
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ กรรมการ 

3. แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก กรรมการ 

4. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

5. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ 

6. นายแพทย์คามิน  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

7. นายศรัณยู  พิชัยยา เลขานุการ 

8. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุมแบบออนไลน์ 

 1. . นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวิชา กรรมการ 

2. แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช กรรมการ 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์วรกันต์  วรธำรงผไท กรรมการ 

4. นายแพทย์วงศ์วัฒน์  เตมียบุตร กรรมการ 

5. แพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ กรรมการ 

 

 

 

 



รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 

1. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. นายแพทย์สุทธิวัฒน์  เจยีมตระกูล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. นายแพทย์วรัญญู  เหง่ียมไพศาล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และกิจการนสิิต 

4. นายแพทย์พชรพล  อุดมลักษณ์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ 

5. นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ หัวหนา้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

6. นางจิราพร  เซี่ยงฉิน หัวหนา้สำนักงานโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

7. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ 

8. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

9. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเรื่องต่อ                             

ที่ประชุม ดังนี้ 

1. แจ้งเรื ่อง งานกิจกรรมพิธีไหว้ครูในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.                                  

ขอความรว่มมอือาจารย์ทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจ เข้าร่วมพธิีศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลแก่นิสติ 

2. แจ้งเรื่อง กิจกรรมทำสัญญานิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565                               

เวลา 13.00 น. 

3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุก ิจ พันธุ ์พ ิมานมาศ กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่                                 

สายสนับสนุน และตำแหน่ง นายแพทย์ 

4. ศาสตราจารย ์นายแพทย์ส ุก ิจ พันธ ุ ์พ ิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์                                             

กล่าวต้อนรับ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์โอนย้ายมาจากคณะสหเวชศาสตร์ ย้ายมาสังกัด

คณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยา 



5. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเรื่อง

การปรึกษาอาจารย์สุวิทย์ ในการอบรมเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่งทุกคนมีส่วน

สำคัญในการที่จะทำให้คณะฯ ผา่นเกณฑ ์EdPEx 200 ผา่น screening 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.2.1 แจ้งคณะสหเวชศาสตร์ เห็นชอบอนุมัติให้ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์  

คล้อยปาน โอยย้ายไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 

   นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งคณะสหเวชศาสตร์ เห็นชอบ

อนุมัติให้ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์  คล้อยปาน โอยย้ายไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้การจัดตั้งธนาคาร

เลือดและงานบริการโลหิตดังกล่าวประสบผลสำเร็จ อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา วงการ

สาธารณสุข สังคมและชุมชนในจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เป็นต้นไป (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.2.2 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ให้ แพทย์หญิงลภัสกรณ์                                      

ยะปะนัน พ้นจากตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ และ

ตำแหน่งผู ้ร ักษาการแทนรองผู ้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ให้ แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน พ้นจากตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ 

คณะแพทยศาสตร์ และตำแหน่งผู ้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป (เอกสารประกอบ

วาระที่ 1.2.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



  ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1 . 3 . 1  ร ายงานงบประมาณคง เหล ื อ  เ ง ิ น งบประมาณรายได้                                           

คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน 

มิถุนายน 2565 สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั ้งสิ้น 

1,194,828.30 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์

เพิ่อชาวชนบท ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ ่อชาวชนบท 

ประจำเดือน มิถุนายน 2565 สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิน้ 41,251,225.12 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.3 แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 

ประจำปีการศึกษา 2564 งวดที่ 2 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 

2564 งวดที่ 2 จำนวนเงิน 13,818,000 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.3) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

  1.3.4 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้โล่รับรางวัลบุคลากรดีเยี่ยม และและใบประกาศ

เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้โล่รับรางวัลบุคลากรดีเยี่ยม และและใบประกาศเกียรติคุณบุคลากร

ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565  

 

  



บุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 

1.แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช (โล่รางวัล) ระดับดีเยี่ยม 

2.นายแพทย์ธนู  ตั้งศรีเจริญ (ใบประกาศเกียรตคิุณ) ระดับดีเด่น 

3.แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน (ใบประกาศเกียรตคิุณ) ระดับดีเด่น 

บุคลากรสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ด้านสนับสนุนวิชาการ  

1.นางสาวชลิตา  ยงยิ่ง (โล่รางวัล) ระดับดีเยี่ยม 

2.นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ (ใบประกาศเกียรตคิุณ) ระดับดีเด่น 

บุคลากรสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสนับสนุนบริการ  

1.นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า (โล่รางวัล) ระดับดีเยี่ยม 

2.นายยศพล นันตาลิต (ใบประกาศเกียรตคิุณ) ระดับดีเด่น 

3.นายเมธาสิทธิ ์วงค์กันทิยะ (ใบประกาศเกียรตคิุณ) ระดับดีเด่น 

บุคลากรสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสหวิชาชีพ  

1. นางสาวขวัญหทัย แสวงงาม (โล่รางวัล) ระดับดีเยี่ยม 

2.นางสาวสุภาวดี ฟองเขียว (ใบประกาศเกียรตคิุณ) ระดับดีเด่น 

3.นางสาวอันติกา ศรวีัฒนกูล (ใบประกาศเกียรตคิุณ) ระดับดีเด่น 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.4.1 แจ้งกำหนดการโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 

1/2565 

  นายแพทย์วรัญญู เหงี ่ยมไพศาล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิส ิต                               

แจ้งกำหนดการโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 

ณ ลานช้ัน 1 อาคารLAB โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กำหนดการโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสติ ภาคเรียน ท่ี ๑/256๕     

วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ ลานชั้น ๑ อาคารLAB โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

          เวลา 

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

 

 

             กิจกรรม 

ลงทะเบยีน รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง พรอ้มดำเนินกิจกรรม 

ศาสตราจารย ์นายแพทยส์ุกจิ  พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  

กล่าวต้อนรับคณาจารย ์และให้โอวาทแก่นิสติ 

ดำเนินกิจกรรมดงันี ้

- ชมวีดีทัศน์คณะแพทยศาสตร ์

- อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตประจำกลุ่ม   

- อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษานิสติในกลุ่ม 

- นิสิตหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต กล่าวความในใจ ปัญหาที่พบเจอในการ

เรียน 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

          เวลา 

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

 

 

             กิจกรรม 

ลงทะเบยีน รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง พรอ้มดำเนินกิจกรรม 

ศาสตราจารย ์นายแพทยส์ุกจิ  พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  

กล่าวต้อนรับคณาจารย ์และให้โอวาทแก่นิสติ 

ดำเนินกิจกรรมดงันี ้

- ชมวีดีทัศน์คณะแพทยศาสตร ์

- อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตประจำกลุ่ม   

- อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรกึษานิสติในกลุ่ม 

- นิสิตหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย์           

กล่าวความในใจ ปัญหาที่พบเจอในการเรียน 

*หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 



  1.4.2 แจ้งโครงการไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  นายแพทย์วรัญญู เหงี ่ยมไพศาล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิส ิต                               

แจ้งโครงการไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565                              

ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

กำหนดการไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

***************************************************** 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.        อาจารย ์เจ้าหนา้ที่ และนิสติช่วยงาน รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น นสิิตทุกชัน้ปีพร้อมกันในห้อง หอประชุมพญางำเมอืง 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น กิจกรรมไหว้ครูซักซ้อมพิธีการ  (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนสิิต) 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น คณาจารย์ต้ังแถวพร้อมกัน ณ หนา้ห้อง หอประชุมพญางำเมอืง 

๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น ขบวนเกียรตยิศ (ป้ายคณะ / ตราสัญลักษณ ์/ พานช้ันปี) 

นำคณาจารย์เข้าห้อง หอประชุมพญางำเมอืง  

(คณาจารย์ ยนืบริเวณหน้าเวที จนกระท่ังเพลงจบ  

   นสิิตทุกชัน้ปียืน และร้องเพลงต้นกล้าแพทยศาสตร์( ) 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. พธีิไหว้ครู 

- ศาสตราจารย์ นายแพทยส์ุกจิ  พันธ์ุพิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์                  

   ประธานในพธีิ จดุธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย   

   (คณาจารย ์และ นิสติทุกคนยนื ตัวแทนนิสตินำสวดมนต)์ 

   - ประธานถวายพวงมาลัย บริเวณหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา 

- ประธานกลับมานั่ง ณ จุดรับรองบนเวที  (คณาจารย์ทุกคนนั่ง นิสิตทุกคนยนื) 

- ชาตัวแทนนิสตินำกล่าวบทบู พระคุณครู  (ป คณาจารย ์และนิสติยืน ระธาน ) 

- นายกสโมสรนสิิต คณะแพทยศาสตร์ นำกล่าวคำปฏิญาณตน 

  (นสิิตทุกคนยนื เมื่อกลา่วเสร็จนสิิตทุกคน นั่งลง) 

                                   - ตวัแทนนิสติมอบพานไหว้ครู (จำนวน ๑๐ พาน) 

                                   - ตวัแทนนิสติมอบพวงมาลัยให้กับอาจารย ์(จำนวน ๖ ชุด) 

 - ตัวแทนนิสติขับเสภา สดุดพีระคุณคร ู

 - เสร็จพิธีไหวค้ร ู

   - รับประทานอาหารวา่ง 

 



๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - มอบโล่แพทยสถา แก่อาจารยแ์พทยแ์ละนสิิต 

   - มอบโล่รางวัลบุคลากรดีเยี่ยม และใบประกาศเกียรตคิุณบุคลากรดเีด่น 

   - มอบเกียรตบัิตรคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์ และพี่กจิกรรม  

                ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ...กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  

 ระเบียบวาระที่ 1.5 ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  1.5.1 รายละเอ ียดการประชาส ัมพ ันธ ์งานประช ุมว ิชาการคณะ                                       

ใน website 

  แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                              

รายงานประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม

เมืองพะเยา ตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยา (http://www.medicine.up.ac.th/Academic2020.aspx)       

 

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

http://www.medicine.up.ac.th/Academic2020.aspx


  1.5.2 รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ณ โรงเรยีนบ้านใหม่ปางค่า 

เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 

  แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                                      

ขอรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

(เอกสารประกอบวาระที่ 1.5.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน 

การแพทย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี  

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ                   

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2565 

 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                        

ครั ้งที ่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์        

ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี                         

การแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1.1 พิจารณาขอเสนอผลงานเพื่อขอพิจารณากำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการฯ (โดยวิธีปกติ) ในสาขาวิชาพยาธิชีววทิยา (4106) ของ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต 

   นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร ขอเสนอในที่ประชุม ดังนี้ 

สรุปเรื่อง  

 ตามที่ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต ขอเข้ารับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

ระดับ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ได้ประเมินผลเอกสาร

ประกอบการสอน ในรายวิชา 366213 พยาธิวิทยา จำนวน 3 หน่วยกิต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565        

โดยมีผลดังนี ้

  1. ผลการประเมินการสอน  ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานอาจารย์

มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) ในระดับที่ 2 

 2. ผลการประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการ

ประเมินผลการสอน อยู่ในระดับ ผลงานมีคุณภาพดมีาก  

ทั้งนี ้ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต ได้ยื ่นแบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)          

พร้อมผลงานทางวิชาการเสนอประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้ประเมินคุณสมบัติว่าเป็น

ผูม้ีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง่ที่ ขอแตง่ตัง้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. กำหนด (ก.พ.อ.03           

ส่วนที่ 2) และเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา (*คณบดีลงนามใน ก.พ.อ.03 ในกรณี มติของ

คณะกรรมการประจำคณะฯเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไขโดยรับรองใน ก.พ.อ.03 ส่วนที่ 2  (**กรณีที่

คณะกรรมการประจำคณะฯเห็นว่าควรมีการแก้ไขใหป้ระธานหลักสูตรฯ แจ้งมตแิก่ผู้เสนอขอฯ ด้วยวาจา

โดยเร็ว) ทั้งนี้ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา มา ณ โอกาสนี้ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. ก.พ.อ.03 (ปี 2564) ของดร.รัษฎา ประภาสะวัต 

2. สำเนา ส่วนที่ 3 

3. สำเนา ปส.4 

4. สำเนา ปส.5 

5. สำเนา ปส.6 

 

 

 



ประเด็นท่ีขอเสนอพิจารณา 

1. เสนอพิจารณาตามแบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) พร้อม

ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ประเมินคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง

ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

1.1  กรณีไม่มีข้อแก้ไขเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ คณบดีลงนามใน ก.พ.อ. 03  ส่วนที่ 2 

และดำเนินการเสนอผลงานเพื่อขอพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ ต่อไปตามขั้นตอนของ

มหาวิทยาลัย 

 1.2 กรณีที่คณะกรรมการประจำคณะฯเห็นว่าควรมีการแก้ไขให้ประธานหลักสูตรฯ แจ้งมติ

แก่ผู้เสนอขอฯ ด้วยวาจาโดยเร็ว (เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.1) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

   4.1.2 รายงานผลการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน                         

ของ ดร.ณรงค์ศักดิ ์ มั ่นคง เพื่อขอพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ (โดยวิธีปกติ)                                    

ในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (4104) 

   นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร ขอเสนอในที่ประชุม ดังนี้ 

สรุปเรื่อง  

 ตามที่ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั ่นคง ขอเข้ารับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ              

ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ได้ประเมินผลการสอนและ

เอกสารประกอบการสอน 323246 พยาธิสรีรวิทยา จำนวน 3 หน่วยกิต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

โดยมีผลดังนี ้

  1. ผลการประเมินการสอน  อยู่ในระดับ  ชำนาญพิเศษในการสอน 

  2. ผลการประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสารและหลักฐานที ่ใช ้ในการ

ประเมินผลการสอน อยู่ในระดับ ผลงานมีคุณภาพดมีาก  

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. สำเนา ปส.2 

2. สำเนา ปส.4 

3. สำเนา ปส.5 

4. สำเนา ปส.6 

ประเด็นท่ีขอเสนอพิจารณา 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป (เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.2) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 



 ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

  4.2.1 พิจารณาห้องเรียนที่ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์ (สืบเนื่องจากที่มี

การพูดคุยกับคณะทันตแพทย์ ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

เวลา 15.00 น.) 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต  

ขอเสนอในที่ประชุม โปรดพิจารณาห้องเรียนที่ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์ (สืบเนื่องจากที่มีการพูดคุย

กับคณะทันตแพทย์ ผา่นรองคณบดีฝา่ยวิชาการ ฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  

 

  4.2.2 พิจารณา งานมหกรรมกีฬามหาว ิทยาลัยพะเยา ประจำปี

การศึกษา 2565 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต  

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา พิจารณา งานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 

2565 ซึ่งจะจัดขึน้ในวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2565  

งานมหกรรมกฬีามหาวิทยาลยัพะเยา ประจำปีการศกึษา 2565 
ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2565 

    ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ขอความรว่มมอืให้นสิิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

เข้าร่วมงานกีฬา ขอให้การสนับสนุน 



  4.2.3 พิจารณาหอเกียรติยศแห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  นายแพทย์วรัญญู เหงี ่ยมไพศาล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิส ิต                                  

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา พิจารณาหอเกียรติยศแห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา                                 

โดยการจัดทำแบบเป็นตู้กระจกหรือห้องสำหรับเก็บของที่ระลึก เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของ                              

คณะแพทยศาสตร์ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ในการจัดทำห้องเกียรติยศของคณะแพทยศาสตร์ และมอบให้ 

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล จัดหาสถานที่ในการจัดทำ และหากได้ข้อมูลสถานที่ ให้นำเข้าที่

ประชุมครั้งต่อไป  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่น ๆ 

5.1.1 แพทย์ชดใช้ทุน 

แพทย์หญิงรภัสกรณ์  ยะปะนัน รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ                              

ขอสอบถาม เรื่องการรับสมัครแพทย์ชดใช้ทุน กรอบอัตรากำลังเดิมมี 10 อัตรา รับมาแล้ว 4 อัตรา 

น่าจะสามารถรับได้อกี 5 อัตรา เพื่อทดแทนแพทย์ที่ลาออก 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ งานบุคลากร ติดตามกองการเจา้หนา้ที่ เรื่องขอเร่งกระบวนการสัมภาษณ์  

 

 

 

 

 



5.1.2 แจ้งโครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ 

นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร แจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่                            

7 – 9 สิงหาคม 2565 ณ ฟลอร่า ครีค รีสอรท์ จังหวัดเชยีงใหม่ 

มติท่ีประชุม : ทราบ 

  

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 

                                                                                
 (นายศรัณยู  พิชัยยา)     (แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช) 

 ผูบ้ันทึกการประชุม   ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

                
 (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.1 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.2 

 

 
 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.1 

 
 





 



 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.2 

 
 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.3 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.5.2 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 

 

 
 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.3 

 

ก.พ.อ. ๐๓ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑. แบบค าขอรบัการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทัว่ไป 
ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวตัสิ่วนตวัและผลงานทางวชิาการ 

เพือ่ขอด ำรงต ำแหน่ง....ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์........... 
โดยวธิ.ี....ปกต.ิ................ 

ในสำขำวชิำ .........๔๑๐๖..........อนุสำขำวชิำ...........-............. 
(เชีย่วชำญ.....พยำธชิวีวทิยำ...........) 

ของ...นำงสำวรษัฎำ.ประภำสะวตั..................................... 
สงักดัหลกัสตูร...แพทยศำสตรบณัฑติ............สำขำวชิำ....พยำธวิทิยำ....................... 
คณะ....แพทยศำสตร.์...................มหำวทิยำลยั.........พะเยำ............................... 

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

๑.  ประวตัสิว่นตวั 
     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ…๑๓…มถิุนำยน…พ.ศ.๒๕๒๘…… 
     ๑.๒ อำยุ ...๓๖.... ปี 
     ๑.๓ กำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ (โปรดระบุชื่อคุณวุฒเิตม็พรอ้มสำขำวชิำ โดยเรยีงจำกคุณวุฒสิูงสุด
ตำมล ำดบั และกรณีส ำเรจ็กำรศกึษำจำกต่ำงประเทศใหร้ะบุเป็นภำษำองักฤษ) 
   คุณวุฒ ิ    ปี พ.ศ. ทีจ่บ   ชื่อสถำนศกึษำและประเทศ 
 ๑.๓.๑      ปรญิญำเอก              ๒๕๖๓                   มหำวทิยำลยัโออติะ ประเทศญีปุ่่ น 
      หวัขอ้วจิยั: DUSP4 is involved in the enhanced proliferation and survival of 
DUSP4-overexpressing cancer cells 
 ๑.๓.๒     ปรญิญำโท    ๒๕๕๓                   มหำวทิยำลยัมหดิล ประเทศไทย 
      หวัขอ้วจิยั: Anti-mutagenic and anti-oxidative DNA damage effects of 
Oligomeric proanthocyanidins (OPCs) from Thai grape seeds by micronucleus and comet 
assays in TK6 cells 
 ๑.๓.๓     ปรญิญำตร ี    ๒๕๕๐           มหำวทิยำลยันเรศวร ประเทศไทย 



         (ในกรณีทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำโทและปรญิญำเอกและปรญิญำบตัรใดๆ  ใหร้ะบุหวัขอ้เรื่อง
วทิยำนิพนธแ์ละงำนวจิยัทีท่ ำเป็นสว่นของกำรศกึษำเพือ่รบัปรญิญำหรอืประกำศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
 
๒. ประวตักิำรรบัรำชกำร 
     ๒.๑ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง.......พนกังำนสำยวชิำกำร..(อำจำรย)์..... รบัเงนิเดอืน......๓๓,๗๘๔...บำท 
     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์เมื่อวนัที.่....๔.......เดอืน....เมษำยน........พ.ศ. ..๒๕๕๑... 
     ๒.๓ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสำขำวชิำ.....-.... 
            เมื่อวนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์(โดยวธิปีกต/ิวธิพีเิศษ) ในสำขำวชิำ.....-........ 
            เมื่อวนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 
 (ในกรณีทีเ่คยบรรจุเขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่งอื่น หรอืเคยด ำรงต ำแหน่งอำจำรยป์ระจ ำ/อำจำรยพ์เิศษ
ในสงักดัอื่น ใหร้ะบุต ำแหน่ง สงักดั และวนั เดอืน ปี ทีด่ ำรงต ำแหน่งนัน้ดว้ย 
           อำยุรำชกำร ...... ปี ........ เดอืน   

๒.๕ ต ำแหน่งอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ หวัหน้ำภำควชิำพยำธวิทิยำ คณะแพทยศำสตร ์มหำวทิยำลยัพะเยำ ปี ๒๕๖๔-ปัจจุบนั 
 ๒.๕.๒ 

๒.๕.๓ 
๒.๖ กำรไดร้บัเชญิเป็นวทิยำกรในทีป่ระชุมวชิำกำรระดบันำนำชำต ิและกำรไดร้บักำรยกย่อง 

ระดบันำนำชำต ิอื่น ๆ (โปรดระบุขอ้มลูยอ้นหลงั ๕ ปี) 
 ๒.๖.๑ 
 ๒.๖.๒ 

๒.๖.๓ 
 
๓. ภำระงำนยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภำระงำนทีท่ ำโดยควำมเหน็ชอบจำกเจำ้สงักดั) 
    ๓.๑ งำนสอน (โปรดระบุระดบัว่ำปรญิญำตร ีหรอืบณัฑติศกึษำ) 
 ระดบั  รำยวชิำทีส่อน  ช.ม./สปัดำห ์  เปิดสอนภำค/ปีกำรศกึษำ 
        ปรญิญำตร ี พยำธวิทิยำ (๓๖๖๒๑๓)        ๓        ภำคเรยีนที ่๑ และ ๒/ ปี ๒๕๖๔ 
        ปรญิญำตร ี หลกัพยำธวิทิยำ (๓๓๐๒๐๑)  ๒        ภำคเรยีนที ่๑ และ ๒/ ปี ๒๕๖๔ 
        ปรญิญำตร ี พยำธสิรรีวทิยำ (๓๒๓๒๔๖)   ๒        ภำคเรยีนที ่๒/ปี ๒๕๖๓-๖๔ 
        ปรญิญำตร ี        หลกัพยำธวิทิยำและนิตเิวชศำสตร ์(๓๒๒๓๐๓)   ภำคเรยีนที ่๑ ปีกำรศกึษำ 

๒๕๖๔ 
     ๓.๒ งำนวจิยั (โปรดระบุเรื่องทีไ่ดร้บัทุนวจิยัในฐำนะหวัหน้ำโครงกำร (Principal investigator) และ 
แหล่งทุน ในระหว่ำงปีทีท่ ำกำรวจิยั และระยะเวลำทีใ่ชใ้นแต่ละโครงกำร) 
 



ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานที่ได้รับทุน ปีท่ีได้รับงบประมาณ 
ระยะเวลาที่ใช้ใน

โครงการ 
๑) การยับยั ้งเซลล์มะเร็งลำไส้

ใหญ่ด้วยสารสกัดรำข้าวแดง 
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) 

๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง
ดำเนินงานวิจัย 

๒) การทดสอบฤทธิ์สารสกัดจาก
รำข้าวสีแดงในการชักนำการ
ตายของเซลล์มะเร ็งลำไส้
ใหญ ่

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง
ดำเนินงานวิจัย 

๓) การประเมินฤทธ ิ ์ต ้านการ
ทำลายดีเอ็นเอ (DNA) ของ
สารสกัดผักพื ้นบ้านในเขต
จังหวัดพะเยา 

ท ุนงบประมาณแผ ่นดิน
ประจำปี ๒๕๕๖ 

๒๕๕๖ ๓ ปี 

 
     ๓.๓ งำนบรกิำรทำงวชิำกำร (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิำณเวลำทีใ่ชต้่อสปัดำห)์ 
- คณะกรรมกำรสอบกำรศกึษำอสิระ นิสติปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตกำรแพทย ์ สำขำจุลชวีทิยำ ๒ 
เรื่อง 
-เป็นอำจำรยท์ีป่รกึษำร่วม ในกำรดแูลนิสติ สำขำจุลชวีวทิยำ คณะวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์รำยวชิำ
กำรศกึษำอสิระ ๑ เรื่อง 
 
     ๓.๔ งำนบรหิำร (โปรดระบุงำนบรหิำรทีม่สีว่นรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิำณเวลำทีใ่ชต้่อสปัดำห)์ 
๑) ต ำแหน่งหวัหน้ำสำขำพยำธวิทิยำ คณะแพทยศำสตร ์มหำวทิยำลยัพะเยำ ปี ๒๕๖๓-ปัจจุบนั 
 
     ๓.๕ งำนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงำน และปรมิำณเวลำทีใ่ชต้่อสปัดำห)์ 
 
๔. ผลงำนทำงวชิำกำร 
     ๔.๑ ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่สนอเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
 ๔.๑.๑  งำนวจิยั  
          ๔.๑.๑.๑  ชื่อเรื่อง Anti-Genotoxicity Evaluation of Cratoxylum Formosum Dyer 
Leaves by Comet Assay and Micronucleus Test ชื่อผูแ้ต่ง Ratsada Praphasawat, Narongsak 
Munkong ปีทีพ่มิพ ์ค.ศ.2017 เลขหน้ำ 1475-1478 ชื่อวำรสำร The Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention (APJCP) มคี่ำ Journal Impact Factor = 2.52 (ปี 2014) จ ำนวนครัง้ทีถู่กอำ้งองิ 1 
 
 
 



   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้  (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั............        
ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

          ๔.๑.๑.๒  ชื่อเรื่อง Cytotoxicity evaluation of leaf-extract from Moringa oleifera, 
Cratoxylum formosum, and Mangifera indica ปีทีพ่มิพ ์ค.ศ.2016 ชื่อผูแ้ต่ง Ratsada Praphasawat, 
Maitree Suttajit, Suphachai Charoensin, Rungthip Thongbuntho, Paween Kunsorn, Kwanchaya 
Jeerawut, Pramote Vanittanakom ชื่อวำรสำร วำรสำรนเรศวรพะเยำ ค่ำ Impact factor= - จ ำนวนครัง้
ทีอ่ำ้งองิ - 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๑.๒ ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น (ผลงำนวชิำกำรเพือ่อุตสำหกรรม/ ผลงำนวชิำกำร 
เพือ่พฒันำกำรเรยีนกำรสอนและกำรเรยีนรู/้ ผลงำนวชิำกำรเพือ่พฒันำนโยบำยสำธำรณะ/ กรณีศกึษำ 
(case study)/ งำนแปล/ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวชิำกำรในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงำนนวตักรรม) 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด 
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 



   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด 
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด 
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 ๔.๑.๓  ต ำรำ หนงัสอื หรอืบทควำมทำงวชิำกำร 
  ๔.๑.๓.๑ .....เอกสำรประกอบกำรสอนเรื่อง...พยำธวิทิยำทัว่ไป.................... 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 
  ๔.๑.๓.๒  ......ต ำรำคู่มอืกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรเรื่อง เทคนิคในกำรตรวจวดัอนุมูล
อสิระ สำรตำ้นอนุมลูอสิระ และดชันีภำวะเครยีดออกซเิดชนั หน้ำที ่43-47 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
มำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอ้ำงองิ 
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพมิพ ์จ ำนวนหน้ำ เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวำรสำร



ทำงวชิำกำรใหร้ะบุว่ำอยู่ในฐำนขอ้มูลใดตำมประกำศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบำทหน้ำทีข่องผลงำนแต่ละประเภท
ตำมลกัษณะกำรมสี่วนร่วมในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ระบุ 
จ ำนวนครัง้ทีถู่กอำ้งองิ (citation) และ Journal impact factor 

 ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน จะต้องระบุบทบำทหน้ำที่ของผู้ร่วมงำนทุกคนว่ำ  
ท ำในส่วนไหน อย่ำงไร และลงนำมรบัรองโดยผู้ขอ ผูป้ระพนัธ์อนัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธ์
บรรณกจิ (corresponding author) เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 
     ๔.๒ ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่สนอเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
 ๔.๒.๑ งำนวจิยั 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๒.๒ ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น (ผลงำนวชิำกำรเพือ่อุตสำหกรรม/ ผลงำนวชิำกำร 
เพือ่พฒันำกำรเรยีนกำรสอนและกำรเรยีนรู/้ ผลงำนวชิำกำรเพือ่พฒันำนโยบำยสำธำรณะ/ กรณีศกึษำ 
(case study)/ งำนแปล/ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวชิำกำรในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงำนนวตักรรม) 

 
 



  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 ๔.๒.๓ ต ำรำหรอืหนงัสอื 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 



    ไม่เคยใช ้   
เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

๔.๒.๔ เอกสำรหลกัฐำนส ำหรบักำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรตำมวธิทีี ่๓ 
  ๔.๒.๔.๑  งำนวจิยั 

๑) งำนวจิยั เรื่อง
............................................................................................. 
    ๑.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบำทหน้ำที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งำนวจิยั เรื่อง
............................................................................................. 
    ๒.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบำทหน้ำที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งำนวจิยั เรื่อง
............................................................................................. 
    ๓.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบำทหน้ำที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  
  ๔.๒.๔.๒ งำนวจิยัทีไ่ดร้บักำรอำ้งองิจำกฐำนขอ้มลู Scopus จ ำนวน...........เรื่อง            
ไดร้บักำรอำ้งองิ..............รำยกำร พรอ้มทัง้สง่เอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำไดร้บักำรอำ้งองิ                 
ในฐำนขอ้มลู Scopus 
  ๔.๒.๔.๓ ผูข้อ มคี่ำ life-time h-index (Scopus) ……………………. 
             ๔.๒.๔.๔ โครงกำรวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้ำโครงกำร (principal investigator) ไดร้บัทุน
จำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบนั (life-time) พรอ้มทัง้สง่เอกสำรหลกัฐำน เช่น หน้ำสญัญำ จดหมำยรบัรอง
จำกสถำบนัอุดมศกึษำ จดหมำยรบัรองจำกแหล่งทุน 
   ๑) โครงกำรวจิยั เรื่อง..................................................................................... 



       ไดร้บัทุนจำก.............................................................................................. 
       ๒) โครงกำรวจิยั เรื่อง..................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจำก.............................................................................................. 

๓) โครงกำรวจิยั เรื่อง..................................................................................... 
       ไดร้บัทุนจำก.............................................................................................. 

 ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอ้ำงองิ 
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพมิพ ์จ ำนวนหน้ำ เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวำรสำร
ทำงวชิำกำรใหร้ะบุว่ำอยู่ในฐำนขอ้มูลใดตำมประกำศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบำทหน้ำทีข่องผลงำนแต่ละประเภท
ตำมลกัษณะกำรมสี่วนร่วมในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. พร้อมทั ้งระบุ 
จ ำนวนครัง้ทีถู่กอำ้งองิ (citation) และ Journal impact factor 

 ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน จะต้องระบุบทบำทหน้ำที่ของผู้ร่วมงำนทุกคนว่ำ  
ท ำในส่วนไหน อย่ำงไร และลงนำมรบัรองโดยผู้ขอ ผูป้ระพนัธ์อนัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธ์
บรรณกจิ (corresponding author) เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 
     ๔.๓ ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่สนอเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  
 ๔.๓.๑ งำนวจิยั 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   งำนวจิยัน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 



๔.๓.๒ ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น (ผลงำนวชิำกำรเพือ่อุตสำหกรรม/ ผลงำนวชิำกำร 
เพือ่พฒันำกำรเรยีนกำรสอนและกำรเรยีนรู/้ ผลงำนวชิำกำรเพือ่พฒันำนโยบำยสำธำรณะ/ กรณีศกึษำ 
(case study)/ งำนแปล/ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวชิำกำรในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิัตร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงำนนวตักรรม) 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้
หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้
หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นน้ีเคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้
หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 ๔.๓.๓ ต ำรำหรอืหนงัสอื 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 



  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงำนนี้เคยใชส้ ำหรบักำรพจิำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยแ์ละ/
หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ/หรอืต ำแหน่งศำสตรำจำรยม์ำแลว้หรอืไม่ 
    ไม่เคยใช ้   

เคยใช ้ (เมื่อปี พ.ศ.......  และผลกำรพจิำรณำคุณภำพอยู่ในระดบั.......... 
          ตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

 ๔.๓.๔ เอกสำรหลกัฐำนส ำหรบักำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรตำมวธิทีี ่๓ 
  ๔.๓.๔.๑  งำนวจิยั 

๑) งำนวจิยั เรื่อง
............................................................................................. 
    ๑.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบำทหน้ำที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งำนวจิยั เรื่อง
.............................................................................................    

๒.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มลู Scopus 
                Quartile1       Quartile2  

    ๒.๒) บทบำทหน้ำที ่
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งำนวจิยั เรื่อง
............................................................................................. 
    ๓.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๓.๒) บทบำทหน้ำที ่



     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  
  ๔.๓.๔.๒ งำนวจิยัทีไ่ดร้บักำรอำ้งองิจำกฐำนขอ้มลู Scopus จ ำนวน.............เรื่อง            
ไดร้บักำรอำ้งองิ....................รำยกำร พรอ้มทัง้สง่เอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำไดร้บักำรอำ้งองิ                 
ในฐำนขอ้มลู Scopus 
  ๔.๓.๔.๓ ผูข้อ มคี่ำ life-time h-index (Scopus) ……………………. 
             ๔.๓.๔.๔ โครงกำรวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้ำโครงกำร (principal investigator) ไดร้บัทุน
จำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบนั (life-time) พรอ้มทัง้สง่เอกสำรหลกัฐำน เช่น หน้ำสญัญำ จดหมำยรบัรอง
จำกสถำบนัอุดมศกึษำ จดหมำยรบัรองจำกแหล่งทุน 
   ๑) โครงกำรวจิยั เรื่อ......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจำก.............................................................................................. 
       ๒) โครงกำรวจิยั เรื่อ......................................................................................  
       ไดร้บัทุนจำก.............................................................................................. 
   ๓) โครงกำรวจิยั เรื่อง.....................................................................................  
       ไดร้บัทุนจำก.............................................................................................. 

ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท  ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอำ้งองิ 
อนัประกอบดว้ย ชื่อผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ ์ จ ำนวนหน้ำ เป็นต้น และกรณีทีเ่ผยแพร่ในวำรสำร
ทำงวชิำกำรใหร้ะบุว่ำอยู่ในฐำนขอ้มลูใดตำมประกำศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบำทหน้ำทีข่องผลงำนแต่ละประเภท
ตำมลกัษณะกำรมสีว่นร่วมในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบทำ้ยประกำศ ก.พ.อ. พรอ้มทัง้ระบุ     
จ ำนวนครัง้ทีถู่กอำ้งองิ (citation) และ Journal impact factor 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ขยีนร่วมหลำยคน จะตอ้งระบุบทบำทหน้ำทีข่องผูร้่วมงำนทุกคนว่ำท ำในสว่นไหน 
อย่ำงไร และลงนำมรบัรองโดยผูข้อ ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) และผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ 
(corresponding author) เพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

 
                ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 
 

          ลงชื่อ...............................................................เจำ้ของประวตัิ 
                                       (.......ดร.รษัฎำ...ประภำสะวตั............) 
                           ต ำแหน่ง...........อำจำรย.์................................. 

วนัที.่....๑๘......เดอืน....กรกฎำคม..........พ.ศ. ..๒๕๖๕...... 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผู้บงัคบับญัชา 
แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง....ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์.......... 

ในสำขำวชิำ .......๔๑๐๖..........อนุสำขำวชิำ...........-........... 
โดยวธิ.ี.....ปกต.ิ............................. 

ของ .............นำงสำวรษัฎำ..ประภำสะวตั................................. 
สงักดัหลกัสตูร.....แพทยศำสตรบณัฑติ..............สำขำวชิำ.....พยำธวิทิยำ.......... 

คณะ....แพทยศำสตร.์............................มหำวทิยำลยั.....พะเยำ................................... 
-------------------------------- 

      ไดต้รวจสอบคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง...ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์......  แลว้เหน็ว่ำ 
........นำงสำวรษัฎำ...ประภำสะวตั.................................เป็นผูม้คีุณสมบตั.ิ.. (ครบถ้วน/ไม่ครบถว้น)... 
ตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
(...................................................) 

ต ำแหน่ง  ...................................................................... 
วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 

 
ความเหน็ผู้บงัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ..........นำงสำวรษัฎำ...ประภำสะวตั......................เป็นผูม้ี
คุณสมบตั ิ...(เขำ้ข่ำย/ ไม่เขำ้ข่ำย)...  ทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง ...ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์..... 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
(...................................................) 

ต ำแหน่ง................................................... 
วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 

 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบประเมินผลการสอน 
 คณะอนุกรรมกำรเพือ่ประเมนิผลกำรสอน ในกำรประชุมครัง้ที.่......./..........เมื่อวนัที.่........

ซึง่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร............(มหำวทิยำลยั/สถำบนั)............... 



ไดป้ระเมนิผลกำรสอนรหสัวชิำ..........................รำยวชิำ......................................ของ นำย/นำง/
นำงสำว....................................................แลว้เหน็ว่ำ บุคคลดงักล่ำวเป็นผูม้คีวำม....(ช ำนำญ/ช ำนำญ
พเิศษ)..ในกำรสอน มคีุณภำพ….(อยู่/ไม่อยู่)....ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมทีส่ภำสถำบนัก ำหนด              
 
 
 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต ำแหน่ง ประธำนคณะอนุกรรมกำรเพือ่ประเมนิผลกำรสอน 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 

ส่วนท่ี ๔ แบบสรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตอนท่ี ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงาน  

   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท ำหน้ำทีป่ระเมนิผลงำนทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวชิำกำร ในสำขำวชิำ..............................................ในกำรประชุมครัง้ที.่......../............. 
เมื่อวันที่. ....................รวม..........ครัง้ ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของ นำย/นำง/นำงสำว
........................ ซึง่ขอก ำหนดต ำแหน่งเป็น..(ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์/รองศำสตรำจำรย ์/ศำสตรำจำรย)์...
ในสำขำวชิำ...........แลว้เหน็ว่ำ 

  ๑) งำนวจิยั.........เรื่อง  คุณภำพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก ำหนด........เรื่อง ไดแ้ก่ 

   ๑.๑)...........................................................คุณภำพอยู่ในระดบั...................... 

   ๑.๒)..........................................................คุณภำพอยู่ในระดบั....................... 

  ๒) ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น (ผลงำนวชิำกำรเพือ่อุตสำหกรรม/ ผลงำนวชิำกำร 
เพือ่พฒันำกำรเรยีนกำรสอนและกำรเรยีนรู/้ ผลงำนวชิำกำรเพือ่พฒันำนโยบำยสำธำรณะ/ กรณีศกึษำ 
(case study)/ งำนแปล/ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวชิำกำรในลกัษณะเดยีวกนั/ 
ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรยีะ ศลิปะ/ สทิธบิตัร/ 
ซอฟแวร/์ ผลงำนรบัใชท้อ้งถิน่และสงัคม/ ผลงำนนวตักรรม) ............รำยกำร  คุณภำพ..(อยู/่ไม่อยู)่.. 
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด.........รำยกำร ไดแ้ก่ 

   ๒.๑)...........................................................คุณภำพอยู่ในระดบั...................... 

   ๒.๒)..........................................................คุณภำพอยู่ในระดบั...................... 



  ๓) ต ำรำ/หนงัสอื...........เล่ม  คุณภำพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก ำหนด.........
เล่ม ไดแ้ก่ 
   ๓.๑)...........................................................คุณภำพอยู่ในระดบั...................... 
   ๓.๒).......................................................... คุณภำพอยู่ในระดบั...................... 
 
  ๔) บทควำมทำงวชิำกำร............เรื่อง  คุณภำพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.ก ำหนด
......... เรือ่ง ไดแ้ก่ 
   ๔.๑)...........................................................คุณภำพอยู่ในระดบั...................... 
   ๔.๒)..........................................................คุณภำพอยู่ในระดบั...................... 

 
 ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอำ้งองิ                

อนัประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน     
วำรสำรทำงวชิำกำรให้ระบุว่ำอยู่ในฐำนขอ้มูลใดตำมประกำศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ระบุบทบำทหน้ำที่ของ     
ผลงำนแต่ละประเภท ตำมลกัษณะกำรมสี่วนร่วมในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ     
ก.พ.อ. 
 
 สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเน้ือหาเก่ียวกบัเรื่องอะไร  
ผลท่ีได้รบั การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญอย่างไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 

   ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ต ำแหน่ง  ประธำนคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ
        เพือ่ท ำหน้ำทีป่ระเมนิผลงำนทำงวชิำกำร 
       และจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำร 

            วนัที.่......เดอืน...................พ.ศ. ......... 
 
 
 



ตอนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ก. กรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร. . . . . . . (มหำวิทยำลัย /
สถำบนั).......  

ในกำรประชุมครัง้ที่............เมื่อวนัที่..........................พจิำรณำผลกำรประเมนิผลงำนทำงวชิำกำรของ          
นำย/นำง/นำงสำว................................... ตำมทีค่ณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ท ำหน้ำทีป่ระเมนิผลงำน
ทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรเสนอ แลว้เหน็ว่ำ..(งำนวจิยั/ผลงำนทำงวชิำกำร             
ในลกัษณะอื่น/ต ำรำ/หนงัสอื/บทควำมทำงวชิำกำร)...คุณภำพ...(อยู่/ไม่อยู่).. ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด 
และเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด  

ข. กรณีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์ ตำมประกำศ 
ก.พ.อ. โดยวิธีที่ ๓ ของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร. .. . . . . . .(มหำวิทยำลัย/
สถำบนั)...........  
ในกำรประชุมครัง้ที่.........เมื่อวนัที่...................พิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรของ  นำย/นำง/นำงสำว 
.................. แลว้เหน็ว่ำผูข้อเป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด      
และมผีลงำนทำงวชิำกำรตำมเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด ดงันี้ 
  ๑. งำนวจิยั.............เรื่อง (อยู่/ ไม่อยู่)...ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด.............เรื่อง ไดแ้ก่ 

๑) งำนวจิยั เรื่อง
............................................................................................. 
    ๑.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๑.๒) บทบำทหน้ำที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๒) งำนวจิยั เรื่อง
............................................................................................. 
    ๒.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  
    ๒.๒) บทบำทหน้ำที ่

     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  

๓) งำนวจิยั เรื่อง
............................................................................................. 
    ๓.๑) กำรเผยแพร่ในวำรสำรทำงวชิำกำรในฐำนขอ้มูล Scopus 

                Quartile1       Quartile2  



    ๓.๒) บทบำทหน้ำที ่
     ผูป้ระพนัธอ์นัดบัแรก (first author) 
     ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (corresponding author)  
  ๒. งำนวิจยัที่ได้รบักำรอ้ำงอิง ได้เสนอหลักฐำนแสดงกำรได้รบัอ้ำงอิงทำงวิชำกำร   
ประกอบดว้ย งำนวจิยั จ ำนวน.........เรื่อง ไดร้บักำรอำ้งองิ........... ....รำยกำร พจิำรณำ (อยู่/ ไม่อยู่)......
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด 
  ๓. ผูข้อ มคี่ำ Life-time h-index (Scopus) เท่ำกบั......................พจิำรณำ (อยู่/ ไม่อยู่)..
ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด 
  ๔. โครงกำรวจิยัทีผู่ข้อเป็นหวัหน้ำโครงกำร (principal investigator) ไดร้บัทุนจำกแหล่ง
ทุนภำยนอกสถำบนั...................โครงกำร (life-time) พจิำรณำ (อยู่/ ไม่อยู่)..ในเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
  ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตำมหลกัของกำรเขยีนเอกสำรอำ้งองิ                
อนัประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพมิพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ใน     
วำรสำรทำงวชิำกำรให้ระบุว่ำอยู่ในฐำนขอ้มูลใดตำมประกำศ ก.พ.อ. พร้อมทัง้ระบุบทบำทหน้ำที่ของ     
ผลงำนแต่ละประเภท ตำมลกัษณะกำรมสี่วนร่วมในผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ     
ก.พ.อ. 
 

จงึเหน็...(สมควร/ ไม่สมควร)...ใหก้ ำหนดต ำแหน่ง นำย/นำง/นำงสำว.............................
เป็นต ำแหน่ง...(ผูช้่วยศำสตรำจำรย/์รองศำสตรำจำรย/์ศำสตรำจำรย)์... ในสำขำวชิำ...............................
ได้ตัง้แต่วนัที่........................................ซึ่งเป็นวนัที่สภำสถำบัน...(ได้รบัเ รื่อง/ ได้รบัผลงำนฉบับ
ปรับปรุงสมบูรณ์/ ได้รับผลงำนฉบับตีพิมพ์เผยแพร่/ อื่น ๆ ระบุ...) และให้น ำเสนอที่ประชุมสภำ
สถำบนัอุดมศกึษำพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบต่อไป 
 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ต ำแหน่ง   ประธำน/ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
           วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. .......... 
 
ส่วนท่ี ๕ มติสภาสถาบนัอดุมศึกษา    
 

  สภำมหำวทิยำลยั/สถำบนั.....................ในกำรประชุมครัง้ที.่.../..... เมื่อวนัที.่............... 
เดอืน.......................พ.ศ. ....พจิำรณำแลว้มมีต.ิ..... (อนุมตั/ิไม่อนุมตั)ิ.... 

๑. ให้แต่งตัง้นำย/นำง/นำงสำว... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..ให้ด ำรงต ำแหน่ง (ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์/ รองศำสตรำจำรย/์ ศำสตรำจำรย)์ ในสำขำวชิำ...................................... ไดต้ัง้แต่วนัที่



.........................ซึง่เป็นวนัทีส่ภำสถำบนั...(ไดร้บัเรื่อง/ ไดร้บัผลงำนฉบบัปรบัปรุงสมบูรณ์/ ไดร้บัผลงำน
ฉบบัตพีมิพ ์        เผยแพร่/อื่น ๆ ระบุ......) 

๒. ส ำหรบัต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์และรองศำสตรำจำรย ์ ใหอ้ธกิำรบดอีอกค ำสัง่
แต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวในขอ้ ๑  และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทรำบภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีอ่อกค ำสัง่แต่งตัง้ 
พร้อมส่งส ำเนำค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท ำหน้ำที่ประเมนิผลงำนทำงวชิำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร และแบบค ำขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  ผลงำนทำงวิชำกำร  
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม  
สภำสถำบนัอุดมศกึษำ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรตำมที ่
ก.พ.อ. ก ำหนด 

ส ำหรบัต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ควำมเห็นเพื่อเสนอรฐัมนตรี              
เพื่อน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้                      
นำย/นำง/นำงสำว..................….….… ใหด้ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรยใ์นสำขำวชิำ ............................... 
ไดต้ัง้แต่วนัที.่.........................ซึง่เป็นวนัทีส่ภำสถำบนั...(ไดร้บัเรื่อง/ ไดร้บัผลงำนฉบบัปรบัปรุงสมบูรณ์/ 
ไดร้บัผลงำนฉบบัตพีมิพเ์ผยแพร่/ อื่น ๆ ระบุ......) พรอ้มส่งส ำเนำค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ
เพือ่ท ำหน้ำทีป่ระเมนิผลงำนทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำร แบบค ำขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
ผลงำนทำงวชิำกำร ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร ส ำเนำรำยงำน
กำรประชุมสภำสถำบันอุดมศึกษำ พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง 
ทำงวชิำกำรตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
              (...................................................) 

      ต ำแหน่ง  นำยกสภำสถำบนั/เลขำนุกำรสภำสถำบนั 
         วนัที.่.....เดอืน...................พ.ศ. ........ 
 

 



 

 



 



 



 



 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.2 

  



 
 
 
 



 

 

 

  

 



 
 

 



 
 

 

 


