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แนวปฏิบัติการขอต าแหน่งทางวชิาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(พ.ศ. 2557) 

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

 คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลั ย เ ชียง ใหม่  โดยคณะกรรมการบริหารประจ า 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2553  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบให้

ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ ใช้ประเมินผลการสอน รวมทั้งขั้นตอน 

การด า เนินการเพื่ อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายภาระงาน อีก

ทั้งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และ

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 จึงขอ

แจ้งแนวปฏิบัติการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณะ ดังนี้  

 ข้อ 1  แนวทางการประเมิน 

 ให้คณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน พิจารณาด าเนินการ

ประเมินผลการสอน (แบบ ปผ.1 และ ปผ.2) และเอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินผลการสอน  

(แบบ อป.1 หรือ อส.2  และ แบบ อป.2 หรอื อส.2) ตามรายละเอียด ดังนี้  

   1. การประเมินผลการสอน  ให้คณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลการสอน ตามแบบ ปผ.1 และ 

ปผ.2  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ  โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา ในรายวิชาที่ระบุเป็น

ภาระงานสอน ดังนี้  

1.1   คณะอนุกรรมการฯ เข้าไปประเมินการสอนในห้องเรียน  หรอื  พิจารณาจาก    

        แผ่นซีดกีารสอน จ านวน 1 คาบเรียน (ผูข้อต าแหน่งเป็นผู้แจ้งความประสงค์) 

1.2 แผนการสอนรายวิชา หรอืแนบ มอค.3 ฉบับปีการศึกษาที่ใชใ้นข้อ 1.1 

1.3   ผลการประเมินการสอนรายวิชาโดยนักศกึษา (หนว่ยทรัพยากรบุคคลประสานงาน   

   กับงานบริการการศกึษา)  

2. การประเมินเอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินผลการสอน  ให้คณะอนุกรรมการฯ 

ประเมินผลการสอน ตามแบบ อป.1 หรือ อส.2  และ แบบ อป.2 หรือ อส.2  ต ามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

2.1   แนวทางการค านวณภาระงานเอกสาร  ดังนี้  

 วิชาบรรยาย  ค านวณจากประมวลรายวิชาเฉพาะในหัวข้อที่ตนเองสอน  

 วิชาปฏิบัติการ ค านวณจากประมวลรายวิชาเฉพาะในหัวข้อที่ตนเองเป็นคณาจารย์ 

คุมปฏิบัติการหลัก 
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 วิชาฝึกปฏิบัติ  ค านวณจากประมวลรายวิชาเฉพาะในหัวข้อที่ตนเองสอนและคูณด้วยจ านวน

กลุ่ม พร้อมให้แนบใบงานทีม่อบหมายแก่นักศกึษาซึ่งบอกถึงความแตกต่างกันในการสอนในแต่ละกลุ่ม   

โดยทั้ง 3 กลุ่มวิชามีการค านวณภาระงานเอกสาร ดังน้ี  

กระบวนวิชา การค านวณภาระงานเอกสาร 

1. บรรยาย ค านวณจากจ านวน  1 หน่วยกิต เท่ากับ 15 ช่ัวโมงบรรยาย 

ตัวอย่าง  10 ชม.บรรยาย / 15  =  0.67 หนว่ยกิต 

2. ปฏิบัติการ 2.1 ปฏิบัติการ (3 ชั่วโมงปฏิบัติการ = 1 ชั่วโมงบรรยาย) 

ก. จ านวนช่ัวโมงสอนปฏิบัติการ / 3 =  X จ านวนช่ัวโมงสอนบรรยาย 

ข. จ านวนช่ัวโมงสอนบรรยาย / 15  =  Y หนว่ยกิต 

2.2 คลินิกปฏิบัติเวียน (3 ชั่วโมงปฏิบัติการ = 1 ชั่วโมงบรรยาย) 

ก. จ านวนช่ัวโมงสอน * จ านวนกลุ่มนักศึกษา  = X จ านวนช่ัวโมงสอนฝกึปฏิบัติ 

ข. จ านวนช่ัวโมงสอนฝกึปฏิบัติ / 3 = Y จ านวนช่ัวโมงสอนบรรยาย 

ค. Y จ านวนช่ัวโมงสอนบรรยาย / 15 = Z หนว่ยกิต 

3. ฝึกปฏิบัติ 3 ชั่วโมงปฏิบัติการ = 1 ชั่วโมงบรรยาย 

ก. จ านวนช่ัวโมงสอน * จ านวนกลุ่มนักศึกษา  = X จ านวนช่ัวโมงสอนฝกึปฏิบัติ 

ข. จ านวนช่ัวโมงสอนฝึกปฏิบัติ / 3  = Y จ านวนช่ัวโมงสอนบรรยาย 

ค. Y จ านวนช่ัวโมงสอนบรรยาย / 15 = Z หนว่ยกิต 

การค านวณจ านวนภาระงานเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน การขอต าแหน่งทาง

วิชาการในกระบวนวิชาไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ (VIPS) 

ล าดับ กระบวน

วิชา 

ตัวอย่างลักษณะกิจกรรม การนับภาระงาน

เอกสาร 

1 VIPS1 จ านวน 4 case ๆ ละ 2 สัปดาห์  

รวมเป็น 8 สัปดาห์ 

4 ช่ัวโมง 

ส าหรับเจ้าของ case 

2 VIPS2 จ านวน 3 case ๆ ละ 4 สัปดาห ์ 

รวมเป็น 12 สัปดาห์ 

8 ช่ัวโมง 

ส าหรับเจ้าของ case 

3 VIPS3 จ านวน 3 case ๆ ละ 4 สัปดาห ์ 

รวมเป็น 12 สัปดาห์ 

8 ช่ัวโมง 

ส าหรับเจ้าของ case 

4 VIPS4 จ านวน 24 case ส าหรับ 12 กลุ่ม  

สัปดาห์ที่ 1-6 จ านวน 12 case (อาจารย์ 12 คน) 

สัปดาห์ที่ 7-12 จ านวน 12 case (อาจารย์ 12 คน) 

10 ช่ัวโมง 

ส าหรับเจ้าของ case 

5 VIPS5 จ านวน 25-30 case เหมา 10 ช่ัวโมง  10 ช่ัวโมง 

ส าหรับเจ้าของ case 
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2.2 แนวทางในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน 

2.2.1 เอกสารประกอบการสอน มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ตามค า

จ ากัดความของเอกสารประกอบการสอนที่ประกาศ ก.พ.อ. ก าหนด (หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) และตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้

ประเมินผลการสอนของคณาจารย์ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557) 

เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น  หมายความว่า เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น ตาม

ภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชา หากแต่ละวิชานั้นมี

ผู้สอนรวมกันหลายคนจะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน 

ซึ่งมีคุณภาพดี และใช้ประกอบมาแล้ว อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา และรวมกันในแต่ละภาคการศึกษา 

ต้องไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยชั่วโมง (เทียบได้ 1  หนว่ยกิต)  เอกสารประกอบการสอน ควรมี 2 ส่วน คอื 

1. ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) เป็นเอกสารแสดงลักษณะของวิชาหนึ่งซึ่งอาจจัดท า

โดยใช้แนวทางที่ปรากฏในคู่มืออาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือเสนอเป็น 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (มคอ.) โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญได้แก่ 

 ช่ือและรหัสกระบวนวิชาพร้อมจ านวนหนว่ยกิต 

 ค าอธิบายลักษณะวิชา 

 จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 

 ล าดับหัวข้อเนื้อหา พร้อมจ านวนช่ัวโมงที่ใชใ้นการเรียนการสอนส าหรับแต่ละหัวข้อ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนหลัก ๆ ที่ใชใ้นรายวิชานั้น (สรุปให้เห็นภาพรวม) 

 วิธีและเกณฑก์ารประเมนิผล 

 รายการแหล่งวิทยากร ซึ่งรวมถึงเอกสารค้นคว้าและสื่อการเรียนการสอนประเภท 

ต่าง ๆ “ประมวลรายวิชาหรือ มคอ.3” นี้ให้ ผู้จัดท าพิมพ์ไว้ในส่วนหน้าของเอกสาร

ประกอบการสอน (ก่อนหนา้สารบัญ) 

2. สาระค าบรรยายส าหรับแต่ละหัวข้อเน้ือหา เป็นการประมวลเนื้อหาค าบรรยายหรือ

ค าอธิบายในหัวข้อเนื้อหา ตามที่ปรากฏในประมวลวิชาพอสังเขปพร้อมแสดงรายการ

เอกสารอ้างองิหรอืค้นคว้า วธิีการหรือกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่อาจ

ใช้ประกอบการเรียนการสอนหัวข้อนัน้ ๆ  

      ดังนั้น การจัดท ารูปเล่มที่เหมาะสมของเอกสาประกอบการสอน จึงควรมีลักษณะของ

ส่วนประกอบตามล าดับ ดังนี้ 



๔ 
 

1. หน้าปก ควรปรากฏข้อความ ดังนี้ 

1.1 “เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา (…………………………………………)”  

         กรณทีี่ไม่ได้สอนทั้งรายวิชาให้ระบุหัวข้อของเน้ือหาที่ปรากฎในเอกสาร 

1.2 ชื่อผู้จัดท า ภาควิชา หรอืหนว่ยงานที่สังกัด 

1.3 ปี พ.ศ. ที่จัดท าให้ผู้จัดท าบรรจุปี พ.ศ. แสดงไว้ที่หนา้ปกด้วย 

2. ค าน า  แสดงเจตนารมณแ์ละการจัดเตรยีมเอกสารของผูจ้ัดท า 

3. ประมวลรายวิชาหรอื มคอ.3 

4. หน้าสารบัญ 

5. เน้ือหา 

หัวข้อที่ 1 (บทที่ 1 หรอืตอนที่ 1)......................................ระบุชื่อ.................................. 

5.1 ประมวลเนือ้หาค าบรรยายหรอืค าอธิบาย 

5.2 รายการเอกสารอ้างองิหรอืค้นคว้า 

5.3 วิธีหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นหลักหรืออาจใช้เพื่อท าให้ผู้เรียนมี

ประสบการณเ์รียนรู้ที่ดีที่สุด  

5.4 รายการสื่อการเรียนการสอนที่อาจใช้ประกอบและอาจรวมถึงตัวอย่างสื่อ

การเรียนการสอน (ถ้ามี) ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน ได้แก่แบบฝึกทักษะ ใบงาน 

รูปภาพ แผนภูมิ ซีดรีอม ฯลฯ  

  หัวข้อที่ 2  (บทที่ 2 หรอืตอนที่ 2) 

   มีสว่นประกอบเชน่เดียวกับข้อ  5.1 ถึง 5.4 ในหัวข้อที่ 1 

  หัวข้อที่ 3  (บทที่ 3 หรอืตอนที่ 3) 

   มีสว่นประกอบเชน่เดียวกับข้อ  5.1 ถึง 5.4 ในหัวข้อที่ 1 

นอกจากนั้นเอกสารประกอบการสอนยังมลีักษณะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. เอกสารที่ใช้อ้างอิงในเอกสารประกอบการสอน เช่น แผนภูมิ รูปภาพ จะต้องระบุ

แหลง่ที่มาของแผนภูม ิรูปภาพ 

2. เอกสารประกอบการสอนให้แยกเสนอแต่ละรายวิชาไม่ต้องเย็บเล่มรวมกัน 

3. ในการเสนอเอกสารประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายกระบวนวิชาที่

ก าหนดให้มีช่ัวโมงสอน ควรมีจ านวนหนา้อย่างนอ้ยชั่วโมงละ 2-3 หนา้  

4. เอกสารประกอบการสอนต้องไม่เป็นฉบับเดียวกันกับงานแต่งเรียบเรียงต ารา หรือ

หนังสือในการเสนอขอฯ 

5. เอกสารประกอบการสอนที่เคยใช้สอนมาแล้ว  ถึงแม้วา่ในภาคเรียนที่ตัวเองไม่ได้สอนก็

สามารถน ามาเสนอขอได้ แต่ว่ากระบวนวิชาจะต้องไม่ถูกยกเลิก ทั้งนี้เนื้อหาสาระยังมี

ความทันสมัยอยู่  
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6. หากเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาฝึกปฏิบัติ ควรมีเนื้อหาสอดคล้องกับการสอน

พร้อมแนบใบงานของนักศกึษาแตล่ะกลุ่ม 

7. การจัดรูปเล่มและรูปแบบตัวอักษรให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเอกสาร 

8. การเขียนเอกสารควรเป็นเอกสารภาษาเดียวกันทั้งฉบับ   

2.2.2 เอกสารค าสอน มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ตามค าจ ากัดความ

ของเอกสารค าสอนที่ประกาศ ก.พ.อ. ก าหนด (หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่  2 พ.ศ.2550) และตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผล

การสอนของคณาจารย์ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 2557) 

เอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้น หมายความว่า เอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ 

ผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชา ซึ่งแตล่ะวชิามีผู้สอนรว่มกันหลายคนจะต้องเสนอ

เอกสารค าสอน ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และใช้ประกอบมาแล้ว อย่าง

น้อยหนึ่งภาคการศึกษา และรวมกันในแต่ละภาคการศึกษา ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยช่ัวโมง (เทียบได้  

1 หนว่ยกิต)  

 ส่วนประกอบของเอกสารค าสอนที่ส าคัญ คอื 

1. ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) หรืออาจเสนอเป็น มคอ.3 รายละเอียดของ

รายวิชา (Course Specification) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(มคอ.) (เชน่เดียวกับในเอกสารประกอบการสอน) 

2. ค าบรรยายหรือเนื้อหาสาระส าหรับการเรียนการสอนโดยละเอียด (ตามหัวข้อเนื้อหา

ในประมวลรายวิชา)  

3. รายการเอกสารอ้างองิและ/หรอืค้นคว้า ส าหรับแต่ละหัวข้อเนื้อหา 

เอกสารค าสอนอาจมรีายละเอียดเช่นเดียวกับเอกสารประกอบการสอน ข้อ 5.3 และ 5.4 

ด้วยก็ได้ แตม่ีเนื้อหาค าบรรยาย ข้อ 5.1 ที่สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน  

 2.3 ผลงานทางวชิาการ 

 2.3.1 บทความทางวิชาการ มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ตามค าจ ากัด

ความของบทความทางวิชาการตามที่ก าหนด 

  บทความทางวิชาการ มีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ต้องมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ 

2. การมีส่วนร่วมให้ระบุบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมลายมือชื่อของตัวเอง

และผูม้ีสว่นร่วมและแนบหลักฐานมีสว่นร่วมประกอบการพิจารณาด้วย 

3. การเผยแพรต่้องถูกต้องตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
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2.3.2 ต าราหรือหนังสือ มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ตามค าจ ากัดความ

ของต าราหรอืหนังสือตามที่ก าหนด 

 ต าราหรอืหนังสือ มีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ให้ระบุการน าเสนอในแบบ ก.พ.อ.03 ให้ชัดเจนว่า ในรูปแบบของ “ต ารา” หรือใน

รูปแบบของ “หนังสือ”  

2. ต้องมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ 

3. กรณีที่เคยใช้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว แตไ่ด้มกีารปรับปรุงเพิ่มเติมสามารถ

น ามาเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ทั้งนี้ ต้องชี้แจงส่วนที่เพิ่มเติมปรับปรุง และจะ

คิดให้น้ าหนักส่วนเพิ่มเติมเท่าน้ัน  

4. ลักษณะของต าราหรอืหนังสือตอ้งมรีูปเล่มเชน่เดียวกับหนังสือทางวิชาการทั่วไป ได้แก่ 

ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือวิ เคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและ

บรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์  

แหลง่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ รวมทั้งมกีารจัดท าดัชนี 

5. ต าราหรือหนังสือที่มีผู้ร่วมจัดท าหลายคนและไม่ได้ระบุที่จัดท าอย่างชัดเจนว่าเป็นของ

ผู้ใดจะต้องมีหลักฐานการมีส่วนร่วม ให้ระบุบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบพร้อม

ลายมอืชื่อของผู้รว่มจัดท าด้วย (แยกต่างหากโดยไม่ต้องเย็บเล่ม) 

6. การเผยแพร่ต าราหรือหนังสือ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หากเป็นผลงานที่

มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและจัดจ าหน่ายโดยทั่วไปแล้ว ยังจ าเป็นจะต้องมีการเผยแพร่

โดยมอบให้สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า อีก 5 แห่ง แต่ถ้าหากจัดพิมพ์

และจ าหน่ายโดยส านักพิมพ์ ซึ่งเป็นการพิมพ์เพื่อจัดจ าหน่าย จะพิจารณาอนุโลมไม่

ต้องมอบใหส้ถาบันทางวชิาการที่เกี่ยวข้องตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้แต่อย่างใด  

7. ต ารา: เผยแพร่ โดยต้องใชใ้นการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึง่ภาคการศกึษา 

หนังสือ: เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

8. กรณีปรับปรุงต าราหรอืหนังสือใหเ้ผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ก าหนดก่อนน าเสนอขอเพิ่มเติม 

9. กรณีที่จัดท าร่วมกับผูอ้ื่น และไม่สามารถส่งหนังสือที่เป็นต้นฉบับมาได้ทั้ง 5 เล่ม ให้น า

ต้นฉบับมาพิจารณา 1 เล่ม และถ่ายส าเนาเอกสารที่มีหน้าปก ค าน า สารบัญ 

บรรณานุกรม และเนือ้หาที่ตนเองรับผดิชอบอีก 4 ชุดได้  



๗ 
 

ตารางเปรียบเทยีบระหว่างต าราและหนังสือ 

ต ารา หนังสือ 

ระบุใน กพอ.03 ว่า “ต ารา” ระบุใน กพอ.03 ว่า “หนังสือ” 

เผยแพร่โดยใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ภาคการศกึษา 

เผยแพร่มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน 

การเผยแพร่ต าราหรือหนังสือ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด หากเป็นผลงานที่มีการจัดพิมพเ์ป็น

รูปเล่มและจัดจ าหนา่ยโดยทั่วไปแล้ว ยังจ าเป็นจะต้องมีการเผยแพร่โดยมอบให้สถาบันทางวิชาการที่

เกี่ยวข้องไมน่้อยกว่า อกี 5 แห่ง แตถ่้าหากจัดพิมพ์และจ าหน่ายโดยส านักพิมพ์ ซึ่งเป็นการพิมพ์เพื่อจัด

จ าหน่าย จะพิจารณาอนุโลมไม่ตอ้งมอบใหส้ถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้แต่

อย่างใด 

 

2.3.3 ผลงานวิจัย มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ตามค าจ ากัดความของ

ผลงานวิจัยตามที่ก าหนด 

 ผลงานวิจัย มีลกัษณะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ต้องมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  

2. การเผยแพรต่้องถูกต้องตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 

3. กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคนต้องส่งหลักฐานการมีส่วนร่วมประกอบการพิจารณาโดย

ให้ระบุบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมลายมือชื่อของตัวเองและผู้มีส่วนร่วม 

และจะต้องมีผลงายวิจัยโดยรวมที่เกี่ยวเนื่อง สอดคล้องกัน อีกทั้งมีประมาณและ

คุณภาพที่แสดงความเป็นผูท้รงคุณวุฒิในระดับนั้น ๆ  

4. กรณีเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ ให้ส่งหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 

(Proceeding) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติมาประกอบ 

การพิจารณาด้วย  

5. วารสารที่ เป็นเพียงบทคัดย่อ ให้น าเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบการ

พิจารณาด้วย  

6. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ จะต้องเผยแพร่ในวารสารตามรายชื่อ

ของวารสารที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.3.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น มีค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ 

ตามค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามที่ก าหนด รวมถึงงานแปลด้วย 
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งานแปลหนังสือหรอืต ารา มีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. จะต้องส่งต้นฉบับมาประกอบการพิจารณา 

2. ต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตแปลจากเจา้ของลขิสิทธิ์ 

3. เนื่องจากการแปลเป็นเพียงการน าเสนอเนื้อหาสาระในอีกภาษาหนึ่งตามต้นฉบับที่มไีว้แล้ว 

ดังนัน้ คณะกรรมการฯ จะถือว่ามีน้ าหนักเพียง 75% ของผลงานเท่านั้น 

สิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองทุนแรง สิทธิบัตร จะต้องส่งรายละเอียดของการพัฒนาผลงานให้เห็น

คุณค่าของผลงานประกอบด้วย บทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าว ท าให้เกิดความก้าวหน้า

ทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ และแสดงถึงความสามารถในการ

บุกเบิกในสาขาวิชานั้น 

 

ข้อ 2 ขั้นตอนการส่งเอกสารขอต าแหน่งทางวชิาการ  

1. ในการเสนอขอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ใหใ้ช้แบบเสนอขอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการ (แบบก.พ.อ.03) โดยใส่ปกใสหน้า-หลังและเข้าเล่มแบบสันรูด มีจ านวนดังนี้ 

1.1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จ านวน 10 ชุด  

1.2 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพเิศษ และศาสตราจารย์  

โดยวิธีที่ 2  จ านวน 15 ชุด 

2. เอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน จ านวน 5 เล่ม ให้แยกเสนอแต่ละรายวิชาไม่ต้อง

เย็บเล่มรวมกัน โดยให้เข้าเล่มแบบใส่ห่วงกระดูกงู หรือใช้ลิ้นแฟ้มและแยกสีปกเอกสารแต่

ละรายวิชาใช้รายวิชาละสี 

3. ผลงานทางวชิาการ ได้แก่ งานวิจัย หรอืบทความทางวิชาการ ให้เรียงรูปเล่ม ดังนี้ 

3.1  หน้าปก ควรปรากฏข้อความ ดังนี้ 

 “ผลงานทางวชิาการ” 

 ชื่อผู้จัดท า ภาควิชา หรอืหนว่ยงานที่สังกัด 

 ปี พ.ศ. ที่จัดท าให้ผู้จัดท าบรรจุปี พ.ศ. แสดงไว้ที่หนา้ปกด้วย 

3.2 แบบแสดงหลักฐานการมสี่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ  

3.3 หนา้ปกวารสารที่ได้ตพีิมพ์ 

3.4 สารบัญของวารสารที่ได้ตพีิมพ์ ให้ใชป้ากกาเน้นข้อความรายชื่อผูเ้สนอขอ 

3.5 ติดกระดาษขั้นหน้า (slip) ที่งานวิจัยหรอืบทความทางวิชาการแตล่ะเรื่อง เพื่อให้

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นได้ชัดเจน 

3.6 หากเป็นต ารา หรอืหนังสอื ให้แยกเล่มตา่งหากไม่เย็บเล่มรวมกัน จ านวน 5 เล่ม 

3.7 เสนอเล่มผลงานทางวิชาการ จ านวน 5 เล่ม 

4. แผ่นซีดกีารสอน จ านวน 4 แผน่ 



๙ 
 

5. แผ่นซีดแีบบ กพอ.03 จ านวน 1 แผน่ 

6. หลักฐานการมีส่วนร่วมในการจัดท าผลงาน  โดยถ่ายเอกสารให้หนว่ยบุคคล จ านวน 2 ชุด 

(เย็บมุมดา้นซ้ายไม่ต้องเข้าเล่ม)  โดยเรียงล าดับเอกสาร ดังนี้ 

6.1  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  

6.2  หนา้ปกวารสารที่ได้ตพีิมพ์ 

6.3 สารบัญของวารสารที่ได้ตพีิมพ์ ให้ใชป้ากกาเน้นข้อความรายชื่อผูเ้สนอขอ 

7. แบบตรวจสอบเอกสารส าหรับผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 1) 

8. บันทึกข้อความน าส่งจากภาควิชาลงนามโดยผูข้อต าแหน่งทางวิชาการ และหัวหน้าภาควิชา  

(ตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2) 
 

หมายเหตุ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน และผลงานทางวิชาการ หากผา่นพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการเรยีบร้อยแล้ว หนว่ยบุคคลจะแจง้ให้ท่านน าไปเข้าเล่มอัดกาว  



๑๐ 
 

ข้อ 3  ขั้นตอนการด าเนินการ 

 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแตล่ะขั้นตอนด าเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายในก าหนดเวลา ดังนี้  
 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลา 

1 ผูเ้สนอขอ ยื่นเรื่องตอ่ภาควิชา ผูเ้สนอขอ - 

2 หัวหนา้ภาควิชาพิจารณา / ส่งคณะฯ ภาควิชา / หัวหนา้

ภาควิชา 

- 

3 หนว่ยทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติ 

และเอกสาร / หลักฐาน หากไม่ครบถ้วนให้

แจ้งผูเ้สนอขอ เพื่อท าการแก้ไข / เพิ่มเตมิ  

หนว่ยทรัพยากรบุคคล 

/ ภาควิชา / ผูเ้สนอขอ 

ภายใน 3 วัน 

ท าการ 

4 คณะฯ รับเรื่องเมื่อคุณสมบัติ และเอกสาร / 

หลักฐานครบถ้วน และเสนอค าสั่งแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการฯ ต่อคณบดี  

หนว่ยทรัพยากรบุคคล 

ออกใบรับเรื่อง / เสนอ

ค าสั่งแต่งตัง้กรรมการ 

ภายใน 2 วัน 

ท าการ 

5 ส่งเอกสารคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา หนว่ยทรัพยากรบุคคล ภายใน 2 วัน 

ท าการ 

6 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาประเมินผลการ

สอน และเอกสารที่ใชป้ระเมินผลการสอน 

คณะอนุกรรมการฯ ภายใน 1 สัปดาห์ 

7 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ  

เพื่อสรุปคะแนนประเมินผลการสอน  

และเอกสารประกอบการสอน / ค าสอน  

หนว่ยทรัพยากรบุคคล 

/ คณะอนุกรรมการฯ  /  

ผูเ้สนอขอ 

ภายใน 1 สัปดาห์ 

8 คณะอนุกรรมการฯ ส่งคนืเรื่องไปยัง 

ผูเ้สนอขอ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

หนว่ยทรัพยากรบุคคล 

/ ผูเ้สนอขอ 

ภายใน 1 วัน 

ท าการ 

9 ผูเ้สนอขอปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ผูเ้สนอขอ ภายใน 1 สัปดาห์ 

10 เสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  หนว่ยทรัพยากรบุคคล ภายใน 1 วัน 

ท าการ 

 

หมายเหตุ ล าดับที่ 4 – 9 มหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ านวน 30 วัน 



๑๑ 
 

แบบตรวจสอบเอกสารส าหรับผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  

วันที่................................................ 

 การเสนอขอแต่งตั้ง................................................ให้ด ารงต าแหน่ง............................................... 

ของ................................................สังกัดภาควิชา..................................................คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ด้วย วิธีปกติ / วิธีพเิศษ  ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ล าดับ

ที่ 

รายการที่ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้วผลปรากฏ ดังน้ี 

(เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ) 

1. บันทึกข้อความน าส่งจากผู้ขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

  ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

2. แบบตรวจสอบเอกสารส าหรับผู้ขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

  ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

4. วิธีปกต ิ

  แบบ ก.พ.อ. 03 จ านวน 10 ชุด 

  แบบ ก.พ.อ. 04 จ านวน 10 ชุด 

วิธีพเิศษ 

  แบบ ก.พ.อ. 03 จ านวน 15 ชุด 

  แบบ ก.พ.อ. 04 จ านวน 15 ชุด 

  ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

5. ผลงานทางวิชาการ จ านวน 5 ชุด ได้แก่  

 (1)  เอกสารประกอบการสอน จ านวน.........รายวิชา 

       เอกสารค าสอน  จ านวน..........รายวิชา 

  ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

 กระบวนวิชา....................................................... 

หัวข้อ…………………………………………………………………. 

จ านวน...............หนา้ ตัง้แต่หน้า...........ถึง.......... 

จ านวนช่ัวโมงบรรยาย......................................... 

จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติการ...................................... 

  ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

 (2) หนังสือ / ต ารา 

  หนังสือ 

  ต ารา   

  ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

   

เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 1  



๑๒ 
 

ล าดับ

ที่ 

รายการที่ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้วผลปรากฏ ดังน้ี 

(เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ) 

 (3) บทความทางวิชาการ    ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

 (4) ผลงานวิจัย     ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

 (5) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ  

      

  ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

 หลักฐานการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ขอ้ (2) หรอื  

(3) หรอื (4) หรอื (5)  จ านวน  5 ชุด 

  ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

 หลักฐานการมีสว่นร่วมในการจัดท าผลงาน 

ทางวิชาการ จ านวน 5 ชุด 

  ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................ 

 

   ลงช่ือ.................................................(ผูเ้สนอขอต าแหน่งทางวิชาการ) 

       (                                         ) 

   ต าแหน่ง.................................................. 

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

 สรุปการตรวจสอบ    ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ 

 ต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง หรอืเพิ่มเติม แล้วน ามาเสนอขอใหม่ 

       อีกครั้งหนึ่ง 

 

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

                      (นางพัชรี  ยะภิระ) 

                     พนักงานปฏิบัติงาน  



๑๓ 
 

    บันทกึข้อความ 

ส่วนงาน  งานบรหิารทั่วไป  คณะสัตวแพทยศาสตร์  โทร.8006       

ท่ี  ศธ  6393(19).    /            วันที ่             2557    

เรื่อง    ขอส่งแบบเสนอขอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์  
 

เรียน   อธิการบด ี
 

 ตามที่ นาย/นาง/นางสาว    ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชา      มีความ

ประสงคจ์ะเสนอขอแต่งตั้งเพื่อด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์  โดยขอ

น าส่งเอกสารประกอบการเสนอขอ ดังนี้  

1. แบบ ก.พ.อ.03 โดยวิธปีกติ (จ านวน 10 ชุด) / วิธพีิเศษ (จ านวน 15 ชุด) 

2. เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน จ านวน  รายวิชา จ านวน  5 ชุด 

2.1  รายวิชา     

2.2  รายวิชา     

3. ต ารา / หนังสอื จ านวน  เล่ม    จ านวน  5  ชุด 

3.1 เรื่อง      

4. ผลงานทางวิชาการ        จ านวน 5 ชุด 

4.1 งานวิจัย จ านวน   เรื่อง 

4.2 บทความวิชาการ จ านวน   เรื่อง 

4.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จ านวน   เรื่อง 

4.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม จ านวน   เรื่อง 

8.  แผ่นซีดีการสอน        จ านวน 4 แผ่น 

9.  แผ่น CD แบบ ก.พ.อ. 03       จ านวน  1 แผ่น 

10. หลักฐานการมีส่วนร่วม (เย็บมุมด้านซา้ยไม่ต้องเข้าเล่มให้หน่วยบุคคล)  จ านวน  2  ชุด 

  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับรองว่าเอกสารที่ส่งมาเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  /รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์    เป็นไปตาม (พนักงานมหาวิทยาลัยข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราย์ พ.ศ. 2557 / ข้าราชการ ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  

        

เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2  



๑๔ 
 

(    ) 

       ต าแหนง่     

 

       (    ) 

       หัวหน้าภาควิชา    

 


