
 
คําแนะนําในการเขียนรายละเอียดแบบ ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรงุ/๒ 

 

 แบบ ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๒ คือ แบบประวัติสวนตัวและผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
(ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) ใหระบุสาขาวิชาที่ขอใหชัดเจน โดยเฉพาะตําแหนง
ศาสตราจารย ใหระบุวิธีการเสนอผลงานทางวชิาการใหชัดเจนวา เสนอขอโดยวิธีท่ี ๑ หรือวิธีท่ี ๒ หรือโดยวิธีพิเศษ 
โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 

สวนที่ ๑ แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวชิาการ 
 

๑. ประวัติสวนตัว 
 ประกอบดวย ช่ือ นามสกุล ถามีฐานันดรศักดิ์/ ยศ ใหระบุดวย ถาไมมีใหระบุวานาย นาง หรือนางสาว 
วัน เดือน ปเกิด อายุ เพศ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ใหเรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ) ซึ่งเปนหัวขอท่ีมักพบวา
เขียนชื่อคุณวุฒิการศึกษาไมถูกตอง จึงขอใหตรวจสอบชื่อคุณวุฒิใหถูกตองดวย เชน วุฒิบัตรแสดงความรู 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา... หนังสืออนุมัติแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขา... 
 
 

๒. ประวัติการรับราชการ/ การทํางานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 เปนขอมูลประวัติการรับราชการในแตละตําแหนงท่ีไดรับการแตงตั้ง จนถึงตําแหนงปจจุบันที่ครองอยู 
(ตรวจสอบเงินเดือนที่ไดรับปจจุบันใหถูกตองดวย) การคิดอายุราชการใหคิดตั้งแตวันที่บรรจุเขารับราชการครั้งแรก 
ไมวาจะดํารงตําแหนงใด และในหนวยงานใดของราชการกต็าม จนถึงวันที่เสนอขอตําแหนง 
 

 กรณีท่ีผูขอตําแหนงบรรจุเขารบัราชการ/ เขาทํางานครั้งแรก ในตําแหนงอื่นๆ ท่ีไมใชตําแหนงอาจารยหรอื
โอน หรือยาย มาจากสวนราชการอื่น ใหระบุถึงตําแหนง สังกัด และวัน เดือน ป ท่ีบรรจุเขารับราชการในตําแหนง
ครั้งแรก หรอืรายละเอียดเกี่ยวกบัตําแหนง สังกัด และวัน เดือน ป ท่ีโอนหรือยาย เชน  

๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ ๙ เงินเดือน ๒๙,๒๓๐ บาท 
๒.๒ บรรจุเขารับราชการตําแหนงนักวิทยาศาสตร ๔ กรมวทิยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ 
๒.๓ โอนมารบัราชการในตําแหนงนายแพทย ๕  โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๗ 
๒.๔ ยายมาดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ ๖ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๖ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒.๕ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาอายุรศาสตร เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๔๔ 
๒.๖ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาอายุรศาสตร เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
อายุราชการ/ การทํางาน ๒๑ ป ๕ เดือน 
 



-๒- 
 

 สวนตําแหนงอืน่ๆ หมายถึงตําแหนงบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจากองคกรของรัฐ เชน มหาวิทยาลัยมหดิล 
สวนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย  หรือตําแหนงท่ีแสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงาน  
องคกร/ วงวิชาการ/ วิชาชีพ ท้ังนี้มิไดหมายถงึตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ๑. กรรมการเฉพาะกิจ เชน กรรมการสอบสัมภาษณ ฯลฯ 
 ๒. กรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหนาท่ีของอาจารยอยูแลว เชน กรรมการควบคุมสอบ 
กรรมการออกขอสอบ กรรมการอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ฯลฯ 
 ท้ังนี้ไมตองแนบคําสั่งแตงตั้งมาดวย 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 
 เปนภาระงานที่ปฏิบัติจริงตามที่กําหนดในมาตรฐานตําแหนงและที่หัวหนาหนวยงานมอบหมายไมนับรวม
เวลาที่ลาศึกษา ลาฝกอบรม ท้ังในและตางประเทศ การเขยีนภาระงานใหเขียนภาระงานยอนหลังลงไป ๓ ปการศึกษา 
(นับจากปการศึกษาปจจุบัน) หากในชวงเวลาดังกลาวไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ลาฝกอบรม ใหระบุภาระงานของปถัดไปกอน
ลาไปศึกษารวมแลวใหครบ ๓ ปการศึกษา โดยหมายเหตุไววาไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ลาฝกอบรมมีระยะเวลากี่ป
ตั้งแตเมื่อใดถึงเมื่อใด  
 

 ๓.๑  งานสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล (ไมนอยกวา ๑๘๐ ชั่วโมงทําการตอป)  
  ใหจําแนกเปนระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา (การสอนระดับต่ํากวาปริญญาตรีใหนําไปไวใน
หัวของานบริการทางวิชาการ) ช่ือหลักสูตร เชน วิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อรายวิชา เชน 
อายุรศาสตร (ศรสว ๔๐๑) เปดสอนภาคการศึกษาอะไร ปการศึกษาอะไร หนวยช่ัวโมงตอป ช่ัวโมงทําการตอป 
ระบุเวลาที่ใชตอป ใหเขียนเฉพาะหลักสูตรประจําของมหาวทิยาลัยมหิดล หรือสถาบันสมทบที่ไดรับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้นถาเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ใหนําไปไวในหัวของานบริการทางวิชาการ 
โดยระบุช่ือมหาวิทยาลัย และชื่อหลักสูตรสําหรับงานสอนนัน้ๆ ดวย 
 ๓.๑.๑  การจัดเรียงระดับการศึกษา และหลักสูตรใหเรียงลําดับ ดังนี้ 
 - เรียงลําดับจากระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา หรือการศึกษาระดับหลังปริญญา 
(เชนวุฒิบัตรตางๆ) ตามลําดับ 
 - ภายในระดับการศึกษาเดียวกันใหเรียงช่ือหลักสูตรของคณะที่ผูเสนอขอสังกัดกอนชื่อ 
หลักสูตรของคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และการเรียงช่ือหลักสูตรภายในคณะเดียวกันใหเรียงตามลาํดับอักษร 
  ๓.๑.๒  การระบุรายละเอียดในแตละรายวิชา ใหเปนไปตามที่กําหนดในคูมือการลงทะเบียน 
 - ช่ือรายวิชา ใหระบุช่ือรายวชิาที่สอนแลวใสวงเล็บรหัสวชิาไวดานหลัง เชน พยาธิวิทยา 
  (ศรพย ๓๑๑) 
 - เปดสอนภาคการศึกษา/ ปการศึกษา ใหระบุตัวเลขภาคที่เปดสอน/ ตัวเลขปการศึกษา 
เชน ๑/๒๕๕๑ หมายถึงเปดสอนภาคที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ หรือ ๑-๒/๒๕๕๑ หมายถึง เปดสอนภาคที่ 
๑ และภาคที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 
 
 



-๓- 
 

 “หนวยชั่วโมง” หมายถึง ช่ัวโมงที่สอนจริงตามตารางสอน 
 “ชั่วโมงทําการสําหรับงานสอน”  หมายถึง  ช่ัวโมงที่สอนจริงตามตารางสอน รวมกับชั่วโมงเตรียมการสอน  
และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน โดยคิดจํานวนชั่วโมงทําการตามจริงแตไมเกินเกณฑ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับการเรียนการสอนระดับตางๆ 

ถาเปนการสอนแบบกลุมยอยท่ีสอนเนื้อหาเดียวกันซ้ําหลายครั้ง ใหคิดชั่วโมงเตรียมการสอนครั้งเดียว 
 “การสอนภาคบรรยาย” หมายถึง การสอนในหองเรียนโดยวิธีบรรยาย หรอืสัมมนา หรืออภิปราย 
 “การสอนภาคปฏิบัติ” หมายถึง การสอนปฏิบัติการ หรือการทดลอง ในสถานศึกษา 
  “ปริญญาเอก แบบ ๑” หมายถึง แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวทิยานิพนธอยางเดียว 
  “ปริญญาเอก แบบ ๒” หมายถึง แผนการศึกษาที่เนนการวิจยัโดยมีการทําวิทยานพินธ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
  “ปริญญาโท แผน ก” หมายถึง แผนการศึกษาที่เนนการทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ อาจมีหรอืไมมี
การศึกษารายวิชาก็ได 
  “ปริญญาโท แผน ข” หมายถึง แผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการ
คนควาอิสระ  
 สําหรับหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกสาขา เนื่องจาก
หลักสูตรนี้ เปนการเรียนการสอนที่ไมมีการกําหนดเปนภาคการศึกษา ดังนั้นการใหขอมูลวา เปดสอนภาค/ ปการศึกษา
ใดใหระบุวา “ตลอดป” และแสดงจํานวนชั่วโมงทําการตอปการศึกษานั้นเทานั้น  การควบคุมงานวิจัยแพทยประจําบาน 
คิดชั่วโมงตามเวลาปฏิบัติงานจริง  
 เกณฑการคิดภาระงานสอน 

การสอนภาคบรรยาย  
(๑) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา 

(๑.๑) ระดับอนุปริญญา ๑ หนวยช่ัวโมงเทากับ ๒ ช่ัวโมงทําการ 
(๑.๒) ระดับปริญญาตรี ๑ หนวยช่ัวโมงเทากับ ๓ ช่ัวโมงทําการ 

(๒) ระดับสูงกวาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ๑ หนวยช่ัวโมง 
เทากับ ๔ ช่ัวโมงทําการ       

  การสอนภาคปฏิบัติ 
(๑) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ๑ หนวยช่ัวโมงเทากับ ๑.๕ ช่ัวโมงทําการ 
(๒) ระดับสูงกวาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ๑ หนวยช่ัวโมงเทากับ  ๔  ช่ัวโมงทําการ       

การควบคุมภาคสนาม ของทกุระดับการศึกษา  ๑ หนวยชั่วโมงเทากับ ๑ ชั่วโมงทําการ 
  การควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหรือโครงงาน 

วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก แบบ ๑ 
(๑) ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ หรืออาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธหลัก 
(Major Advisor)  คิดเปนภาระงานสอน ๕ ช่ัวโมงทําการตอสัปดาหตอนักศึกษา ๑ คน 
(๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (Co-Advisor) คิดเปนภาระงานสอน ๑.๕ 
ช่ัวโมงทําการตอสัปดาหตอนักศึกษา ๑ คน 
 
 



-๔- 

วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก แบบ ๒ 
(๑) ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ หรืออาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธหลัก 
(Major Advisor) คิดเปนภาระงานสอน ๔ ช่ัวโมงทําการตอสัปดาหตอนกัศึกษา ๑ คน 
(๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (Co-Advisor) คิดเปนภาระงานสอน ๑.๕ 
ช่ัวโมงทําการตอสัปดาหตอนักศึกษา ๑ คน 

วิทยานิพนธระดับปริญญาโท แผน ก 
(๑) ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
(Major Advisor) คิดเปนภาระงานสอน ๓ ช่ัวโมงทําการตอสัปดาหตอนกัศึกษา ๑ คน 
(๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (Co-Advisor) คิดเปนภาระงานสอน ๑ 
ช่ัวโมงทําการตอสัปดาหตอนักศึกษา ๑ คน 

สารนิพนธระดับปริญญาโท แผน ข 
(๑) ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ หรืออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธหลัก 
(Major Advisor) คิดเปนภาระงานสอน ๑ ช่ัวโมงทําการตอสัปดาหตอนักศึกษา ๑ คน 
(๒) อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวม  (Co - Advisor) คิดเปนภาระงานสอน  ๐.๒๕ 
ช่ัวโมงทําการตอสัปดาหตอนักศึกษา ๑ คน 

โครงงานระดับปริญญาตรี 
(๑) อาจารยควบคุมโครงงานระดับปริญญาตรี คิดเปนภาระงานสอน ๑ ช่ัวโมงทําการ 
ตอสัปดาหตอนักศึกษา ๑ คน 
(๒) อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานระดับปริญญาตรีรวม คิดเปนภาระงานสอน ๐.๒๕ 
ช่ัวโมงทําการตอสัปดาหตอนักศึกษา ๑ คน 

 “ชั่วโมงทําการสําหรับงานวิจัย งานบริการทางวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
งานบริหาร และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย”  หมายถึง  ช่ัวโมงตามเวลาที่ปฏิบัติภาระงานจริง 

 

 ๓.๒  งานวิจัย (ใหระบุแตละป พ.ศ.) 
 หมายถึงงานศึกษาคนควาอยางมีระบบ มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน มีระเบียบวธิีวิจัยท่ีถูกตองเหมาะสม
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล หลักการ หรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวชิาการ
นั้นไปประยุกต งานวิจัยท่ีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงวิชาการนํามาเสนอเปนภาระงาน อาจมีสวนรับผิดชอบในฐานะ
หัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการก็ได ท้ังนี้ใหระบุช่ือโครงการวิจัย และระบุสถานภาพวาเปนหัวหนาโครงการ 
หรือผูรวมโครงการ แหลงเงินทุน และจํานวนชั่วโมงที่ทําวิจัยในแตละป 
 

๓.๓  งานบริการทางวิชาการ (ใหระบุแตละป พ.ศ.) 
 ใหคิดภาระงานตามเวลาที่ปฏิบัติจริง งานบริการทางวิชาการหมายถึง ภาระงานทางดานการ
ใหบริการทางวิชาการที่นอกเหนือไปจากงานสอน มีลักษณะเปนการใหบริการ สงเสรมิ สนับสนุน เผยแพร และ
ประยุกตใชความรู ทักษะทางดานวิชาการและวิชาชีพเปนประโยชนตอกลุมบุคคล ชุมชน และสังคม หรอือาจเปน
ผลงานบริการดานคลินิก เชน การตรวจรักษาผูปวย ฯลฯ การเปนวิทยากร กรรมการสอบโครงรางวทิยานิพนธ 
กรรมการสอบวทิยานิพนธ การเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือการวิจัย การเปนผูทรงคุณวุฒิติดตามผลการวิจัย 
การตรวจผลงานทางวิชาการ การบริการชุมชน บรรณาธิการวารสาร คณะทํางานโครงการตางๆ  บริการทาง
วิชาการอื่นๆ อาจารยพิเศษนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยท่ีปรึกษานอกมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ  



-๕- 
 
 การเสนอผลงานบริการทางวิชาการตองระบุประเภทของกิจกรรม จํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติตอสัปดาห 
และรวมชั่วโมงที่ปฏิบัติตอป โดยจําแนกประเภทของการใหบริการทางวิชาการออกเปน 
 ๓.๓.๑  งานบริการทางวิชาการที่ปฏิบัติเปนประจํา เชน การตรวจผูปวย การผาตัด การบริการระงับความรูสึก 
การตรวจเลือด กรรมการควบคุมวิทยานิพนธนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ โดยคิดภาระงานตามเวลาที่ปฏิบัติจริง 
 ๓.๓.๒ งานบริการทางวิชาการที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว เชน การเปนประธานรวมในการประชุมวิชาการ 
ผูนําการอภิปราย การเปนวิทยากร งานของสมาคมวิชาชีพ งานขององคการระหวางประเทศ  กรรมการควบคุม
การสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ กรรมการประจําหลักสูตรนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ โดยระบุหัวขอ
กิจกรรมที่ทํา ท่ีไหน เมื่อใด และคิดภาระงานตามเวลาที่ปฏิบัติจริง 
 

 ๓.๔  งานกิจกรรมนักศึกษา 
 เปนงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักศึกษา การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา กิจกรรมชมรมตางๆ  
และการเปนอาจารยท่ีปรึกษา ใหระบุงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเขียนภาระงานเปนรายป และคิดภาระงานตาม
เวลาที่ปฏิบัติจริง 
 

 ๓.๕  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เปนงานที่เกี่ยวของกับการอนรุักษศิลปวัฒนธรรม คํานิยม การสรางมาตรฐาน ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงการจัด/ พฒันาระเบียบสังคม การปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน งานพิธี วันสําคัญ
ทางศาสนาตางๆ เชน วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันลอยกระทง วันขึ้นปใหม ฯลฯ โดยเขียน
ภาระงานเปนรายป และคิดภาระงานตามเวลาที่ปฏิบัติจริง 
 

๓.๖  งานบริหาร 
 เปนตําแหนงทางบริหาร เชน คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา รองหวัหนาภาควิชา ผูชวยคณบดี 
ประธานหลักสูตร เลขาหลักสูตร ฯลฯ ใหระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรงโดยเขียนภาระงานเปนรายป 
และคิดภาระงานตามเวลาที่ปฏิบัติจริง 
 

 ๓.๗  งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงาน 
 เปนงานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานใหปฏิบัติหรือมีกิจกรรมพิเศษที่ตองรับผิดชอบ 
ใหเขียนภาระงานเปนรายป และคิดภาระงานตามเวลาที่ปฏิบัติจริง 
 

       การรวมภาระงานทั้งหมดคิดจากภาระงานของงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ งานกิจกรรม
นักศึกษา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร และงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายรวมกัน ซึ่งเฉลี่ยแลวตองไม
นอยกวา ๑,๓๘๐ ช่ัวโมงทําการตอป 
 

๔. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 ตองไมซ้ํากับผลงานที่เคยใชสําหรับการแตงตั้งใหไดดํารงตําแหนงทางวิชาการของบุคคลผูนั้นมาแลว 
และตองมีผลงานที่ทําเพิ่มข้ึนหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวดวย 
 
 



-๖- 
 

 ขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการทีเ่สนอ 
 ๑. การแสดงผลงานทางสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเขียนตามระบบ Vancouver  
 ๒. การแสดงผลงานทางสังคมศาสตร ใหเขียนตามระบบ American Psychological Association  

 ๓. การเรียงหัวขอผลงานทางวิชาการ ใหเริ่มจากผลงานที่มีช่ือผูเสนอขอตําแหนงเปนช่ือแรก  และมีสวนรวม 
มากท่ีสุด โดยเรียงจากปปจจบัุนกอน ตอจากนั้นจึงเปนชื่อ ๒, ๓, ... ตามลําดับ 
 ๔. การวิจัยในคนหรือในสัตวทดลอง ตองแสดงหลักฐานหนังสือรับรอง หรือหนังสือการไดรับอนุญาต 
ใหทําวิจัยในเรื่องนั้นๆ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน หรือคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยัท่ีมีการ
ใชสัตวทดลอง แลวแตกรณี 
 ๕. การทําวิจัยในศพ ใหแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจากสวนงานหรือหนวยงาน 
 ๖. งานวิจัยท่ีเปน case report เพียง case เดียว ไมตองแสดงหลกัฐานหนังสือรบัรอง ยกเวนงานวิจัยท่ีเปนการเก็บ
ขอมูลจาก  case report  จํานวนหลาย  case  ใหแสดงหลักฐานการไดรับอนุญาตใหทําการวิจัย 
 ๗. ตํารา   หรือ หนังสือ  หากมีการนําขอมูล  หรือรูปภาพ หรือตาราง  มาจากแหลงอื่นใหอางอิงถึงแหลงท่ีมา 
และตองไดรับอนุญาตจากผูถือสิทธิ์ดานทรัพยสินทางปญญา ไดแก สํานักพิมพ หรือผูแตงเดิม (เจาของผลงาน) 
   ท้ังนี้ หากผูขอตําแหนงไมสามารถแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหทําการวิจัยไดใหผูขอ
ตําแหนงแสดงหลักฐาน ซึ่งมีการระบุมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยท่ีมีการใชสัตวทดลองแทน หากไมสามารถแสดงหลักฐานใด ๆ ได ใหชี้แจงรายละเอยีดเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 
 ๘.  ผลงานทางวิชาการ ท่ีสงไปใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯประเมินนั้น ผูเสนอขออาจมิไดรับผลงานคืน
ท้ังหมด หากสงผลงานที่เปนสําเนาใหผูเสนอขอลงลายมอืช่ือรับรองสําเนาถูกตองพรอมวันที่ เดือน พ.ศ. 
 ๔.๑  ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑.๑  งานวิจัย   
  ใหเขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไวในขอปฏิบัติขางตน ซึ่งประกอบดวยขอมูล 
เรียงลําดับดังนี ้
 ช่ือผูวิจัย  ช่ือเรื่อง ช่ือวารสาร ป พ.ศ. (ค.ศ.) ปท่ี หนาแรก-หนาสุดทาย โดยใหขอมูลรอยละ 
ของการมีสวนรวมในผลงานเรือ่งนี้ดวย 
 โปรดระบุดวยวา เคยใชงานวิจัยนี้ในการพิจารณาตําแหนงเดียวกับที่เสนอขอในครั้งนี้ของบุคคล
คนเดียวกันนี้มาแลวหรือไม พรอมท้ังใหระบุวาผลงานวิจัยนี้มิใชผลงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของวิทยานพินธ 
 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   
  ใหเขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไวในขอปฏิบัติขางตน ซึ่งประกอบดวยขอมูล
เรียงลําดับดังนี้ 
    ช่ือผูรวมงาน ช่ือเรื่อง ช่ือวารสาร ป พ.ศ. (ค.ศ.) ปท่ี หนาแรก-หนาสุดทาย โดยใหขอมูล
รอยละของการมีสวนรวมในผลงานเรื่องนี้ดวย 
   ท้ังนี้ ผลงานดังกลาวจะตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา ๔ เดือน โดยแสดง
ขอมูลวาคณะกรรมการของคณะไดตรวจสอบและรับรองการเผยแพรแลวเมื่อใด และระบุดวยวาผลงานนี้เคยใชใน
การพิจารณาตําแหนงเดียวกับที่เสนอขอในครั้งนี้ของบุคคลคนเดียวกันนี้มาแลวหรอืไม  
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 ๔.๑.๓  ตํารา 
 กรณีผูขอตําแหนงเขียน ๑ เร่ือง จาก ๑ เลม 
 ใหเขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไวในขอปฏิบัติขางตน ซึ่งประกอบดวยขอมูล 
เรียงลําดับดังนี ้
 ช่ือผูแตง  ช่ือเรื่อง  ช่ือ  บรรณาธิการ  ช่ือตํารา เมืองท่ีพิมพ  สถานที่พิมพ ปท่ีพิมพ  
หนาแรก-หนาสุดทาย  โดยใหขอมูลรอยละของการมีสวนรวมในการเขียนเรื่องนี้ดวย 
 กรณีผูขอตําแหนงเขียน ๒ เร่ืองขึ้นไป จาก ๑ เลม 
 ใหเขียนแสดงผลงานดังนี ้
 ช่ือตํารา... (รวม...เรื่อง  จํานวน ...หนา) 
 ๑.  และระบุเรื่องท่ีเขียนตามระบบที่กําหนดไวในขอปฏิบัติขางตนเฉพาะเรื่องแรก โดยให
ขอมูลรอยละของการมีสวนรวมในผลงานเรือ่งนี้ดวย สําหรบัเรื่องตอไปในตําราเลมเดียวกนัใหเขียน ดังนี้ 
 ๒.   ช่ือผูแตง ช่ือเรื่องในตําราเรื่องเดยีวกัน หนาแรก-หนาสุดทาย (มีสวนรวมรอยละ...) 
 กรณีผูขอตําแหนงเขียนคนเดียวทั้งเลม 
 ใหเขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไวในขอปฏิบัติขางตน 
 ท้ังนี้ ตําราที่เสนอขอตําแหนงจะตองใชประกอบการเรียนการสอนมาแลวอยางนอย ๑ 
ภาคการศึกษา โดยตองระบุวาใชในการเรียนการสอนรายวิชาใด  รหัสใด  หลกัสูตรใด ตั้งแตเมื่อใด มีจํานวนพิมพกี่เลม 
และคณะกรรมการของคณะไดตรวจสอบและรับรองการเผยแพรแลวเมื่อใด และระบุดวยวาตํารานี้เคยใชในการพิจารณา
ตําแหนงเดียวกับที่เสนอขอในครั้งนี้สําหรับบุคคลคนเดียวกันนี้มาแลวหรือไม  
  

 ๔.๑.๔  หนังสือ 
 กรณีผูขอตําแหนงเขียน ๑ เร่ือง จาก ๑ เลม 
 ใหเขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไวในขอปฏิบัติขางตน ซึ่งประกอบดวยขอมูล
เรียงลําดับดังนี ้
 ช่ือผูแตง ช่ือเรื่อง ช่ือ บรรณาธิการ ช่ือหนังสือ เมืองท่ีพิมพ สถานที่พิมพ ปท่ีพิมพ  
หนาแรก-หนาสุดทาย โดยใหขอมูลรอยละของการมีสวนรวมในการเขียนเรื่องนี้ดวย 
 กรณีผูขอตําแหนงเขียน ๒ เร่ืองขึ้นไป จาก ๑ เลม 
 ใหเขียนแสดงผลงาน 
 ช่ือหนังสือ... (รวม...เรื่อง  จํานวน ...หนา) 
 ๑. และระบุเรื่องท่ีเขียนตามระบบที่กําหนดไวในขอปฏิบัติขางตนเฉพาะเรื่องแรก โดยให
ขอมูลรอยละของการมีสวนรวมในผลงานเรือ่งนี้ดวย สําหรบัเรื่องตอไปในหนังสือเลมเดยีวกันใหเขียนดังนี้ 
 ๒. ช่ือผูแตง ช่ือเรื่อง ในตําราเรื่องเดยีวกัน หนาแรก-หนาสุดทาย (มีสวนรวมรอยละ.........) 
 กรณีผูขอตําแหนงเขียนคนเดียวทั้งเลม 
 ใหเขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไวในขอปฏิบัติขางตน 
 ท้ังนี้ หนังสือท่ีเสนอขอตําแหนงจะตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา ๔ เดือน
โดยแสดงขอมูลวาคณะกรรมการของคณะไดตรวจสอบและรับรองการเผยแพรแลวเมือ่ใด และระบุดวยวาหนังสอื
นี้เคยใชในการพิจารณาตําแหนงเดียวกับที่เสนอขอในครั้งนี้สําหรับบุคคลคนเดียวกันนี้มาแลวหรอืไม  
 



-๘- 
 
 ๔.๑.๕  บทความทางวิชาการ 
  ใหเขียนแสดงผลงานตามระบบที่กําหนดไวในขอปฏิบัติขางตน ซึ่งประกอบดวยขอมูลเรียงลําดับดังนี ้
 ช่ือผูแตง ช่ือเรื่อง  ช่ือ บรรณาธิการ ชื่อหนังสือ เมืองท่ีพิมพ สถานที่พิมพ ปท่ีพิมพ  
หนาแรก-หนาสุดทาย โดยใหขอมูลรอยละของการมีสวนรวมในบทความนี้ดวย 
 โปรดระบุดวยวาบทความทางวิชาการนี้ เคยใชในการพิจารณาตําแหนงเดียวกับที่เสนอ
ขอในครั้งนี้สําหรับบุคคลคนเดียวกันนี้มาแลวหรือไม  
 
๕. ผลงานทางวชิาการที่เคยเสนอ (ทั้งหมด) เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการ 
 ๕.๑ ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ใหใสรายละเอียดของผลงานทั้งหมดที่เคยเสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๕.๑.๑  งานวิจัย 
 รูปแบบการเขียนเหมือน ๔.๑.๑ แตไมตองระบุวาเคยใชพิจารณามาแลว 
 ๕.๑.๒   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 รูปแบบการเขียนเหมือน ๔.๑.๒ แตไมตองระบุวาเคยใชพิจารณามาแลว 
 ๕.๑.๓  ตํารา 
 รูปแบบการเขียนเหมือน ๔.๑.๓ แตไมตองระบุวาเคยใชพิจารณามาแลว 
 ๕.๑.๔   หนังสือ 
 รูปแบบการเขียนเหมือน ๔.๑.๔ แตไมตองระบุวาเคยใชพิจารณามาแลว 
 ๕.๑.๕   บทความทางวิชาการ 
 รูปแบบการเขียนเหมือน ๔.๑.๕ แตไมตองระบุวาเคยใชพิจารณามาแลว 
 
 ๕.๒   ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 

ใหใสรายละเอียดของผลงานทั้งหมดที่เคยเสนอขอตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๕.๒.๑  งานวิจัย 
 รูปแบบการเขียนเหมอืน ๔.๑.๑ แตไมตองระบวุาเคยใชพจิารณามาแลว 
 ๕.๒.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 รูปแบบการเขียนเหมอืน ๔.๑.๒ แตไมตองระบุวาเคยใชพิจารณามาแลว 
 ๕.๒.๓  ตํารา 
 รูปแบบการเขียนเหมอืน ๔.๑.๓ แตไมตองระบุวาเคยใชพิจารณามาแลว 

 ๕.๒.๔  หนังสือ 
 รูปแบบการเขียนเหมือน ๔.๑.๔ แตไมตองระบุวาเคยใชพิจารณามาแลว 
 
 
 
 



-๙- 
 
๖. เอกสารการสอนที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 ๖.๑  เอกสารประกอบการสอน (เฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) ใหกรอกขอมูลตามที่กําหนดในแบบฟอรม 
 ๖.๒  เอกสารคําสอน  (เฉพาะตําแหนงรองศาสตราจารย)  ใหกรอกขอมูลตามที่กําหนดในแบบฟอรม 
 

 เมื่อเขียนขอมูลครบแลว ผูเสนอขอตองลงลายมือช่ือกํากับ พรอมท้ังระบุความประสงควา ตองการทราบชื่อ 
หรือไมตองการทราบชื่อ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ 
 

สวนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 
 - ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทาลงนามรับรองและตรวจสอบวา ผูเสนอขอตําแหนงมี
คุณสมบัติครบถวนหรือไม ปฏิบัติงานตามภาระงานและมีช่ัวโมงของภาระงานรวมแลวไมนอยกวา ๑,๓๘๐ ช่ัวโมง
ทําการหรือไม มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณหรอืไม แบบคําขอแตงตั้งและผลงานที่เสนอถกูตองหรือไม 
โดยวันที่หวัหนาภาควิชาหรือเทียบเทาลงนามนั้นตองเปนวนัที่ เดือน และ พ.ศ. เดียวกันกับผูเสนอขอลงนาม หรือ
หลังวันที่ผูเสนอขอลงนาม ตามความเปนจริง 

- ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทาลงนามรับรองวาผูเสนอขอตําแหนงมีคุณสมบัติเขาขาย 
หรือไมเขาขายท่ีจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ การประเมินผลการสอนชั้นตน การสอน และ
เอกสารการสอน เปนไปตามเกณฑที่กําหนดหรือไม โดยวันที่คณบดีหรือเทียบเทาลงนามควรเปนวันที่ เดือน 
และ พ.ศ. เดียวกันกับผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาลงนาม หรือหลงัจากนั้น ตามความเปนจริง 
 

 ขอสังเกตเกีย่วกับความผิดพลาดที่เกดิขึ้นบอยๆ และขอใหตรวจสอบอยางรอบคอบมีดังนี้ 
๑. ช่ือคุณวุฒิท่ีสําเร็จ : เขียนใหถูกตองตามที่ใชอยางเปนทางการ 
๒. ประวัติการรับราชการ : ระบุวันที่แตงตั้งและสาขาวิชาท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และเงินเดือน

ปจจุบันดวย 
๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป : การคิดจํานวนชั่วโมงใหถูกตอง การระบุช่ือกิจกรรมที่ปฏิบัติใหสอดคลอง

กับหัวขอภาระงาน 
๔. การจัดประเภทผลงานทางวิชาการใหถูกตองตามคําจํากัดความ 
๕. การเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตองตามระบบที่กําหนด 
๖. การจัดเรียงเอกสารผลงานทางวิชาการ : ควรเรยีงผลงานทางวชิาการใหตรงกบัหัวขอในแบบ ก.พ.อ.๐๓ฯ 
๗. หนังสือรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ : ถาเปนสําเนาใหผูเสนอขอลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถูกตอง พรอมวนัที่ เดือน พ.ศ. 
๘. ตรวจสอบหลักฐานการไดรับอนุมัติใหทํางานวิจัยในคนหรือในสัตวทดลอง 
๙. เอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคําสอน หรือตํารา หรือหนงัสือ : หากนําขอมูล หรือรูปภาพ 

หรือตาราง มาจากแหลงอื่น ใหอางองิแหลงท่ีมาดวย หากเปนหนังสือหรอืตําราตองไดรบัอนุญาตจาก
ผูถือสิทธิ์ดานทรัพยสินทางปญญา ไดแก สํานักพิมพ หรือผูแตงเดิม (เจาของผลงาน) 

๑๐. ใสเลขหนาเอกสารทุกหนา 


