ก.พ.อ.03
1. แบบคำขอรับกำรพิจำรณำกำหนดตำแหน่ งทำงวิชำกำร
ส่ วนที่ 1: แบบประวัตสิ ่ วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร
แบบประวัตสิ ่ วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร
เพื่อขอดำรงตำแหน่ งศำสตรำจำรย์ /รองศำสตรำจำรย์ /ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
โดยวิธีปกติ/พิเศษ
ในสำขำวิชำ............................................
รหัสสำขำวิชำ ...............................
ของ นำย/นำง/นำงสำว..................................
สังกัดภำควิชำ ...........................................
คณะ ………………………. มหำวิทยำลัย ศรี นครินทรวิโรฒ
1. ประวัตสิ ่ วนตัว
1.1 วัน เดือน ปี เกิด ………………………….
1.2 อายุ ………… ปี
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรี ยงจากวุฒิสงู สุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
1.3.1 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (.............)
..........
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
1.3.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (……….) .........
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
1.3.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (……….)
.........
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ประวัตกิ ำรรับรำชกำร
2.1 ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง .............................ระดับ …… ขัน้ ……… บาท
2.2 ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ....... เดือน............... พ.ศ ……….
2.3 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ………เมื่อวันที่ ....... เดือน........ พ.ศ ……
2.4 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ………เมื่อวันที่ ....... เดือน........ พ.ศ ……
อายุราชการ ......ปี ....... เดือน
2.5 ตาแหน่งอื่น ๆ
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3. ภำระงำนย้ อนหลัง 3 ปี (เป็ นภำระงำนที่ทำโดยควำมเห็นชอบจำกเจ้ ำสังกัด)
3.1 งานสอน (หมำยถึงงำนสอนใดๆ ที่สอนใน มศว ทัง้ ภำยในและภำยนอกคณะ)
3.1.1 บรรยาย และปฏิบตั กิ าร
ระดับ/ หลักสูตร
รายวิ ชาที่สอน
หน่ วยกิ ต
ทฤษฎี+ปฏิ บตั ิ /
เปิ ดสอนภาค/
ชิ่ อ/รหัส
PBL+Case (ถ้ามี)
ปี การศึกษา
(ช.ม./ปี การศึกษา)
ปริ ญญาตรี
1. แพทยศาสตร
ชื่อรายวิชา /รหัส
4(3-3)
0 + 3/0 + 0
1/2550
บัณฑิต
ชื่อรายวิชา /รหัส
0 + 0/6 + 0
2/2550
1/2551
2/2551
1/2552
2/2552
ระดับบัณฑิตศึกษำ

ชื่อรายวิชา /รหัส
ชื่อรายวิชา /รหัส

4(3-3)

0 + 3/0 + 0
0 + 0/6 + 0

1/2550
2/2550
1/2551
2/2551
1/2552
2/2552

3.1.2 งานควบคุมวิทยานิพนธ์ (ถ้ ำมี)
3.1.2.1 นิสิตปริญญาเอกสาขา…………...จานวน......... คน (เฉลี่ย 3 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
3.1.2.2 นิสิตปริญญาโทสาขา...................จานวน......... คน (เฉลี่ย 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
3.2 งานวิจยั
3.2.1 งานวิจยั ที่เสนอเพี่อจบการศึกษา/วิทยานิพนธ์
ชื่อเรื่ อง...........................................................................................
ตี พิ มพ์ ใน.Phansuwan-Pujito P, Boontem P, Chetsawang B, Ebadi M, Govitrapong P. Dopamine
transporter immunoreactive terminals in the bovine pineal gland. Neurosc Letter 2006; 403 (1-2): 78-83.
3.2.2 งานวิจยั ที่ได้ ดาเนินการระหว่างปฏิบตั งิ าน
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3.2.2.1…………………………………………………………..
(โปรดระบุเรื่องที่ทำกำรวิจัย และระยะเวลำที่ใช้ ในแต่ ละโครงกำร)
3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมำณเวลำที่ใช้ ในกำรให้ บริกำรต่ อ
สัปดำห์ ถ้ ำไม่ มีไม่ ต้องกรอก) เช่ น
3.3.1 เป็ นวิทยากร
3.3.1.1 ระบุ.............................................................
3.3.2 เป็ นอาจารย์พิเศษ (หมำยถึงนอกมหำวิทยำลัย)
3.3.2.1 ระบุ.............................................................
3.3.3 เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เฉลี่ย 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
3.3.3.1 ระบุ...........................................................
3.3.4 เป็ นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เฉลี่ย 10 ชัว่ โมง/เรื่ อง)
3.3.4.1 ระบุ................................................................
3.3.5 เป็ นประธาน และ/หรื อ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เฉลี่ย 10 ชัว่ โมง/เรื่ อง)
3.3.5.1 ระบุ............................................................
3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงำนบริหำรที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงและปริมำณเวลำที่ใช้ ต่อสัปดำห์ )
3.4.1 ……………………………………………
3.4.2 .............................................................
3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (โปรดระบุประเภทของงำนและปริมำณเวลำที่ใช้ ต่อสัปดำห์ ) เช่ น
3.5.1 คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจัดซื ้อ
3.5.1.1 เครื่ อง............................ ตามคาสัง่ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒที่……………
3.5.2 งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.5.2.1 …………………………………………………..(เฉลี่ย … ชัว่ โมง/เดือน)
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4. ผลงำนทำงวิชำกำร
4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
(สำหรั บผู้เสนอขอรองศำสตรำจำรย์ /ศำสตรำจำรย์ ต้ องกรอกผลงำนเก่ ำด้ วย ทัง้ เอกสำร เกี่ยวกับ
กำรสอนและงำนวิจัย ผู้ท่ เี สนอขอผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กรอกเฉพำะผลงำนวิจัย ตำรำ/หนังสือ/
บทควำมทำงวิชำกำร)
4.1.1 ผลงานวิจยั
4.1.1.1 Phansuwan-Pujito P, P Pramaulkijja, Govitrapong P, Møller M. (1993).
An immunohistochemical study of neuropeptide Y in the bovine pineal gland. J Pineal Res.
15:53-58.
ผลงานวิจยั นี ้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มาแล้ ว
หรื อไม่
 ไม่เคยใช้
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ..และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ....
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด)
เป็ นเจ้ าของผลงานร้ อยละ...........
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว อยูใ่ นฐานข้ อมูลระดับชาติ TCI กลุม่ ที่ 1
(ผลงานทางวิชาการทีเ่ ผยแพร่ผา่ นวารสารฯ ขอให้ ระบุวา่ วารสารฯดังกล่าวอยูใ่ นฐานข้ อมูลกลุม่ ใดตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2556)

4.1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ให้ คงหัวข้ อไว้ ถ้ ำไม่ มี เขียนว่ ำ ไม่ มี)
ไม่มี
4.1.3 ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตารา หนังสือ หรื อบทความทางวิชาการ
4.1.3.1 บทควำมทำงวิชำกำร/ตำรำ/หนังสือ/
เขียนในรูปแบบเช่นเดียวกับงานวิจยั
ในกรณีที่เป็ นตาราให้ ระบุวา่ ใช้ ประกอบการสอนรายวิชา....... รหัส ......
ผลงานวิจยั นี ้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มาแล้ ว
หรื อไม่
 ไม่เคยใช้
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ..และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ....
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด)
เป็ นเจ้ าของผลงานร้ อยละ...........
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4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นรองศาสตราจารย์
(สำหรั บผู้เสนอขอศำสตรำจำรย์ ต้ องกรอกผลงำนเก่ ำด้ วย ทัง้ เอกสำร เกี่ยวกับกำรสอนและงำนวิจัย
ผู้ท่ เี สนอขอรองศำสตรำจำรย์ กรอกเฉพำะผลงำนวิจัย ตำรำ/หนังสือ)
4.2.1 ผลงานวิจยั
4.2.2.1 Phansuwan-Pujito P, Boontem P, Chetsawang B, Ebadi M, Govitrapong P.
(2006). Dopamine transporter immunoreactive terminals in the bovine pineal gland. Neurosci
Lett. 403 (1-2): 78-83.
ผลงานวิจยั นี ้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มาแล้ ว
หรื อไม่
 ไม่เคยใช้
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ...และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ....
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด)
เป็ นเจ้ าของผลงานร้ อยละ...........
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว อยูใ่ นฐานข้ อมูลระดับชาติ TCI กลุม่ ที่ 1
(ผลงานทางวิชาการทีเ่ ผยแพร่ผา่ นวารสารฯ ขอให้ ระบุวา่ วารสารฯดังกล่าวอยูใ่ นฐานข้ อมูลกลุม่ ใดตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2556)

4.2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ไม่มี
4.2.3 ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตารา หนังสือ
4.2.3.1 ตำรำ/หนังสือ
เขียนในรูปแบบเช่นเดียวกับงานวิจยั
ในกรณีที่เป็ นตาราให้ ระบุวา่ ใช้ ประกอบการสอนรายวิชา....... รหัส ......
ผลงานวิจยั นี ้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มาแล้ ว
หรื อไม่
 ไม่เคยใช้
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ..และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ....
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด)
เป็ นเจ้ าของผลงานร้ อยละ...........
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4.3 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นศาสตราจารย์
(ผู้ท่ เี สนอขอศำสตรำจำรย์ กรอกเฉพำะผลงำนวิจัย ตำรำ/หนังสือ)
4.3.1 ผลงานวิจยั
4.3.1.1 Phansuwan-Pujito P, Ebadi M, Govitrapong P. (2006). Immunocytochemical
characterization of delta- and mu-opioid receptor protein in the bovine pineal gland. Cells Tissues
Organs. 182 (1): 48 – 56.
ผลงานวิจยั นี ้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มาแล้ ว
หรื อไม่
 ไม่เคยใช้
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ...และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ....
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด)
เป็ นเจ้ าของผลงานร้ อยละ...........
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว อยูใ่ นฐานข้ อมูลระดับชาติ TCI กลุม่ ที่ 1
(ผลงานทางวิชาการทีเ่ ผยแพร่ผา่ นวารสารฯ ขอให้ ระบุวา่ วารสารฯดังกล่าวอยูใ่ นฐานข้ อมูลกลุม่ ใดตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2556)

4.3.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ไม่มี
4.3.3 ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง ตารา หนังสือ
4.2.3.1 ตำรำ/หนังสือ
เขียนในรูปแบบเช่นเดียวกับงานวิจยั
ในกรณีที่เป็ นตาราให้ ระบุวา่ ใช้ ประกอบการสอนรายวิชา....... รหัส ......
ผลงานวิจยั นี ้เคยใช้ สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มาแล้ วหรื อไม่
 ไม่เคยใช้
 เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ...และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นระดับ....
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด)
เป็ นเจ้ าของผลงานร้ อยละ...........

ขอรับรองว่าข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................................ เจ้ าของประวัติ
(………………………….)
ตาแหน่ง …………………
วันที่........เดือน..........................พ.ศ.............
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ส่ วนที่ 2:

แบบประเมินคุณสมบัตโิ ดยผู้บังคับบัญชำ
แบบประเมินแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง................................
ในสาขาวิชา...............................
โดยวิธีปกติ/พิเศษ
ในสาขาวิชา ...................................
ของ นาย/นาง/นางสาว...........................................
สังกัดภาควิชา.................................
คณะ....................... มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ได้ ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง................................ แล้ วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว
................................................ เป็ นผู้คณ
ุ สมบัติ.........................................(ครบถ้ วน/ไม่ครบถ้ วน)
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด

ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง หน้ าภาควิชา.............................
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ...................
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรื อเทียบเท่ ำ
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว ................................ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
................................ (เข้ าข่าย/ไม่เข้ าข่าย)..... ที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง.......................................

ลงชื่อ..............................................................
(………………………………………………….)
ตาแหน่ง คณบดีคณะ............................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ............

