการ หรือรองบรรณาธิการวารสาร
ผู้ควบคุมหลักหรือผู้ควบคุมรองของวิทยานิพนธ์ หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือกรรมการสอบเพื่อวุฒิบัตร
และหนังสืออนุมัติบัตรของแพทยสภา การได้รับเชิญเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ (ให้ระบุจานวนชั่ วโมง
ทั้งหมดที่ปฏิบัติในแต่ละปีการศึกษา การเป็นบรรณาธิการ หรือรองบรรณาธิการ ให้ระบุปีที่เป็น และจานวน
วารสารที่ตี พิมพ์ใ นแต่ปี ว่ามีกี่ ฉบั บ พร้ อมกับส่ ง วารสารดัง กล่ าวเพื่อการประเมิน ด้ว ย) ให้ แ นบหลั กฐาน/
จดหมายเชิญ ฯลฯ มาด้วย (เอกสารหมายเลข............)
๓.๒.๑................................................................................................................................. .........
๓.๒.๒.................................................................................................................... .....................
๓.๒.๓............................................................................................................................. .............

๑๕

แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ยศ-ชื่อ.............................................................................................................................. ........................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง [ ] ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)*
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)*
[ ] รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย์
[ ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
* ในกรณีทขี่ อ ศ. หรือ ศ.(กรณีพิเศษ) ให้เลือกว่าจะขอดารงตาแหน่งโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ วิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
ก. ระดับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร (ให้ส่งบทคัดย่อด้วย)
เรื่อง ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
อาจารย์ผู้ควบคุม.................................................................................................................................
ข. ระดับปริญญาโท (ให้ส่งบทคัดย่อด้วย)
เรื่อง ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
อาจารย์ผู้ควบคุม.................................................................................................................................
ค. ระดับปริญญาเอก (ให้ส่งบทคัดย่อด้วย)
เรื่อง ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
อาจารย์ผู้ควบคุม.................................................................................................................................
๔.๒ งานวิจัย บทความวิจัย (แจ้งชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วารสารที่ตีพิมพ์ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ปีที่ เล่มที่
หน้าแรก-หน้าสุดท้าย)
๔.๒.๑ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๒.๒ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๒.๓ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๓ บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วย
๔.๓.๑ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๓.๒ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)
๔.๓.๓ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(เอกสารหมายเลข........)

๑๖

๔.๔ การเป็นบรรณาธิการ หรือการแต่ง หรือเรียบเรียงตารา หรือหนังสือ (บอกชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง หรือบท
หน้าแรก-หน้าสุดท้าย ชื่อหนังสือ ชื่อบรรณาธิการ สานักพิมพ์ เมือง ปีที่พิมพ์ ระบุ ISBN)
๔.๔.๑ ......................................................................................................................... ......................
.............................................................................................................. .. (เอกสารหมายเลข........)
๔.๔.๒ ......................................................................................................................... .....................
................................................................................................................ (เอกสารหมายเลข........)
๔.๔.๓ ..............................................................................................................................................
................................................................................................................ (เอกสารหมายเลข........)
๔.๕. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (เช่น สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานสร้างสรรค์ ซึ่ง
มีข้อพิสูจน์ว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่า ให้ส่งรายละเอียดพร้อมหลักฐานต่างๆ เพื่อการประเมินด้วย)
๔.๕.๑...............................................................................................................................................
................................................................................................................ (เอกสารหมายเลข........)
๔.๕.๒...............................................................................................................................................
................................................................................................................ (เอกสารหมายเลข........)
ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................ผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ...............

๑๗

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 บทความทางวิชาการ  ตารา  หนังสือ  งานวิจัย  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 เอกสารคาสอน
ชื่อเรื่อง.....................................................................................................................................................
ผู้ร่วมงาน จานวน...............คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ :
ลาดับ

ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงาน
ร้อยละ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถลงนามได้ครบทุกคนให้แจ้งเหตุผลประกอบ
ลงชื่อ...............................................................
(..................................................)
ลงชื่อ............................................................
(..................................................)
ลงชื่อ............................................................
(..................................................)
ลงชื่อ............................................................
(..................................................)
ลงชื่อ............................................................
(..................................................)
.................../................................./....................
หมายเหตุ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมือ่ ได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่ว่าจนาไปใช้
ในกรณีใด โดยใคร และเมื่อใดก็ตาม หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผูเ้ สนอขอแต่งตั้งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงตามความเป็นจริง
จะถือว่าการกระทาของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรม ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

๑๘

Academic Contribution Form
 Article  Textbook  Book  Research  Others………………………………………..…….
 Handout
Title……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Number of co-author………………………….Contribution from each author is as follow
No.

Name/last Name of
Co-authors

Percent
Contribution

Contribution and responsibility

Remark: If it is impossible to obtain the signature of all authors, the applicant should give the
reasons.
1. Signatures……………………………
(……………………………………..)
2. Signatures……………………………
(……………………………………..)
3. Signatures……………………………
(……………………………………..)
4. Signatures……………………………
(……………………………………..)
5. Signatures……………………………
(……………………………………..)
.................../........................../....................
Once you have completed this form and signed, this statement cannot be changed under
any circumstances. If this academic contribution is found to be deceptive, we will consider as
an ethical misconduct. Hence the applicant will be disqualified for the appointment of
academic position.

๑๙

แบบกรอกประวัติย่อข้าราชการ
๑. ยศ, ชื่อ – นามสกุล.............................................................

๒. ตาแหน่ง........................................................................

๓. วัน, เดือน, ปีเกิด
........../............./.............

๕. เหล่า/พรรค....................

๔. เกษียณอายุปี..............

๖. ทะเบียน.....................

๗. หมายเลขประจาตัว................................................

๘. กาเนิด................ปี.....................................

๙. รับเงินเดือน น. ...............ชั้น/ปี............เบิกลด..........

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

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

๑๒. ที่อยู่ปัจจุบัน .......................................................
...........................................................................

๑๓. รายการแสดงยศ
วัน

ยศ
เดือน
ปี

๑๔. การศึกษา (ก่อนเข้ารับราชการ)
รร.

ชื่อสถานศึกษา

คุณวุฒิ

พ.ศ.

รร.สามัญ
รร.ทหาร
วิทยาลัยหรืออาชีวะ
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
๑๕. การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว
วปอ./ปรอ. รุ่น........................... พ.ศ. .........................

รร.สธ.ทหาร รุ่น................................ พ.ศ. .............

๒๐

รร. ของ ทบ.

รร. ของ ทร.

วทบ.

รุ่น
........

พ.ศ.
........

วทร.

รุ่น........ พ.ศ. ........

รร.สธ.ทบ.(หลักสูตรหลักประจา)

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.นายทหารเรืออาวุโส

รุ่น........ พ.ศ. ........

รร.สธ.ทบ.(หลักสูตรหลักเร่งรัด)

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.สธ.ทร.

รุ่น........ พ.ศ. ........

หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า........

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.นายช่างกลชัน้ สูง

รุ่น........ พ.ศ. ........

หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า........

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.ชั้นนายนาวาของ นย.

รุ่น........ พ.ศ. ........

หลักสูตร ผบ.มว.

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.นายทหารชั้นต้น

รุ่น........ พ.ศ. ........

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.จ่าพัน (ชั่วคราว)

รุ่น........ พ.ศ. ........

รร.จ่าพันอาชีพ

รุ่น........ พ.ศ. ........

รร.จอ.ชั้นสูง

รุ่น........ พ.ศ. ........
รุ่น........ พ.ศ. ........

เหล่า........

หลักสูตรชั้นนายสิบ เหล่า........
อื่นๆ
รร. ของ ทอ.
วทอ.

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.จอ.อาชีพ

รร.สธ.ทอ.

รุ่น
........

พ.ศ.
........

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

รร.ผบ.ฝูง

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.เฉพาะเหล่า,เหล่า

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.นทอ. ชั้น ผบ.มว.

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.จอ.ชั้นสูง

รุ่น
........

พ.ศ.
........

รร.จอ.อาชีพ

รุ่น
........

พ.ศ.
........

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

๑๖.ความรู้พิเศษ

๒๑

๑๗. การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

๑๘. รายการแสดงการรับราชการ
ตาแหน่ง

วัน เดือน ปี

คาสั่ง/ปี

๑๙. รายการแสดงผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์..................................................................................
รองศาสตราจารย์.....................................................................................

๒๐. ความประพฤติ

รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ).........................................................................(ผู้ขอตาแหน่งฯ)
ตาแหน่ง....................................................................
................/........................./...............

๒๒

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข (แบบรายงานเสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔
คาจากัดความลักษณะของงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอ
สมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียง
คัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) เป็นต้น (PowerPoint ใช้ส่งเพื่อประกอบการ
พิจารณาคุณภาพงานสอนแต่ไม่นามาใช้คิดคะแนน)
๑.๑ การเผยแพร่: อาจเป็นเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอมที่
ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๑.๒ ลักษณะคุณภาพ: อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ฯ
๒. เอกสารคาสอน หมายถึง เอกสารคาบรรยาย หรืออุปกรณ์ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีเนื้อหาสาระคาสอนที่มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน สะท้อน
ให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจน
มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้เรียนที่นาไปศึกษาด้วยตนเองหรือ
เพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัด
ย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย
ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูลและบรรณานุกรมที่ทันสมัย
๒.๑ การเผยแพร่: ต้องได้รับการจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่นๆ ที่แสดง
หลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คาสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้นๆ มาแล้ว
๒.๒ ลักษณะคุณภาพ: อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ฯ
๓. หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขา
วิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไป
ตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจ
มีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระสาคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล
แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบ จนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
๓.๑ การเผยแพร่ :
ก. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือสานักพิมพ์ (Publishing House)
ข. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ

๒๓

หมายเหตุ : เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ“หนังสือ”ไปแล้ว การนา“หนังสือ”นั้นไปแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน“หนังสือ”เพื่อนามาเสนอขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ
“หนังสือ”นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
๓.๒ ลักษณะคุณภาพ:
ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการนาเสนอที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์
ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๓. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
๑. มี ลั ก ษณะเป็ น งานบุ ก เบิ ก ทางวิ ช าการและมี ก ารสั ง เคราะห์ จ นถึ ง ระดั บ ที่ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่
(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
๔. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
๔.๑ การเผยแพร่ : เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
ก. ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็น
รูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
ข. ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความ
ต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว
ค. ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆที่นาเสนอ
นั้นแล้ว เช่น บทความปริทัศน์ (Review article) มหสังเคราะห์ (Meta analysis) บทความที่ตีพิมพ์
ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Article in Proceedings) หรือ รายงานผู้ป่วย (Case
report) สาหรับบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ทั่วไปสาหรับประชาชนนั้น อาจใช้ได้
บ้างหากมีคุณค่าทางวิชาการเพียงพอ
๔.๒ ลักษณะคุณภาพ:
ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการ
นาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์
ต่อวงวิชาการ
๒. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้

๒๔

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มีลั กษณะเป็ น งานบุ กเบิ กทางวิช าการและมีการสั งเคราะห์ จนถึงระดับที่ส ร้างองค์ความรู้ใหม่
(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
๕. ตารา หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในการเรียนการ
สอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตาราเล่มที่เสนอขอตาแหน่งทางวิชา
การด้วย ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคาสอนจนถึงระดับที่มีความ
สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้นแต่สามารถอ่านและทาความเข้าใจในสาระของ
ตารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การ
อธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย
และครบถ้วนสมบูรณ์
๕.๑ การเผยแพร่ :
ก. ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือสานักพิมพ์ (Publishing House) หรือโดยการ
ถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือทาในรูปแบบอื่นๆ
ข. โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอมฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวในข้อ ก และ ข นั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
๕.๒ ลักษณะคุณภาพ:
ระดับดี เป็นตาราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการนาเสนอที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. มีการวิเคราะห์ และเสนอความรู้ห รือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิช าการและเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๓. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
(Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
หมายเหตุ : เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตารา” ไปแล้ว การนา “ตารา” นั้นไปแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตารา” เพื่อนามาเสนอขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ
“ตารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “ตารา” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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๖. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เป็นที่ ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้ อมูลคาตอบหรือข้อสรุปรวมที่
จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนาวิชาการนั้นไปประยุกต์ผลงานค้นคว้าอย่างมีระบบ
และมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือการนาวิชาการนั้นมาประยุกต์ เช่น รายงานการวิจัยที่เป็นต้นฉบับ (Original article) แต่ไม่ใช่
บทคัดย่อ (abstract) หรือการนาเสนอโปสเตอร์ (poster presentation) อาจจัดได้เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
ก. รายงานการวิจั ย ที่มีค วามครบถ้ว นสมบูรณ์ และชัดเจนตลอดทั้ง กระบวนการวิจัย (Research
process) อาทิ การกาหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรมปริทัศน์ สมมติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลการพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อ
เสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ
ข. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นให้มีความกระชับและสั้นสาหรับการ
นาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
๖.๑ การเผยแพร่ : ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
ก. ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
ข. ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ค. นาเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีกอง
บรรณาธิการนาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชา
นั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะ
ข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ“งานวิจัย”นั้นแล้ว การนา“งานวิจัย”นั้นมาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนามาเสนอขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ และให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้
๖.๒ ลักษณะคุณภาพ:
ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีความถูกต้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เหมาะสมด้านเทคนิค
วิธีการ และการวิเคราะห์ ผลงานดังกล่าวนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือสามารถนาไปประยุกต์ใช้
และมีการลงตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับดีมาก เป็นงานวิจัยที่มีความถูกต้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เหมาะสมด้านเทคนิค
วิธีการและการวิเคราะห์ เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ซ้ากับเรื่องที่ทามาแล้วและเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่าง
กว้างขวาง หรือผลงานวิจัยนั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลายและมีการลงตีพิมพ์เผยแพร่และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพเดียวกัน
ระดับดีเด่น เป็นงานวิจัยที่มีความถูกต้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เหมาะสมด้านเทคนิค
วิธีการและการวิเคราะห์ เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ซ้ากับเรื่องที่ทามาแล้ว และมีลักษณะเป็นงานริเริ่มบุกเบิกที่มี
คุณค่ายิ่งทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสูง หรือผลงานวิจัยนั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง และแพร่หลายในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีการลงตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับการอ้างอิง
จากสาขาวิชาชีพเดียวกัน
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๗. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคาสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ ตารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้ างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์ เครื่ องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่ งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน หรือสารานุกรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่มีความสาคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็น
การเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอ จะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างาน
ดังกล่าวทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สาหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้อง
ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน
๑. อาจจัดเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง
๒. มีคาอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือ
หลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
๓. กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐาน
เป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย
๗.๑ การเผยแพร่ :
ก. ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือสานักพิมพ์ (Publishing House) หรือโดยการ
ถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ทาในรูปแบบอื่นๆ
ข. โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอมฯลฯ
ค. โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรื อโดยมีการนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง
แพร่หลาย การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่างๆในหลักสูตรเท่านั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
๗.๒ ลักษณะคุณภาพ:
ระดับดี เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการนาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความรู้
ความคิดมากพอสมควร และผลงานนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านวิชาการ หรือช่วยให้เกิด
การประหยัดในด้านเวลา แรงงาน หรือด้านทุนการผลิต ฯลฯ ตลอดจนมีผู้นาผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่
หลายพอสมควร
ระดับดีมาก เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดเคยทามาก่อน หรือเป็นการนาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วย
เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความคิดทางวิชาการระดับสูง และผลงานนั้นต้องเป็นประโยชน์อย่าง
มากแก่สังคมทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ตลอดจนมีผู้นาผลงานดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลายมาก
ระดับดีเด่น เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดทามาก่อน หรือเป็นการนาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิคและ
วิธีการใหม่ๆซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับสูงมาก และผลงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์
และมีคุณค่าอย่างมากแก่สังคมหรือมนุษยชาติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ตลอดจนมีผู้นาผลงานดังกล่าว
ไปใช้อย่างกว้างขวาง แพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในวงวิชาการและวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
**************************************************
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ผนวก ค
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วย การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและคุณภาพของการสอน การบริการทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คาอธิบายเพิ่มเติม
๑. ปริมาณงานสอน (๒๕ คะแนน) หมายถึง จานวนชั่วโมงการสอน นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า (คาสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต)
ส่วนงานสอนอื่นๆ (อาจารย์พิเศษ) ให้นับเป็นการบริการ การคิดคะแนน บรรยาย ๕๐ ชม./ปี หรือปฏิบัติการ
๑๐๐ ชม./ปี หรือร่วมฝึกภาคสนาม ๑๒๕ ชม./ปี อย่างใดอย่างหนึ่งจะได้คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน รายการที่
ปฏิบัติได้เพียงบางส่วนจะได้คะแนนลดหลั่นลงตามสัดส่วน และนาทุกรายการมารวมกันแต่ไม่เกิน ๒๕ คะแนน
๒. คุณภาพงานสอน (๒๕ คะแนน) จะได้รับการประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยหัวข้อ
การประเมินจะประกอบด้วย
๒.๑ การเตรียมการสอน แผนการสอน
๒.๒ วิธีการสอน เทคนิค ความสามารถในการทาให้ผู้เรียนสนใจรู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ การซักถาม
การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย การสอนสอดแทรกประสบการณ์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ฯลฯ
๒.๓ เนื้อหาในการสอน อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี ทันสมัย สามารถอธิบายให้
ผู้เรียนเข้าใจและเชื่อมโยงกับความรู้ในวิชาอื่นๆได้ สามารถแนะนาผู้เรียนในประเด็นที่สาคัญและ
เรื่องที่ควรศึกษาเพิ่มเติมได้
๒.๔ การเตรียมและการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
๒.๕ การออกข้อสอบและ/ หรือ การประเมินผลความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน
๓. สื่อการสอน (๒๕ คะแนน)
๓.๑ คาจากัดความของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ตารา หนังสือ ให้อ่านคาอธิบายเพิ่ม
เติมในอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข (ถ้ามีผู้เขียนมากกว่า ๑ คน ให้แนบเอกสารแบบแสดง
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เพื่อแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน)
๓.๒ สื่ออื่นๆ ที่อาจใช้ประกอบงานสอน ได้แก่ CAI วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ บทเรียนสาเร็จรูป หุ่น สไลด์
แถบเสียง โปสเตอร์ หรือสื่ออื่นๆซึ่งเป็นผลงานที่จัดทาขึ้นเอง (ไม่นับรวม PowerPoint)
๔. งานบริการทางวิชาการ (๗๕ คะแนน)
ให้คะแนนงานบริการแต่ละประเภทตามจานวนชั่วโมงทั้งหมดที่ปฏิบัติงานต่อปี
๔.๑ งานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้นับเวลาเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงรวมกัน โดยคิดปริมาณ ๗๕๐
ชม./ปี (ไม่เกิน ๕๐ คะแนน)
๔.๒ การรับเชิญเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ ให้นับจานวนชั่วโมงตามเวลาที่ได้รับเชิญและปฏิบัติงาน
จริง การสอนแพทย์ประจาบ้าน นักเรียนพยาบาล หรือนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล และนักศึกษาอื่นๆ
ให้นับเป็นอาจารย์พิเศษ และนับชั่วโมงตามตารางสอนนั้นๆ
๔.๓ การเป็นบรรณาธิการหรือรองบรรณาธิการวารสาร ตารา หรือหนังสือ จะนับชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ให้ตามปริมาณ (จานวนเล่ม) และคุณภาพของวารสารซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะเป็นผู้ประเมิน
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๔.๔ การเป็นผู้ควบคุมหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์(หมายถึง วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา) หรือเป็น
กรรมการสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร
การคิดคะแนนตามข้อ ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔ ให้คิดปริมาณ ๗๕๐ ชม./ปี เท่ากับ ๗๕ คะแนน
คะแนนข้อ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ และ ๔.๔ รวมกันไม่เกิน ๗๕ คะแนน
๕. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้แก่
๕.๑ ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่น รวมทั้งไม่นาผลงานของตนในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
๕.๒ ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง
และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
๕.๓ ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และสิทธิ
มนุษยชน
๕.๔ ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา โดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องและ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ ต้อง
การสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อความที่ค้นพบโดย
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันทางวิชาการ
๕.๕ ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
๖. ผลงานทางวิชาการ
๖.๑ ผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีที่ มีผู้ร่วมวิจัยหลายคนให้ถือว่าชื่อ ๑ และชื่อ
สุดท้ายเป็นเจ้าของผลงานและเป็นผู้ดาเนินการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินจะพิจารณาให้
คะแนนตามสัดส่วนผลงาน ดังนี้
ผู้วิจัย/ผู้เขียน ๒ คน
ชื่อที่ ๑ = ๕๐% ชื่อที่ ๒ = ๕๐%
ผู้วิจัย/ผู้เขียน ๓ คน
ชื่อที่ ๑ = ๓๕% ชื่อที่ ๒ = ๓๐% และชื่อที่ ๓ = ๓๕%
ผู้วิจัย/ผู้เขียนตั้งแต่ ๔ คนขึ้นไป
ชื่อที่ ๑ และชื่อสุดท้ายคนละ ๓๐% ส่วนรายชื่อลาดับอื่นๆ
สัดส่วนผลงานเฉลี่ยเท่ากันใน ๔๐%
ผู้ที่ยื่นขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ จะต้องมีหนังสือลงนามยินยอมการใช้สัดส่วนดังกล่าวอย่างน้อย
ที่สุดจากผู้วิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานและเป็นผู้ดาเนินการ (corresponding author) ทั้งชื่อแรกและ
ชื่อสุดท้าย ตามเอกสารที่กาหนด
๖.๒ ในกรณีที่ต้องการสัดส่วนที่แตกต่างจากข้อ ๖.๑ ผู้วิจัยและ/หรือผู้เขียนสามารถส่งเอกสารรับรอง
สัดส่วน (%) ของการมีส่วนร่วมในผลงาน โดยการลงลายมือชื่อรับรองของผู้วิจัย/ผู้เขียนทุกคน ตาม
เอกสารที่กาหนด ในกรณีที่ผู้ขอตาแหน่งวิชาการไม่ได้เป็นชื่อ ๑ หรือ ชื่อสุดท้าย ในเอกสารรับรอง
จะถือว่าคนที่มีสัดส่วน % สูงสุดเป็นเจ้าของผลงาน
[เป็นเจ้าของผลงานและเป็นผู้ดาเนินการ หมายถึงบุคคลที่มีบทบาทและมีความรับผิดชอบสาคัญใน
การออกแบบการวิจัย (Research design) ดาเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ ( Research summary and recommendation)]
หมายเหตุ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่องในข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ เมื่อได้ลงนาม
รั บ รองแล้ ว จะเปลี่ ย นแปลงไม่ ไ ด้ ไม่ว่ า จะน าไปใช้ ในกรณีใ ด โดยใคร และเมื่อ ใดก็ ต าม หาก
ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้เสนอขอแต่งตั้งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงตามความเป็นจริง จะถือว่าการ
กระทาของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรม ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
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ทางวิชาการ และให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าสอบหาข้อเท็จจริง และดาเนินการทาง
วินัยต่อไป
๖.๓ ผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนัยบัตรใดๆ จะนามาเสนอขอแต่งตั้ง
ตาแหน่งทางวิชาการมิได้
๖.๔ รายงานการวิจัยซึ่งพิมพ์เป็นรูปเล่มเฉพาะเรื่องยังไม่นับเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ที่สมบูรณ์ ต้องนาผล
งานดังกล่าวไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรืออาจจะพิมพ์ในหนังสือรวบรวมบทความ
ทางวิชาการ
๖.๕ ผลงานที่ได้ส่งไปให้วารสารทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ แต่ยังรอการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่อนุโลมให้ใช้เสนอ
ขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการได้ ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารนั้นๆว่าตอบรับ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับใด เมื่อใด
๖.๖ หนังสือ หรือตาราที่เคยนามาใช้ขอตาแหน่งทางวิชาการระดับหนึ่ง ต่อมาได้นามาปรับปรุง แก้ไ ข
เพิ่มเติม และตีพิมพ์เผยแพร่ใหม่ สามารถใช้หนังสือ หรือตาราดังกล่าวเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับสูงขึ้นได้
๖.๗ ตาราที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษและพิมพ์เผยแพร่ในต่างประเทศถือว่าเป็นตาราได้หากใช้ประกอบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
๖.๘ การตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในสิ่งตีพิมพ์ทุติยภูมิต่างประเทศ หมายถึง วารสารที่มีการอ้างถึงใน
Index Medicus หรือ Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Current Contents,
Pubmed เป็นต้น
๖.๙ คาจากัดความของหนังสือ ตารา ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ดูรายละเอียดตามอนุผนวก ๑
ประกอบผนวก ข
๗. หัวข้อที่ประเมิน
๗.๑ การสอน/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน : รูปแบบ ความเหมาะสมของการใช้ภาษา
ความถูกต้องของเนื้อหา ความสมบูรณ์และครบทันสมัยของเนื้อหา และการดาเนินเรื่อง ความชัดเจน
ในการอธิบาย และสื่อความหมายให้แก่ผู้อ่าน ปริมาณงานที่ทา
๗.๒ สื่ออื่นๆ : ความคิดริเริ่ม ความถูกต้อง ความทันสมัยของเนื้อหา ความเหมาะสมในการดาเนินเรื่อง
และความยาวของสื่อ ศิลปะ คุณภาพของสื่อ การใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ความยาก
และปริมาณงานในการผลิต ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและการนาไปใช้
๗.๓ หนังสือ/ตารา : รูปแบบ ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา ความสมบูรณ์
และความทันสมัยของเนื้อหา ลาดับของเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง ความชัดเจนในการอธิบาย
และสื่อความหมายให้แก่ผู้อ่าน ปริมาณงานที่ทา
๗.๔ บทความทางวิชาการ : การนาเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของ
เนื้อหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา รูปแบบ ลาดับของเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง ความชัดเจน
ในการอธิบายและสื่อความหมายให้แก่ผู้อ่าน ปริมาณงานที่ทา
๗.๕ งานวิจัย : ความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย การอภิปรายและสรุปที่เหมาะสม การตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ความคิด
ริเริ่ม ประโยชน์ของงานวิจัยและการนาไปประยุกต์ใช้ ปริมาณงานที่ทา
**************************************************

๓๐

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔
เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ
__________________

เพื่อให้การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีมาตรฐาน จึงได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งไว้ดังต่อไปนี้
๑. ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
๑.๑ งานสอน คะแนนไม่เกิน
๗๕ คะแนน
๑.๑.๑ ปริมาณงานสอน คะแนนเต็ม
ก) การบรรยาย (กลุ่มใหญ่,กลุ่มย่อย,ฯลฯ)
ข) การปฏิบัติ (การควบคุมการปฏิบัติการ,การสอนข้างเตียง,
การสอนที่หอผู้ป่วยนอก,การเป็น tutor,การสาธิต,ฯลฯ)
ค) การออกฝึกภาคสนาม
๑.๑.๒ คุณภาพการสอน คะแนนเต็ม
การวางแผนการสอน,วิธีการสอน, เนื้อหาในการสอน
การใช้สื่อ และการประเมินผล
๑.๑.๓ สื่อการสอน คะแนนเต็ม
ก) เอกสารประกอบการสอน (ระดับ ผศ.)
ข) เอกสารคาสอน (ระดับ ผศ. หรือ รศ. หรือ ศ.)
ค) สื่ออื่นๆ ซึ่งจัดทาขึ้นเอง

๒๕
๕๐

คะแนน
ชม./ปี และ/หรือ

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

คะแนน
คะแนน/เรื่อง
คะแนน/เรื่อง
คะแนน/รายการ

๑.๒ งานบริการ
คะแนนไม่เกิน
๗๕
คะแนน
๑.๒.๑ งานที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล เช่ น การออกตรวจผู้ ป่ ว ยนอก การผ่ า ตั ด การดมยา
การตรวจเลื อด การตรวจชิ้ นเนื้อ การตรวจศพ ฯลฯ (๗๕๐ ชม./ปี เท่า กับ ๕๐ คะแนน
คะแนนรวมไม่เกิน ๕๐ คะแนน)
๑.๒.๒ การรับเชิญเป็นวิทยากร, อาจารย์พิเศษ
๑.๒.๓ การเป็นบรรณาธิการวารสาร ตาราหรือหนังสือ (๕๐-๑๐๐ ชม./ฉบับ แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ชม./ปี)
๑.๒.๔ การเป็นผู้ควบคุมหลั กของวิทยานิพนธ์ (๙๐ ชม./เรื่อง) ผู้ควบคุมรองของวิทยานิพนธ์(๕๐ ชม./
เรื่อง) กรรมการสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร (๒๐ ชม./รายวิชา)
หมายเหตุ คะแนนข้อ ๑.๒.๒ ๑.๒.๓ และ ๑.๒.๔ ให้คิด ๗๕๐ ชม.เท่ากับ ๗๕ คะแนน
คะแนนรวมไม่เกิน ๗๕ คะแนน

๓๑

๑.๓ งานทางวิชาการ คะแนนไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน
๑.๓.๑ งานวิจัย ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการจะมีน้าหนักคะแนน/รายการ ดังนี้
วารสารที่ไม่อยู่บนฐานข้อมูลนานาชาติ
วารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลนานาชาติ*
ระดับคุณภาพ
คะแนนเต็ม ๖๐
ระดับคุณภาพ
คะแนนเต็ม ๓๐
ดีเด่น
๕๔ – ๖๐
ดีเด่น
๒๗ – ๓๐
ดีมาก
๔๘ – ๕๓
ดีมาก
๒๔ – ๒๖
ดี
๓๖ – ๔๗
ดี
๑๘ – ๒๓
พอใช้
< ๓๖
พอใช้
< ๑๘
*หมายเหตุ: หมายถึงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI/ Index Medicus/ PubMed เป็นต้น
๑.๓.๒ บทความอื่นๆ เช่น บทความปริทัศน์ (Review article), รายงานผู้ป่วย (case report)
วารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลนานาชาติ*
วารสารที่ไม่อยู่บนฐานข้อมูลนานาชาติ
ระดับคุณภาพ
คะแนนเต็ม ๔๐
ระดับคุณภาพ
คะแนนเต็ม ๒๐
ดีเด่น
๓๖ – ๔๐
ดีเด่น
๑๘ – ๒๐
ดีมาก
๓๒ –๓๕
ดีมาก
๑๖ – ๑๗
ดี
๒๔ –๓๑
ดี
๑๒ – ๑๕
พอใช้
< ๒๔
พอใช้
< ๑๒
๑.๓.๓ Full Paper ทีต่ ีพิมพ์ใน Proceedings
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ระดับคุณภาพ
คะแนนเต็ม ๓๐
ดีเด่น
๒๗ – ๓๐
ดีมาก
๒๔ – ๒๖
ดี
๑๘ – ๒๓
พอใช้
< ๑๘

ประชุมวิชาการภายในประเทศ
ระดับคุณภาพ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้

๑.๓.๔ หนังสือ/ตารา/บทในหนังสือหรือตารา/อื่นๆ
ผลงานทางวิชาการ
พอใช้
ตารา (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
< ๖๐
หนังสือ (คะแนนเต็ม ๘๐)
< ๔๘
บทในหนังสือหรือตารา (คะแนนเต็ม ๒๐)
< ๑๒
การเป็นบรรณาธิการหนังสือ/ตารา(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

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

๓๒

๑.๔ เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการทุกระดับต้องผ่านการประเมินคุณภาพการสอนในระดับดีเด่นโดยได้คะแนน
ไม่น้อยกว่า ๒๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้าและมีคะแนนรวมผลงานทางวิชาการดังนี้
๑.๔.๑ ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ควรได้คะแนนรวมของผลงานตั้งแต่ ๑๐๐ คะแนนขึ้นไป
โดยมีคะแนนของผลงานทางวิชาการไม่ต่ากว่า ๒๐ คะแนน และมีผลงานทางวิชาการจานวนอย่างน้อย ๒ เรื่อง
และอย่างน้อย ๑ เรื่องต้องมีคุณภาพในระดับดีซึ่งต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดาเนินการเอง
๑.๔.๒ ผู้สมควรดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) ควรได้
คะแนนรวมของผลงานตั้งแต่ ๑๕๐ คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนของผลงานทางวิชาการไม่ต่ากว่า ๕๐ คะแนน
และมีผลงานวิจัยทีเ่ ป็นเจ้าของและเป็นผู้ดาเนินการเองที่มีคุณภาพดีมาก และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีชื่ออยู่ในสิ่งตีพิมพ์ทุติยภูมิต่างประเทศอย่างน้อย ๑ เรื่อง
๑.๔.๓ ผู้ ส มควรดารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ (กรณีพิ เ ศษ) (ส าหรั บ ผู้ ที่ ไ ม่เ คยด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์) ควรได้คะแนนรวมของผลงานตั้งแต่ ๑๘๐ คะแนนขึน้ ไป โดยมีคะแนนของผลงานทางวิชาการไม่
ต่ากว่า ๘๐ คะแนน และมีผลงานวิจัยที่เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดาเนินการเองที่มี คุณภาพดีมาก และได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่ออยู่ในสิ่งตีพิมพ์ทุติยภูมิต่างประเทศอย่างน้อย ๑ เรื่อง ทั้งนี้การตัดสิน
ต้องได้รับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕
๑.๔.๔ ผู้สมควรดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (สาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์) เป็นดังนี้
วิธีที่ ๑ : ต้องมีผลงานการแต่งหรือเรียบเรียงตาราหรือหนังสืออย่างน้อย ๑ เล่มที่มีคุณภาพดีมาก และ
ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี จานวนอย่างน้อย ๕ เรื่อง และอย่างน้อย ๒ เรื่องต้องมีคุณภาพดีมาก
หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพดีมาก
วิธีที่ ๒ : ต้องมีผลงานการแต่งหรือเรียบเรียงตาราหรือหนังสืออย่างน้อย ๑ เล่มที่มีคุณภาพดีเด่น หรือ
ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี จานวนอย่างน้อย ๕ เรื่อง และอย่างน้อย ๒ เรื่องต้องมีคุณภาพดีเด่น
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพดีเด่น
๑.๔.๕ ผู้สมควรดารงตาแหน่งศาสตราจารย์กรณีพิเศษ (สาหรับผู้ที่ไม่เคยดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์)
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถสูง และมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีเด่น โดยมีผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์
ในวารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลนานาชาติ ทั้งนี้การตัดสินต้องได้รับคะแนนเสียงจากคณะอนุกรรมการฯ
ไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕
*********************************************************

๓๓

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เพื่อประเมินผลงานของ............................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง [ ] ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)*
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)*
[ ] รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย์
[ ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑.๑ ระดับปริญญา
[ ] ตรี
[ ] โท
[ ] เอก
๑.๒ ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่มาแล้วร่วม................................ปี (นับเฉพาะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่)
มีคุณสมบัติ [ ] ผ่าน
[ ] ไม่ผ่าน เกณฑ์สาหรับขอดารงตาแหน่งระดับ..................................
๒. งานสอน (๗๕ คะแนน)
๒.๑ ปริมาณงานสอนเฉลี่ยต่อปี
(๒๕ คะแนน)
ก) บรรยาย.....................ชม. คิดเป็น................................คะแนน (๕๐ ชม./ปี = ๒๕ คะแนน)
ข) ปฏิบัติ........................ชม. คิดเป็น................................คะแนน (๑๐๐ ชม./ปี = ๒๕ คะแนน)
ค) ฝึกภาคฯ....................ชม. คิดเป็น................................คะแนน (๑๒๕ ชม./ปี = ๒๕ คะแนน)
รวมทั้งหมด..........................................คะแนน
(ไม่เกิน ๒๕ คะแนน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบจานวนชั่วโมงสอนของผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการนี้แล้วขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
**หัวหน้าภาควิชา....................................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ. .......

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

หมายเหตุ * การขอดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ ให้ระบุด้วยว่าจะขอดารงตาแหน่งโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒
**ในกรณีผู้ขอฯ เป็น อจ.หน.ภาควิชาฯ หรือ ผอ.กองฯ ขึ้นไป ให้เป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เป็นผู้ลงนาม

๓๔

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ยศ-ชื่อ................................................................................................สาขา.....................................................
๒.๒ คุณภาพการสอน
เกณฑ์การให้คะแนน

รายการเกณฑ์พิจารณา
๑. การเตรียมการสอน
๑.๑ มีการจัดทาแผนการสอน
๑.๒ แผนการสอนแสดงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมชัดเจน
๑.๓ แผนการสอนแสดงลาดับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนชัดเจน
๑.๔ แผนการสอนแสดงวิธีการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๑.๕ มีการเตรียมเอกสารการสอน/ประกอบการสอน
๒. วิธีการสอน
๒.๑ จัดการสอนได้ตามแผนการสอน
๒.๒ ใช้เทคนิคการสอนทาให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
สอดแทรกประสบการณ์
๒.๓ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มุ่งมั่นในการสอน
๒.๔ มีบุคลิก วาจา การแต่งกายสุภาพ เป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมได้
๒.๕ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีส่วนร่วม
๓. เนื้อหาในการสอน
๓.๑ อาจารย์มีความรู้ที่ดี เนื้อหาทันสมัย
๓.๒ เนื้อหาเรียบเรียงและอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย
๓.๓ เนื้อหาแนะนาประเด็นสาคัญ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
๓.๔ เนื้อหามีความเชื่อมโยงกับความรู้วิชาอื่นๆ ได้
๓.๕ มีการแนะนาเรื่องที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
๔. การใช้สื่อการสอน
๔.๑ มีการเตรียมสื่อการสอน
๔.๒ สื่อการสอนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔.๓ สามารถนาสื่อการสอนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
๔.๔ สื่อการสอนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๔.๕ สื่อการสอนทันสมัย
๕. การประเมินผล
มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจทั้งระหว่างหรือหลังการสอน

๕
มี ๕ ข้อ

๔
มี ๔ ข้อ

๓
มี ๓ ข้อ

๒
มี ๒ ข้อ

๑
มี ๑ ข้อ

มี ๕ ข้อ

มี ๔ ข้อ

มี ๓ ข้อ

มี ๒ ข้อ

มี ๑ ข้อ

มี ๕ ข้อ

มี ๔ ข้อ

มี ๓ ข้อ

มี ๒ ข้อ

มี ๑ ข้อ

มี ๕ ข้อ

มี ๔ ข้อ

มี ๓ ข้อ

มี ๒ ข้อ

มี ๑ ข้อ

ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

คะแนนที่ได้

รวมคะแนนที่ได้รับ

ระดับคุณภาพการสอน
[ ] ดีเด่นเป็นพิเศษ (๒๒ – ๒๕ คะแนน) [ ] ดีเด่น (๒๐ – ๒๑.๙ คะแนน)
[ ] ดีมาก (๑๗ – ๑๙.๙) คะแนน
[ ] ดี (๑๕ – ๑๖.๙ คะแนน)
[ ] ควรปรับปรุง (น้อยกว่า ๑๕ คะแนน)
ผลการประเมิน

[ ] ผ่าน (ระดับดีเด่น)

[ ] ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ เกณฑ์การผ่านต้องมคี ุณภาพการสอนอยู่ในระดับดีเด่นขึน้ ไป

หมายเหตุ ทาสาเนา ชุด
หมายเหตุ ทาสาเนา ชุด

ลงชื่อ.............................................................. ผู้ประเมิน
(
)
................../........................./..................

๓๕

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ยศ-ชื่อ................................................................................................สาขา.....................................................
๒.๒ คุณภาพการสอน
เกณฑ์การให้คะแนน

รายการเกณฑ์พิจารณา
๑. การเตรียมการสอน
๑.๑ มีการจัดทาแผนการสอน
๑.๒ แผนการสอนแสดงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมชัดเจน
๑.๓ แผนการสอนแสดงลาดับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนชัดเจน
๑.๔ แผนการสอนแสดงวิธีการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๑.๕ มีการเตรียมเอกสารการสอน/ประกอบการสอน
๒. วิธีการสอน
๒.๑ จัดการสอนได้ตามแผนการสอน
๒.๒ ใช้เทคนิคการสอนทาให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
สอดแทรกประสบการณ์
๒.๓ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มุ่งมั่นในการสอน
๒.๔ มีบุคลิก วาจา การแต่งกายสุภาพ เป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมได้
๒.๕ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีส่วนร่วม
๓. เนื้อหาในการสอน
๓.๑ อาจารย์มีความรู้ที่ดี เนื้อหาทันสมัย
๓.๒ เนื้อหาเรียบเรียงและอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย
๓.๓ เนื้อหาแนะนาประเด็นสาคัญ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
๓.๔ เนื้อหามีความเชื่อมโยงกับความรู้วิชาอื่นๆ ได้
๓.๕ มีการแนะนาเรื่องที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
๔. การใช้สื่อการสอน
๔.๑ มีการเตรียมสื่อการสอน
๔.๒ สื่อการสอนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔.๓ สามารถนาสื่อการสอนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
๔.๔ สื่อการสอนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๔.๕ สื่อการสอนทันสมัย
๕. การประเมินผล
มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจทั้งระหว่างหรือหลังการสอน

๕
มี ๕ ข้อ

๔
มี ๔ ข้อ

๓
มี ๓ ข้อ

๒
มี ๒ ข้อ

๑
มี ๑ ข้อ

มี ๕ ข้อ

มี ๔ ข้อ

มี ๓ ข้อ

มี ๒ ข้อ

มี ๑ ข้อ

มี ๕ ข้อ

มี ๔ ข้อ

มี ๓ ข้อ

มี ๒ ข้อ

มี ๑ ข้อ

มี ๕ ข้อ

มี ๔ ข้อ

มี ๓ ข้อ

มี ๒ ข้อ

มี ๑ ข้อ

ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

คะแนนที่ได้

รวมคะแนนที่ได้รับ

ระดับคุณภาพการสอน
[ ] ดีเด่นเป็นพิเศษ (๒๒ – ๒๕ คะแนน) [ ] ดีเด่น (๒๐ – ๒๑.๙ คะแนน)
[ ] ดีมาก (๑๗ – ๑๙.๙) คะแนน
[ ] ดี (๑๕ – ๑๖.๙ คะแนน)
[ ] ควรปรับปรุง (น้อยกว่า ๑๕ คะแนน)
ผลการประเมิน

[ ] ผ่าน (ระดับดีเด่น)

[ ] ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ เกณฑ์การผ่านต้องมคี ุณภาพการสอนอยู่ในระดับดีเด่นขึน้ ไป
ลงชื่อ...................................................................................
(
)
รอง ผอ.วพม.ฝ่ายวิชาการ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วพม.
................../........................./..................

๓๖

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เพื่อประเมินผลงานของ............................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง [ ] ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)*
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)*
[ ] รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย์
[ ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
๒.๓ สื่อการสอน (๒๕ คะแนน)**
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

คะแนนของผู้
ลาดับที่ของผู้ คะแนนเต็ม
คะแนนที่
เสนอผลงาน/ ตามเกณฑ์
เสนอผลงาน
กรรมการให้
ผู้เขียนทั้งหมด ของเอกสาร
ตามสัดส่วน***

๑.
๒.
๓.
รวมคะแนนสื่อการสอน = ....................................................คะแนน (ไม่เกิน ๒๕ คะแนน)
หมายเหตุ 1.ระดับ ผศ.จะต้องมีชม.สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ วพม. และได้คะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเด่นตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอน
โดยจะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนที่ผลิตขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
2. ระดับ รศ. จะต้องมีชม.สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรของ วพม. และได้คะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเด่นตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอน
โดยจะต้องเสนอเอกสารคาสอนที่ผลิตขึน้ ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
3. ระดับ ศ.จะต้องมีชม.สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ วพม. และได้คะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเด่นตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอน
โดยจะต้องเสนอเอกสารคาสอนที่ผลิตขึน้ ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

* การขอดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ ให้ระบุด้วยว่าจะขอดารงตาแหน่งโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒
** ประเภท ก. เอกสารประกอบการสอน
๑ – ๑๐ คะแนน/เรื่อง
ประเภท ข. เอกสารคาสอน
๒ – ๒๐ คะแนน/เรื่อง
ประเภท ค. สื่ออื่นๆ ซึ่งจัดทาขึ้นเอง
๒ – ๒๐ คะแนน/เรื่อง
*** ถ้ามีผู้เขียนมากกว่า ๑ คน ให้แนบเอกสารแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เพื่อแสดงสัดส่วนการมี
ส่วนร่วมในผลงาน
ลงชื่อ.............................................................. ผู้ประเมิน
(
)
................../........................./..................

หมายเหตุ ทาสาเนา ชุด

๓๗

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เพื่อประเมินผลงานของ............................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง [ ] ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)*
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)*
[ ] รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย์
[ ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
๒.๓ สื่อการสอน (๒๕ คะแนน)**
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

คะแนนของผู้
ลาดับที่ของผู้ คะแนนเต็ม
คะแนนที่
เสนอผลงาน/ ตามเกณฑ์
เสนอผลงาน
กรรมการให้
ผู้เขียนทั้งหมด ของเอกสาร
ตามสัดส่วน***

๑.
๒.
๓.
รวมคะแนนสื่อการสอน = ....................................................คะแนน (ไม่เกิน ๒๕ คะแนน)
หมายเหตุ 1.ระดับ ผศ.จะต้องมีชม.สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ วพม. และได้คะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเด่นตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอน
โดยจะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนที่ผลิตขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
2. ระดับ รศ. จะต้องมีชม.สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรของ วพม. และได้คะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเด่นตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอน
โดยจะต้องเสนอเอกสารคาสอนที่ผลิตขึน้ ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
3. ระดับ ศ.จะต้องมีชม.สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ วพม. และได้คะแนนคุณภาพการสอนระดับดีเด่นตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอน
โดยจะต้องเสนอเอกสารคาสอนที่ผลิตขึน้ ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

* การขอดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ ให้ระบุด้วยว่าจะขอดารงตาแหน่งโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒
** ประเภท ก. เอกสารประกอบการสอน
๑ – ๑๐ คะแนน/เรื่อง
ประเภท ข. เอกสารคาสอน
๒ – ๒๐ คะแนน/เรื่อง
ประเภท ค. สื่ออื่นๆ ซึ่งจัดทาขึ้นเอง
๒ – ๒๐ คะแนน/เรื่อง
*** ถ้ามีผู้เขียนมากกว่า ๑ คน ให้แนบเอกสารแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เพื่อแสดงสัดส่วนการมี
ส่วนร่วมในผลงาน
ลงชื่อ...................................................................................
(
)
รอง ผอ.วพม.ฝ่ายวิชาการ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วพม.
................../........................./..................

๓๘

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เพื่อประเมินผลงานของ............................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง [ ] ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)*
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)*
[ ] รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย์
[ ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
๓. งานบริการทางวิชาการ (๗๕ คะแนน)
๓.๑ งานบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เฉลี่ยปีละ....................................... ชม.
คิดเป็น
...................................................... คะแนน
(๗๕๐ ชม./ปี = ๕๐ คะแนน) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๓.๒ การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ
เฉลี่ยปีละ...................................... ชม.
คิดเป็น
......…........................................คะแนน
๓.๓ การเป็นผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวุฒิบัตรฯ อนุมัติบัตร
บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ และกรรมการวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งได้รับการประเมินแล้ว
ดังนี้
๑) ...........................................................
เฉลี่ยปีละ .................................. ชม.
๒) ............................................................
เฉลี่ยปีละ .................................. ชม.
คิดเป็น
................................................ คะแนน
(ข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ ให้คิด ๗๕๐ ชม./ปี = ๗๕ คะแนน)
รวมงานบริการทางวิชาการคิดเป็น .................................................คะแนน
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบจานวนชั่วโมงการบริการทางวิชาการสอนของผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการนี้แล้ว
ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ลงชื่อ...........................................................
(..................................................)
**หัวหน้าภาควิชา......................................
วันที่ ...............เดือน......................พ.ศ. .............

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

หมายเหตุ * การขอดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ ให้ระบุด้วยว่าจะขอดารงตาแหน่งโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒
**ในกรณีผู้ขอฯ เป็น อจ.หน.ภาควิชาฯ หรือ ผอ.กองฯ ขึ้นไป ให้เป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เป็นผู้ลงนาม

๓๙

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตัง้ ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔

แบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เพื่อประเมินผลงานของ............................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง [ ] ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)*  วิธีที่ ๑  วิธที ี่ ๒
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)*
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)*
สาขาวิชา..................................................................................................................................................
๔. งานทางวิชาการ ( ๑๐๐ คะแนน )
ประเภทรายการ
บทความวิจยั **
๑.
๒.
บทความทาง
วิชาการ อื่นๆ**
๑.
๒.
หนังสือ**
๑.
๒
ตารา**
๑.
๒.
งานอื่น ๆ**
๑.
๒.

ชื่อเรื่อง

ลาดับที่ของผู้
เสนอผลงาน/
ผู้เขียนทั้งหมด ดีเด่น

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดี

พอใช้

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

…….......……
…….......……

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

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

…….......……
…….......……

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

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

…….......……
…….......……

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

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

…….......……
…….......……

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

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

…….......……
…….......……

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

หมายเหตุ

คุณภาพโดยรวม
หมายเหตุ

* การขอดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ ให้ระบุด้วยว่าจะขอดารงตาแหน่งโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒
** ให้เรียงลาดับตามชื่อแรก/ชื่อสุดท้าย (corresponding author) และเรียงลาดับจากปีล่าสุด

ผลการประเมินเพื่อดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

  ผ่าน

  ไม่ผ่าน

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

๔๐

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค (หลักเกณฑ์การประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานทางวิชาการ)
ประกอบระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตัง้ ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เพื่อประเมินผลงานของ..................................................................................................................................................
สังกัดกอง/ภาควิชา..........................................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง
[ ] รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย์
[ ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

ชื่อเรื่อง

ลาดับที่ของผู้ คะแนนเต็มตาม
เสนอผลงาน/ เกณฑ์ของผล
ผู้เขียนทั้งหมด งานทางวิชาการ

คะแนนที่
กรรมการให้

คะแนนของผู้
เสนอผลงาน
(ตามสัดส่วน)

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

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

…….......………
…….......………

…….......………
…….......………

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

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

…….......………
…….......………

…….......………
…….......……

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

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

…….......………
…….......……

…….......………
…….......……...

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

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

…….......………
…….......………

…….......………
…….......………

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

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

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

คะแนนรวม
หมายเหตุ ๑. * ให้เรียงลาดับตามชื่อแรก/ชื่อสุดท้าย (corresponding author) และตามปีลา่ สุด
๒. เกณฑ์ผ่านเฉพาะคะแนนผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ๒๐ คะแนน ระดับ รศ. ๕๐ คะแนน ระดับ รศ. กรณีพิเศษ ๘๐
คะแนน

รวมคะแนนทีไ่ ด้  ………………………..คะแนน

  ผ่าน

  ไม่ผ่าน

ลงชื่อ.................................................................................ผู้ประเมิน
(..................................................................)
วันที่..................เดือน...............................พศ.....................

๔๑

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการของ.......................................................................................................

ลาดับ

รายการประเมิน

๑

ความถูกต้องในด้านวิชาการ

๒

ความดีเด่นทางวิชาการ

๓

ความสามารถในการแต่งและเรียบเรียง

๔

ประโยชน์ทางวิชาการตรงตามสาขา

๕

รูปแบบและลักษณะของผลงาน

๖

คุณค่าทางวิชาการ

ดีเด่น

ดีมาก

ดี

พอใช้

คาอธิบายเพิ่มเติม

สรุปการประเมินผล

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

๔๒

สรุปแบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
( สาหรับคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ )
เพื่อประเมินผลงานของ........................................................................................................................................
สังกัด กอง/ภาควิชา.............................................................................................................................................

เพื่อขอดารงตาแหน่ง

[
[

] ศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)*
] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๑)*

 วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒
[ ] ศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)*

สาขาวิชา..............................................................................................................................................................
ก. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
[ ] ผ่าน
[ ] ไม่ผ่าน
ข. ผลการประเมิน
๑. คะแนนงานสอน (คะแนนเฉลี่ยจากอนุกรรมการทั้งหมด)
๑.๑ ปริมาณการสอนได้ ..........................................คะแนน
๑.๒ คุณภาพการสอนได้ .........................................คะแนน
ระดับคุณภาพ..........................
๑.๓ สื่อการสอนได้...................................................คะแนน
รวมคะแนนงานสอนได้.....................................คะแนน
๒. คะแนนงานบริการทางวิชาการได้..............................คะแนน
๓. คุณภาพผลงานทางวิชาการ (จานวน........................... เรื่อง)
๓.๑ อนุกรรมการ ๑ ให้ ดีเด่น.......เรื่อง ดีมาก.......เรื่อง ดี.......เรื่อง พอใช้.......เรื่อง สรุป [ ] ผ่าน [
๓.๒ อนุกรรมการ ๒ ให้ ดีเด่น.......เรื่อง ดีมาก.......เรื่อง ดี.......เรื่อง พอใช้.......เรื่อง สรุป [ ] ผ่าน [
๓.๓ อนุกรรมการ ๓ ให้ ดีเด่น.......เรื่อง ดีมาก.......เรื่อง ดี.......เรื่อง พอใช้.......เรื่อง สรุป [ ] ผ่าน [
๓.๔ อนุกรรมการ ๔ ให้ ดีเด่น.......เรื่อง ดีมาก.......เรื่อง ดี.......เรื่อง พอใช้.......เรื่อง สรุป [ ] ผ่าน [
๓.๕ อนุกรรมการ ๕ ให้ ดีเด่น.......เรื่อง ดีมาก.......เรื่อง ดี.......เรื่อง พอใช้.......เรื่อง สรุป [ ] ผ่าน [
ค. สรุปผลการประเมิน
รวมคะแนนทั้งหมด ( ข้อ ๑+๒ ) ได้..............................คะแนน
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
[ ] ดีเด่น [ ] ดีมาก [ ] ดี
[ ] พอใช้
สรุปผลการประเมินเพื่อขอดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

[ ] ผ่าน

] ไม่ผา่ น
] ไม่ผา่ น
] ไม่ผา่ น
] ไม่ผา่ น
] ไม่ผา่ น

[ ] ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
ขอรับรองว่า..............................................................................มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ถูกต้อง และเหมาะสมที่จะดารงตาแน่งทางวิชาการในระดับ ศาสตราจารย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ลงชื่อ...................................................................................
(................................................ )
รอง ผอ.วพม.ฝ่ายวิชาการ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วพม.
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .......................
หมายเหตุ * การขอดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ ให้ระบุด้วยว่าจะขอดารงตาแหน่งโดยวิธีที่ ๑ หรือ วิธีที่ ๒

๔๓

สรุปแบบประเมินผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
( สาหรับคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ )
เพื่อประเมินผลงานของ........................................................................................................................................
สังกัด กอง/ภาควิชา.............................................................................................................................................
เพื่อขอดารงตาแหน่ง
[ ] รองศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ)
[ ] รองศาสตราจารย์
[ ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา..............................................................................................................................................................
ก. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
[ ] ผ่าน
[ ] ไม่ผ่าน
ข. ผลการประเมิน
๑. คะแนนงานสอน (คะแนนเฉลี่ยจากอนุกรรมการทั้งหมด)
๑.๑ ปริมาณการสอนได้ ............................................... คะแนน
๑.๒ คุณภาพการสอนได้ ............................................... คะแนน ระดับคุณภาพ..........................
๑.๓ สื่อการสอนได้........................................................ คะแนน
รวมคะแนนงานสอนได้.......................................... คะแนน
๒. คะแนนงานบริการทางวิชาการได้.................................. คะแนน
๓. คะแนนผลงานทางวิชาการ
๓.๑ อนุกรรมการ ๑ ได้ ........................... คะแนน ระดับคุณภาพ.......................... สรุป [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน
๓.๒ อนุกรรมการ ๒ ได้ ........................... คะแนน ระดับคุณภาพ.......................... สรุป [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน
๓.๓ อนุกรรมการ ๓ ได้ ........................... คะแนน ระดับคุณภาพ.......................... สรุป [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน
๓.๔ อนุกรรมการ ๔ ได้ ........................... คะแนน ระดับคุณภาพ.......................... สรุป [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน
๓.๕ อนุกรรมการ ๕ ได้ ........................... คะแนน ระดับคุณภาพ.......................... สรุป [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน
๔. รวมคะแนนทั้งหมด ( ข้อ ๑+๒+๓ )
๔.๑ อนุกรรมการ ๑ ได้ .....................................
คะแนน
[ ] ผ่าน
[ ] ไม่ผ่าน
๔.๒ อนุกรรมการ ๒ ได้ .....................................
คะแนน
[ ] ผ่าน
[ ] ไม่ผ่าน
๔.๓ อนุกรรมการ ๓ ได้ .....................................
คะแนน
[ ] ผ่าน
[ ] ไม่ผ่าน
๔.๔ อนุกรรมการ ๔ ได้ .....................................
คะแนน
[ ] ผ่าน
[ ] ไม่ผ่าน
๔.๕ อนุกรรมการ ๕ ได้ .....................................
คะแนน
[ ] ผ่าน
[ ] ไม่ผ่าน
คะแนนรวมเฉลี่ย (ข้อ ๔) ..................................คะแนน
ระดับคุณภาพงานสอน...................................................................................................................
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
[ ] ดีเด่น [ ] ดีมาก
[ ] ดี
[ ] พอใช้
ค. สรุปผลการประเมินเพื่อขอดารงตาแหน่ง.................................................
[ ] ผ่าน
[ ] ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองว่า ............................................................ มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วน ถูกต้องและ
เหมาะสมที่จะดารงตาแน่งทางวิชาการในระดับ .................................................ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ลงชื่อ................................................................................
( ............................................... )
รอง ผอ.วพม.ฝ่ายวิชาการ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วพม.
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .......................

๔๔

หลักฐานประกอบรายงานขอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม ของ กองทัพบก
---------------------------------๑. ประวัติย่อข้าราชการ
๒. หลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (สาเนาวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร) พร้อมสาเนาอนุมัติให้ไปศึกษา (ถ้า
เป็นการสาเร็จการศึกษาในระหว่างรับราชการ) จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก จานวน ๑ ชุด
๔. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี จานวนคาสั่งละ
๑ ฉบับ (ถ้าได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว)
๕. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ของสถาบันการศึกษา คาสั่งละ ๑ ฉบับ
๖. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรงและตามลาดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุด ของสถาบันการศึกษา
๗. บัญชีสรุปรายละเอียดขอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (ตามแบบที่แนบ) จานวน ๑ ฉบับ (เว้นช่องผลงานทางวิชาการของผู้ที่เสนอขอแต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไม่ต้องระบุ)
๘. ผลงานทางวิชาการ
๘.๑ ถ้าคณะกรรมการได้พิจารณารับรองแล้ว ให้เสนอจานวน ๑ ฉบับ (ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่นไม่ต้องส่งตัวผลงานแต่ให้ส่งเอกสารกากับผลงานนั้น ๑ ฉบับแทน) พร้อมหนังสือรับรองของ
คณะกรรมการ (ฉบับตัวจริง)
๘.๒ ถ้ายังไม่ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
๘.๒.๑ ให้เสนอ จานวน ๓ ฉบับ
๘.๒.๒ ถ้าเป็น ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (ไม่เป็นเอกสาร) ให้ส่งตัวผลงาน ๑ ชิ้น
กับเอกสารวิจัย และ/หรือเอกสารกากับผลงานนั้น ซึ่งระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวผลงาน (เช่น ชื่อ คุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะ ขีดความสามารถ วิธีการใช้
ประโยชน์ รายละเอียดหรือข้อมูลทางเทคนิค ราคา และอื่น ๆ เป็นต้น) จานวน ๓ ชุด
๙. รายงานการประชุมของสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
***************************************

II

- ตัวอยาง -

แผนการสอน
วิชา
รหัส
เรื่อง
วัน-เวลา ถาไมสามารถระบุ วัน-เวลา ที่แนนนอนไดใหใชเปนจํานวนชั่วโมงในการสอน
สถานที่ หอง
ชั้น
อาคาร/ตึก
ผูเรียน นพท/นศพ.วพม ชั้นปที่
จํานวน
กลุม/ปการศึกษา
ผูสอน
วัตถุประสงค เมื่อเรียนจบในเรื่องนี้แลว นพท/นศพ.วพม สามารถ
๑. บอก/อธิบาย
๒.
๓.
การจัดประสบการณการเรียนรู
ชั่วโมง
๑. กลาวนํา
นาที
๒.
นาที
๓.
นาที
๔.
นาที
๕. สอดแทรกจริยธรรม
นาที
๖. ถาม – ตอบ ปญหา
นาที
สื่อการสอน
๑.
๒.
เอกสารการสอน
๑. เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน
๒. หนังสือ / ตํารา
ประเมินผล
๑.
๒.

III

- ตัวอยาง –

คําสั่ง วพม.- เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และผนวกประกอบคําสั่ง

IV

- ตัวอยาง –

V

- ตัวอยาง –

VI

- ตัวอยาง –

VII

- ตัวอยาง –

VIII

- ตัวอยาง –

IX

- ตัวอยาง -

การนับจํานวนชั่วโมงการสอน
๑. นับจากชั่วโมงจริงตามตารางสอนของภาควิชาฯ ( ตัวอยาง หนา XI – XIII )
๒. ถาไมมีตารางสอนของภาควิชาฯ ใหคํานวณ จากผนวก ข.ประกอบคําสั่ง (ตัวอยางหนา V-VII) จะเห็นวามี
จํานวนชั่วโมงสอนปฏิบัติการ ๔ กลุม กลุมละ ๒๗๐ ชั่วโมง และมีรายชื่ออาจารย ผูสอนทั้งสิ้น ๙๘ คน ดังนั้น
จํานวนชั่วโมงสอนปฏิบัติงานของอาจารย แตละคนจะเปนดังนี้
จํานวน ชม.สอนปฏิบัติการเฉลี่ยตอ อจ.๑ คน = จํานวน ชม.สอนปฏิบัติการทั้งหมด × จํานวนกลุม
จํานวนรายชื่ออาจารยทั้งหมด
= ๒๗๐ ชม.
X ๔ กลุม = ๑๑.๐๔ ชม. / คน
๙๘ คน
ดังนั้นการกรอกขอมูลการสอนในแบบรายงานเสนอขอแตงตั้งใหไดดํารงตําแหนงทางวิชาการ วพม.
(หนา ๑๒) สวนที่ ๒ งานสอน ขอ ๒.๑ ปริมาณการสอน
ปการศึกษา
๒๕๕๑
๒๕๕๒

รหัสวิชา และชื่อ รายวิชาที่สอน

หนวยกิต

รวมชั่วโมงที่สอน

ของวิชา

บรรยาย(๑) ปฏิบัติ(๒) ฝกภาค(๓)

๑. วพมอย.๕๐๔ สุขภาพและโรคของผูใหญ และผูสูงอายุ ๔

๖

-

๑๑.๐๔

-

๒. วพมอย.๕๐๕ สุขภาพและโรคของผูใหญ และผูสูงอายุ ๕

๖

-

๑๑.๐๔

-

๑. วพมอย.๕๐๔ สุขภาพและโรคของผูใหญ และผูสูงอายุ ๔

๖

-

๑๑.๐๔

-

๒. วพมอย.๕๐๕ สุขภาพและโรคของผูใหญ และผูสูงอายุ ๕

๖

-

๑๑.๐๔

-

-

๒๒.๐๘

-

รวมชั่วโมงสอนเฉลี่ยตอป

X

- ตัวอยาง –

ตารางการทํางาน

XI

- ตัวอยาง –

XII

- ตัวอยาง –

XIII

- ตัวอยาง –
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