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แนวปฏิบัติการขอตาแหน่งทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(พ.ศ. 2557)
*******************************
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยคณะกรรมการบริ ห ารประจ า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เห็น ชอบให้
ปรั บ ปรุ ง แนวทางการประเมิ น ผลการสอน และเอกสารที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ผลการสอน รวมทั้ ง ขั้ น ตอน
การด าเนิ น การเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายภาระงาน อีก
ทั้งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ประจาคณะสัต วแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 จึงขอ
แจ้งแนวปฏิบัติการขอตาแหน่งทางวิชาการของคณะ ดังนี้
ข้อ 1 แนวทางการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน พิจารณาดาเนินการ
ประเมิ น ผลการสอน (แบบ ปผ.1 และ ปผ.2) และเอกสารที่ ใ ช้ ป ระกอบการประเมิ น ผลการสอน
(แบบ อป.1 หรือ อส.2 และ แบบ อป.2 หรือ อส.2) ตามรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินผลการสอน ให้คณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลการสอน ตามแบบ ปผ.1 และ
ปผ.2 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯ โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา ในรายวิชาที่ระบุเป็น
ภาระงานสอน ดังนี้
1.1 คณะอนุกรรมการฯ เข้าไปประเมินการสอนในห้องเรียน หรือ พิจารณาจาก
แผ่นซีดกี ารสอน จานวน 1 คาบเรียน (ผูข้ อตาแหน่งเป็นผู้แจ้งความประสงค์)
1.2 แผนการสอนรายวิชา หรือแนบ มอค.3 ฉบับปีการศึกษาที่ใช้ในข้อ 1.1
1.3 ผลการประเมินการสอนรายวิชาโดยนักศึกษา (หน่วยทรัพยากรบุคคลประสานงาน
กับงานบริการการศึกษา)
2. การประเมินเอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินผลการสอน ให้คณะอนุกรรมการฯ
ประเมิ น ผลการสอน ตามแบบ อป.1 หรื อ อส.2 และ แบบ อป.2 หรื อ อส.2 ต ามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.1 แนวทางการคานวณภาระงานเอกสาร ดังนี้
 วิชาบรรยาย คานวณจากประมวลรายวิชาเฉพาะในหัวข้อที่ตนเองสอน
 วิชาปฏิบัติการ คานวณจากประมวลรายวิชาเฉพาะในหัวข้อที่ตนเองเป็นคณาจารย์
คุมปฏิบัติการหลัก
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 วิชาฝึกปฏิบัติ คานวณจากประมวลรายวิชาเฉพาะในหัวข้อที่ตนเองสอนและคูณด้วยจานวน
กลุ่ม พร้อมให้แนบใบงานทีม่ อบหมายแก่นักศึกษาซึ่งบอกถึงความแตกต่างกันในการสอนในแต่ละกลุ่ม
โดยทั้ง 3 กลุ่มวิชามีการคานวณภาระงานเอกสาร ดังนี้
กระบวนวิชา
การคานวณภาระงานเอกสาร
คานวณจากจานวน 1 หน่วยกิต เท่ากับ 15 ชั่วโมงบรรยาย
1. บรรยาย
ตัวอย่าง 10 ชม.บรรยาย / 15 = 0.67 หน่วยกิต
2. ปฏิบัติการ
2.1 ปฏิบัติการ (3 ชั่วโมงปฏิบัติการ = 1 ชั่วโมงบรรยาย)
ก. จานวนชั่วโมงสอนปฏิบัติการ / 3 = X จานวนชั่วโมงสอนบรรยาย
ข. จานวนชั่วโมงสอนบรรยาย / 15 = Y หน่วยกิต
2.2 คลินิกปฏิบัติเวียน (3 ชั่วโมงปฏิบัติการ = 1 ชั่วโมงบรรยาย)
ก. จานวนชั่วโมงสอน * จานวนกลุ่มนักศึกษา = X จานวนชั่วโมงสอนฝึกปฏิบัติ
ข. จานวนชั่วโมงสอนฝึกปฏิบัติ / 3 = Y จานวนชั่วโมงสอนบรรยาย
ค. Y จานวนชั่วโมงสอนบรรยาย / 15 = Z หน่วยกิต
3. ฝึกปฏิบัติ
3 ชั่วโมงปฏิบัติการ = 1 ชั่วโมงบรรยาย
ก. จานวนชั่วโมงสอน * จานวนกลุ่มนักศึกษา = X จานวนชั่วโมงสอนฝึกปฏิบัติ
ข. จานวนชั่วโมงสอนฝึกปฏิบัติ / 3 = Y จานวนชั่วโมงสอนบรรยาย
ค. Y จานวนชั่วโมงสอนบรรยาย / 15 = Z หน่วยกิต
การคานวณจานวนภาระงานเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน การขอตาแหน่งทาง
วิชาการในกระบวนวิชาไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ (VIPS)
ลาดับ กระบวน
ตัวอย่างลักษณะกิจกรรม
การนับภาระงาน
วิชา
เอกสาร
1
VIPS1 จานวน 4 case ๆ ละ 2 สัปดาห์
4 ชั่วโมง
รวมเป็น 8 สัปดาห์
สาหรับเจ้าของ case
2
VIPS2 จานวน 3 case ๆ ละ 4 สัปดาห์
8 ชั่วโมง
รวมเป็น 12 สัปดาห์
สาหรับเจ้าของ case
3
VIPS3 จานวน 3 case ๆ ละ 4 สัปดาห์
8 ชั่วโมง
รวมเป็น 12 สัปดาห์
สาหรับเจ้าของ case
4
VIPS4 จานวน 24 case สาหรับ 12 กลุ่ม
10 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 1-6 จานวน 12 case (อาจารย์ 12 คน)
สาหรับเจ้าของ case
สัปดาห์ที่ 7-12 จานวน 12 case (อาจารย์ 12 คน)
5
VIPS5 จานวน 25-30 case เหมา 10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
สาหรับเจ้าของ case
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2.2 แนวทางในการจัดทาเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคาสอน
2.2.1 เอกสารประกอบการสอน มีคานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ตามคา
จากัดความของเอกสารประกอบการสอนที่ประกาศ ก.พ.อ. กาหนด (หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) และตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้
ประเมินผลการสอนของคณาจารย์ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557)
เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น หมายความว่า เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น ตาม
ภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ทาการสอนหลายวิชา หากแต่ละวิชานั้นมี
ผู้สอนรวมกันหลายคนจะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นผู้สอน
ซึ่งมีคุณภาพดี และใช้ประกอบมาแล้ว อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา และรวมกันในแต่ละภาคการศึกษา
ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยชั่วโมง (เทียบได้ 1 หน่วยกิต) เอกสารประกอบการสอน ควรมี 2 ส่วน คือ
1. ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) เป็นเอกสารแสดงลักษณะของวิชาหนึ่งซึ่งอาจจัดทา
โดยใช้แนวทางที่ปรากฏในคู่มืออาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเสนอเป็น
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญได้แก่
 ชื่อและรหัสกระบวนวิชาพร้อมจานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายลักษณะวิชา
 จุดประสงค์การเรียนการสอน
 ลาดับหัวข้อเนื้อหา พร้อมจานวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอนสาหรับแต่ละหัวข้อ
 กิจกรรมการเรียนการสอนหลัก ๆ ที่ใช้ในรายวิชานั้น (สรุปให้เห็นภาพรวม)
 วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
 รายการแหล่งวิท ยากร ซึ่งรวมถึงเอกสารค้นคว้าและสื่อการเรีย นการสอนประเภท
ต่าง ๆ “ประมวลรายวิชาหรือ มคอ.3” นี้ให้ ผู้จัดทาพิมพ์ไว้ใ นส่วนหน้าของเอกสาร
ประกอบการสอน (ก่อนหน้าสารบัญ)
2. สาระค าบรรยายส าหรั บ แต่ ล ะหั ว ข้ อ เนื้ อ หา เป็ น การประมวลเนื้ อ หาค าบรรยายหรื อ
ค าอธิ บ ายในหั ว ข้ อ เนื้ อ หา ตามที่ ป รากฏในประมวลวิ ช าพอสั ง เขปพร้ อ มแสดงรายการ
เอกสารอ้างอิงหรือค้นคว้า วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่อาจ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนหัวข้อนัน้ ๆ
ดังนั้น การจัดทารูปเล่มที่เหมาะสมของเอกสาประกอบการสอน จึงควรมีลักษณะของ
ส่วนประกอบตามลาดับ ดังนี้
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1. หน้าปก ควรปรากฏข้อความ ดังนี้
1.1 “เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา (…………………………………………)”
กรณีท่ไี ม่ได้สอนทั้งรายวิชาให้ระบุหัวข้อของเนื้อหาที่ปรากฎในเอกสาร
1.2 ชื่อผู้จัดทา ภาควิชา หรือหน่วยงานที่สังกัด
1.3 ปี พ.ศ. ที่จัดทาให้ผู้จัดทาบรรจุปี พ.ศ. แสดงไว้ที่หน้าปกด้วย
2. คานา แสดงเจตนารมณ์และการจัดเตรียมเอกสารของผูจ้ ัดทา
3. ประมวลรายวิชาหรือ มคอ.3
4. หน้าสารบัญ
5. เนื้อหา
หัวข้อที่ 1 (บทที่ 1 หรือตอนที่ 1)......................................ระบุชื่อ..................................
5.1 ประมวลเนือ้ หาคาบรรยายหรือคาอธิบาย
5.2 รายการเอกสารอ้างอิงหรือค้นคว้า
5.3 วิธีหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นหลักหรืออาจใช้เพื่อทาให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุด
5.4 รายการสื่อการเรียนการสอนที่อาจใช้ประกอบและอาจรวมถึงตัวอย่างสื่อ
การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ตั ว อย่ า งสื่ อ การเรี ย นการสอน ได้ แ ก่ แ บบฝึ ก ทั ก ษะ ใบงาน
รูปภาพ แผนภูมิ ซีดรี อม ฯลฯ
หัวข้อที่ 2 (บทที่ 2 หรือตอนที่ 2)
มีสว่ นประกอบเช่นเดียวกับข้อ 5.1 ถึง 5.4 ในหัวข้อที่ 1
หัวข้อที่ 3 (บทที่ 3 หรือตอนที่ 3)
มีสว่ นประกอบเช่นเดียวกับข้อ 5.1 ถึง 5.4 ในหัวข้อที่ 1
นอกจากนั้นเอกสารประกอบการสอนยังมีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เอกสารที่ใ ช้อ้ างอิงในเอกสารประกอบการสอน เช่น แผนภูมิ รูป ภาพ จะต้องระบุ
แหล่งที่มาของแผนภูมิ รูปภาพ
2. เอกสารประกอบการสอนให้แยกเสนอแต่ละรายวิชาไม่ต้องเย็บเล่มรวมกัน
3. ในการเสนอเอกสารประกอบการสอนวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง หรื อ หลายกระบวนวิ ช าที่
กาหนดให้มีชั่วโมงสอน ควรมีจานวนหน้าอย่างน้อยชั่วโมงละ 2-3 หน้า
4. เอกสารประกอบการสอนต้องไม่เป็นฉบับเดียวกั นกับงานแต่งเรียบเรีย งตารา หรือ
หนังสือในการเสนอขอฯ
5. เอกสารประกอบการสอนที่เคยใช้สอนมาแล้ว ถึงแม้วา่ ในภาคเรียนที่ตัวเองไม่ได้สอนก็
สามารถนามาเสนอขอได้ แต่ว่ากระบวนวิชาจะต้องไม่ถูกยกเลิก ทั้งนี้เนื้อหาสาระยังมี
ความทันสมัยอยู่
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6. หากเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาฝึกปฏิบัติ ควรมีเนื้ อหาสอดคล้องกับการสอน
พร้อมแนบใบงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
7. การจัดรูปเล่มและรูปแบบตัวอักษรให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเอกสาร
8. การเขียนเอกสารควรเป็นเอกสารภาษาเดียวกันทั้งฉบับ
2.2.2 เอกสารคาสอน มีคานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ตามคาจากัดความ
ของเอกสารคาสอนที่ประกาศ ก.พ.อ. กาหนด (หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2550) และตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผล
การสอนของคณาจารย์ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2557)
เอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้น หมายความว่า เอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่
ผูข้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ทาการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชามีผู้สอนร่วมกันหลายคนจะต้องเสนอ
เอกสารคาสอน ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และใช้ประกอบมาแล้ว อย่าง
น้อยหนึ่งภาคการศึกษา และรวมกันในแต่ละภาคการศึกษา ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยชั่วโมง (เทียบได้
1 หน่วยกิต)
ส่วนประกอบของเอกสารคาสอนที่สาคัญ คือ
1. ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) หรืออาจเสนอเป็น มคอ.3 รายละเอียดของ
รายวิชา (Course Specification) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษาแห่งชาติ
(มคอ.) (เช่นเดียวกับในเอกสารประกอบการสอน)
2. คาบรรยายหรือเนื้อหาสาระสาหรับการเรียนการสอนโดยละเอียด (ตามหัวข้อเนื้อหา
ในประมวลรายวิชา)
3. รายการเอกสารอ้างอิงและ/หรือค้นคว้า สาหรับแต่ละหัวข้อเนื้อหา
เอกสารคาสอนอาจมีรายละเอียดเช่นเดียวกับเอกสารประกอบการสอน ข้อ 5.3 และ 5.4
ด้วยก็ได้ แต่มีเนื้อหาคาบรรยาย ข้อ 5.1 ที่สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน
2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 บทความทางวิชาการ มีคานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ตามคาจากัด
ความของบทความทางวิชาการตามที่กาหนด
บทความทางวิชาการ มีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ต้องมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ
2. การมีส่วนร่วมให้ระบุบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมลายมือชื่อของตัวเอง
และผูม้ ีสว่ นร่วมและแนบหลักฐานมีสว่ นร่วมประกอบการพิจารณาด้วย
3. การเผยแพร่ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

๖
2.3.2 ตาราหรือหนังสือ มีคานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ตามคาจากัดความ
ของตาราหรือหนังสือตามที่กาหนด
ตาราหรือหนังสือ มีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ระบุการนาเสนอในแบบ ก.พ.อ.03 ให้ชัดเจนว่า ในรูปแบบของ “ตารา” หรือใน
รูปแบบของ “หนังสือ”
2. ต้องมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ
3. กรณีที่เคยใช้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการมาแล้ว แต่ได้มกี ารปรับปรุงเพิ่มเติมสามารถ
นามาเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการได้ ทั้งนี้ ต้องชี้แจงส่วนที่เพิ่มเติมปรับปรุง และจะ
คิดให้นาหนั
้ กส่วนเพิ่มเติมเท่านั้น
4. ลักษณะของตาราหรือหนังสือต้องมีรูปเล่มเช่นเดียวกับหนังสือทางวิชาการทั่วไป ได้แก่
ค าน า สารบั ญ เนื้ อ เรื่ อ ง การอธิ บ ายหรื อ วิ เ คราะห์ การสรุ ป การอ้ า งอิ ง และ
บรรณานุ ก รม ทั้ ง นี้ อ าจมี ก ารอ้ า งอิ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย และครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
แหล่งพิมพ์ ปีที่พิมพ์ รวมทั้งมีการจัดทาดัชนี
5. ตาราหรือหนังสือที่มีผู้ร่วมจัดทาหลายคนและไม่ได้ระบุที่จัดทาอย่างชัดเจนว่าเป็นของ
ผู้ใดจะต้องมีหลักฐานการมีส่วนร่วม ให้ระบุบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบพร้อม
ลายมือชื่อของผู้รว่ มจัดทาด้วย (แยกต่างหากโดยไม่ต้องเย็บเล่ม)
6. การเผยแพร่ตาราหรือหนังสือ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด หากเป็น ผลงานที่
มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและจัดจาหน่ายโดยทั่วไปแล้ว ยังจาเป็นจะต้องมีการเผยแพร่
โดยมอบให้สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า อีก 5 แห่ง แต่ถ้าหากจัดพิมพ์
และจาหน่ายโดยสานักพิมพ์ ซึ่งเป็นการพิมพ์เพื่อจัดจาหน่าย จะพิจารณาอนุโลมไม่
ต้องมอบให้สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้แต่อย่างใด
7. ตารา: เผยแพร่ โดยต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึง่ ภาคการศึกษา
หนังสือ: เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
8. กรณีปรับปรุงตาราหรือหนังสือให้เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อนนาเสนอขอเพิ่มเติม
9. กรณีที่จัดทาร่วมกับผูอ้ ื่น และไม่สามารถส่งหนังสือที่เป็นต้นฉบับมาได้ทั้ง 5 เล่ม ให้นา
ต้ น ฉบั บ มาพิ จ ารณา 1 เล่ ม และถ่ า ยส าเนาเอกสารที่ มี ห น้ า ปก ค าน า สารบั ญ
บรรณานุกรม และเนือ้ หาที่ตนเองรับผิดชอบอีก 4 ชุดได้
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างตาราและหนังสือ
ตารา
หนังสือ
ระบุใน กพอ.03 ว่า “ตารา”
ระบุใน กพอ.03 ว่า “หนังสือ”
เผยแพร่โดยใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อย เผยแพร่มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน
กว่า 1 ภาคการศึกษา
การเผยแพร่ตาราหรือหนังสือ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด หากเป็นผลงานที่มีการจัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มและจัดจาหน่ายโดยทั่วไปแล้ว ยังจาเป็นจะต้องมีการเผยแพร่โดยมอบให้สถาบันทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า อีก 5 แห่ง แต่ถ้าหากจัดพิมพ์และจาหน่ายโดยสานักพิมพ์ ซึ่งเป็นการพิมพ์เพื่อจัด
จาหน่าย จะพิจารณาอนุโลมไม่ตอ้ งมอบให้สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้แต่
อย่างใด
2.3.3 ผลงานวิจัย มีคานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ตามคาจากัดความของ
ผลงานวิจัยตามที่กาหนด
ผลงานวิจัย มีลกั ษณะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ต้องมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ
2. การเผยแพร่ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคนต้องส่งหลักฐานการมีส่วนร่วมประกอบการพิจารณาโดย
ให้ระบุบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมลายมือชื่อของตัวเองและผู้มีส่วนร่วม
และจะต้องมีผลงายวิจัย โดยรวมที่เ กี่ย วเนื่อง สอดคล้องกั น อีก ทั้งมีป ระมาณและ
คุณภาพที่แสดงความเป็นผูท้ รงคุณวุฒิในระดับนั้น ๆ
4. กรณีเ ผยแพร่ใ นที่ป ระชุมวิชาการ ให้ส่งหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
(Proceeding) ของการประชุ ม ทางวิช าการระดับ ชาติ ห รื อนานาชาติม าประกอบ
การพิจารณาด้วย
5. วารสารที่ เ ป็ น เพี ย งบทคั ด ย่ อ ให้ น าเสนองานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ม าประกอบการ
พิจารณาด้วย
6. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ จะต้องเผยแพร่ในวารสารตามรายชื่อ
ของวารสารที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.3.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น มีคานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ
ตามคาจากัดความของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นตามที่กาหนด รวมถึงงานแปลด้วย
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งานแปลหนังสือหรือตารา มีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้
1. จะต้องส่งต้นฉบับมาประกอบการพิจารณา
2. ต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตแปลจากเจ้าของลิขสิทธิ์
3. เนื่องจากการแปลเป็นเพียงการนาเสนอเนื้อหาสาระในอีกภาษาหนึ่งตามต้นฉบับที่มไี ว้แล้ว
ดังนัน้ คณะกรรมการฯ จะถือว่ามีน้าหนักเพียง 75% ของผลงานเท่านั้น
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องทุนแรง สิทธิบัตร จะต้องส่งรายละเอียดของการพัฒนาผลงานให้ เห็น
คุณค่าของผลงานประกอบด้วย บทวิเคราะห์ที่อธิ บายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าว ทาให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ และแสดงถึงความสามารถในการ
บุกเบิกในสาขาวิชานั้น
ข้อ 2 ขั้นตอนการส่งเอกสารขอตาแหน่งทางวิชาการ
1. ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้ใช้แบบเสนอขอแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ (แบบก.พ.อ.03) โดยใส่ปกใสหน้า-หลังและเข้าเล่มแบบสันรูด มีจานวนดังนี้
1.1 ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จานวน 10 ชุด
1.2 ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพเิ ศษ และศาสตราจารย์
โดยวิธีที่ 2 จานวน 15 ชุด
2. เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน จานวน 5 เล่ม ให้แยกเสนอแต่ละรายวิชาไม่ต้อง
เย็บเล่มรวมกัน โดยให้เข้าเล่มแบบใส่ห่วงกระดูกงู หรือใช้ลิ้นแฟ้ม และแยกสีปกเอกสารแต่
ละรายวิชาใช้รายวิชาละสี
3. ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ให้เรียงรูปเล่ม ดังนี้
3.1 หน้าปก ควรปรากฏข้อความ ดังนี้
 “ผลงานทางวิชาการ”
 ชื่อผู้จัดทา ภาควิชา หรือหน่วยงานที่สังกัด
 ปี พ.ศ. ที่จัดทาให้ผู้จัดทาบรรจุปี พ.ศ. แสดงไว้ที่หน้าปกด้วย
3.2 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
3.3 หน้าปกวารสารที่ได้ตพี ิมพ์
3.4 สารบัญของวารสารที่ได้ตพี ิมพ์ ให้ใช้ปากกาเน้นข้อความรายชื่อผูเ้ สนอขอ
3.5 ติดกระดาษขั้นหน้า (slip) ที่งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการแต่ละเรื่อง เพื่อให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นได้ชัดเจน
3.6 หากเป็นตารา หรือหนังสือ ให้แยกเล่มต่างหากไม่เย็บเล่มรวมกัน จานวน 5 เล่ม
3.7 เสนอเล่มผลงานทางวิชาการ จานวน 5 เล่ม
4. แผ่นซีดกี ารสอน จานวน 4 แผ่น
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5. แผ่นซีดแี บบ กพอ.03 จานวน 1 แผ่น
6. หลักฐานการมีส่วนร่วมในการจัดทาผลงาน โดยถ่ายเอกสารให้หน่วยบุคคล จานวน 2 ชุด
(เย็บมุมด้านซ้ายไม่ต้องเข้าเล่ม) โดยเรียงลาดับเอกสาร ดังนี้
6.1 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
6.2 หน้าปกวารสารที่ได้ตพี ิมพ์
6.3 สารบัญของวารสารที่ได้ตพี ิมพ์ ให้ใช้ปากกาเน้นข้อความรายชื่อผูเ้ สนอขอ
7. แบบตรวจสอบเอกสารสาหรับผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการ (ตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 1)
8. บันทึกข้อความนาส่งจากภาควิชาลงนามโดยผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการ และหัวหน้าภาควิชา
(ตามเอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2)
หมายเหตุ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน และผลงานทางวิชาการ หากผ่านพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการเรียบร้อยแล้ว หน่วยบุคคลจะแจ้งให้ท่านนาไปเข้าเล่มอัดกาว

๑๐
ข้อ 3 ขั้นตอนการดาเนินการ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนดาเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายในกาหนดเวลา ดังนี้
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
ผูเ้ สนอขอ ยื่นเรื่องต่อภาควิชา
2
หัวหน้าภาควิชาพิจารณา / ส่งคณะฯ
3

4

5
6
7

8
9
10

หน่วยทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติ
และเอกสาร / หลักฐาน หากไม่ครบถ้วนให้
แจ้งผูเ้ สนอขอ เพื่อทาการแก้ไข / เพิ่มเติม
คณะฯ รับเรื่องเมื่อคุณสมบัติ และเอกสาร /
หลักฐานครบถ้วน และเสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ต่อคณบดี
ส่งเอกสารคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาประเมินผลการ
สอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อสรุปคะแนนประเมินผลการสอน
และเอกสารประกอบการสอน / คาสอน
คณะอนุกรรมการฯ ส่งคืนเรื่องไปยัง
ผูเ้ สนอขอ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ผูเ้ สนอขอปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
เสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

ผู้รับผิดชอบ
ผูเ้ สนอขอ
ภาควิชา / หัวหน้า
ภาควิชา
หน่วยทรัพยากรบุคคล
/ ภาควิชา / ผูเ้ สนอขอ

กาหนดเวลา
-

หน่วยทรัพยากรบุคคล
ออกใบรับเรื่อง / เสนอ
คาสั่งแต่งตัง้ กรรมการ
หน่วยทรัพยากรบุคคล

ภายใน 2 วัน
ทาการ

คณะอนุกรรมการฯ
หน่วยทรัพยากรบุคคล
/ คณะอนุกรรมการฯ /
ผูเ้ สนอขอ
หน่วยทรัพยากรบุคคล
/ ผูเ้ สนอขอ
ผูเ้ สนอขอ
หน่วยทรัพยากรบุคคล

ภายใน 3 วัน
ทาการ

ภายใน 2 วัน
ทาการ
ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 1 สัปดาห์

ภายใน 1 วัน
ทาการ
ภายใน 1 สัปดาห์
ภายใน 1 วัน
ทาการ

หมายเหตุ ลาดับที่ 4 – 9 มหาวิทยาลัยกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จานวน 30 วัน

เอกสารแนบท้ายฉบับ๑๑
ที่ 1

แบบตรวจสอบเอกสารสาหรับผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
วันที่................................................
การเสนอขอแต่งตั้ง................................................ให้ดารงตาแหน่ง...............................................
ของ................................................สังกัดภาควิชา..................................................คณะสัตวแพทยศาสตร์
ด้วย วิธีปกติ / วิธีพเิ ศษ ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารสาหรับการขอตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
ลาดับ
รายการที่ตรวจสอบ
ที่
1. บันทึกข้อความนาส่งจากผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
2.
3.
4.

5.

แบบตรวจสอบเอกสารสาหรับผู้ขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วิธีปกติ
 แบบ ก.พ.อ. 03 จานวน 10 ชุด
 แบบ ก.พ.อ. 04 จานวน 10 ชุด
วิธีพเิ ศษ
 แบบ ก.พ.อ. 03 จานวน 15 ชุด
 แบบ ก.พ.อ. 04 จานวน 15 ชุด
ผลงานทางวิชาการ จานวน 5 ชุด ได้แก่
(1) เอกสารประกอบการสอน จานวน.........รายวิชา
เอกสารคาสอน จานวน..........รายวิชา
กระบวนวิชา.......................................................
หัวข้อ………………………………………………………………….
จานวน...............หน้า ตัง้ แต่หน้า...........ถึง..........
จานวนชั่วโมงบรรยาย.........................................
จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ......................................
(2) หนังสือ / ตารา
 หนังสือ
 ตารา








ตรวจสอบแล้วผลปรากฏ ดังนี้
(เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ)
ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................
ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................
ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................

 ถูกต้อง ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................






ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................
ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................

 ถูกต้อง ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................

๑๒
ลาดับ
ที่

รายการที่ตรวจสอบ
(3) บทความทางวิชาการ
(4) ผลงานวิจัย
(5) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ
หลักฐานการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ข้อ (2) หรือ
(3) หรือ (4) หรือ (5) จานวน 5 ชุด
หลักฐานการมีสว่ นร่วมในการจัดทาผลงาน
ทางวิชาการ จานวน 5 ชุด












ตรวจสอบแล้วผลปรากฏ ดังนี้
(เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ)
ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................
ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................
ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................
ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................
ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก................................

ลงชื่อ.................................................(ผูเ้ สนอขอตาแหน่งทางวิชาการ)
(
)
ตาแหน่ง..................................................
*******************************************************
สรุปการตรวจสอบ  ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ
 ต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติม แล้วนามาเสนอขอใหม่
อีกครั้งหนึ่ง
ลงชื่อ..............................................
(นางพัชรี ยะภิระ)
พนักงานปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้ายฉบั๑๓
บที่ 2

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร.8006
ที่ ศธ 6393(19). /
วันที่
2557
เรื่อง ขอส่งแบบเสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์
เรียน อธิการบดี
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว
ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
มี ค วาม
ประสงค์จะเสนอขอแต่งตั้งเพื่อดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ โดยขอ
นาส่งเอกสารประกอบการเสนอขอ ดังนี้
1. แบบ ก.พ.อ.03 โดยวิธปี กติ (จานวน 10 ชุด) / วิธพ
ี ิเศษ (จานวน 15 ชุด)
2. เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอน จานวน
รายวิชา จานวน 5 ชุด
2.1 รายวิชา
2.2 รายวิชา
3. ตารา / หนังสือ จานวน
เล่ม
จานวน 5 ชุด
3.1 เรื่อง
4. ผลงานทางวิชาการ
จานวน 5 ชุด
4.1 งานวิจัย จานวน
เรื่อง
4.2 บทความวิชาการ จานวน
เรื่อง
4.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จานวน
เรื่อง
4.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม จานวน
เรื่อง
8. แผ่นซีดีการสอน
จานวน 4 แผ่น
9. แผ่น CD แบบ ก.พ.อ. 03
จานวน 1 แผ่น
10. หลักฐานการมีส่วนร่วม (เย็บมุมด้านซ้ายไม่ต้องเข้าเล่มให้หน่วยบุคคล) จานวน 2 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับรองว่าเอกสารที่ส่งมาเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ เป็ น ไปตาม (พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราย์ พ.ศ. 2557 / ข้าราชการ ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

๑๔
(
ตาแหน่ง

)

(
หัวหน้าภาควิชา

)

