
 
ก.พ.อ.03 

 
1.  แบบค ำขอรับกำรพจิำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
ส่วนที่  1:  แบบประวัตส่ิวนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 

แบบประวัตส่ิวนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
เพื่อขอด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

โดยวิธีปกต/ิพเิศษ 
ในสำขำวิชำ............................................  

รหัสสำขำวิชำ ............................... 
ของ นำย/นำง/นำงสำว.................................. 
สังกัดภำควิชำ ........................................... 

คณะ ………………………. มหำวิทยำลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
1.  ประวัตส่ิวนตัว 
 1.1  วนั  เดือน  ปีเกิด  …………………………. 
 1.2  อาย ุ………… ปี 
 1.3  การศกึษาระดบัอดุมศกึษา (เรียงจากวฒุิสงูสดุตามล าดบั) 
  คณุวฒุิ ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศกึษาและประเทศ  

1.3.1   ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (.............)        ..........         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
1.3.2     วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (……….)    .........  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ            
 1.3.3     วิทยาศาสตรบณัฑิต (……….)           .........  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   
2.  ประวัตกิำรรับรำชกำร 
 2.1  ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ .............................ระดบั …… ขัน้ ……… บาท 
 2.2  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ เม่ือวนัท่ี .......  เดือน............... พ.ศ ………. 
 2.3  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ………เม่ือวนัท่ี .......  เดือน........ พ.ศ …… 
 2.4  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ………เม่ือวนัท่ี .......  เดือน........ พ.ศ …… 
  อายรุาชการ ......ปี ....... เดือน 
 2.5  ต าแหนง่อ่ืน ๆ   
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3.  ภำระงำนย้อนหลัง 3 ปี (เป็นภำระงำนที่ท ำโดยควำมเหน็ชอบจำกเจ้ำสังกัด) 
 3.1  งานสอน  (หมำยถงึงำนสอนใดๆ ที่สอนใน มศว ทัง้ภำยในและภำยนอกคณะ) 
  3.1.1 บรรยาย และปฏิบตักิาร 
ระดบั/ หลกัสตูร รายวิชาท่ีสอน 

ช่ิอ/รหสั 
หน่วยกิต ทฤษฎี+ปฏิบติั/

PBL+Case (ถ้ามี) 
(ช.ม./ปีการศึกษา) 

เปิดสอนภาค/ 
ปีการศึกษา 

ปริญญาตรี     
1. แพทยศาสตร

บณัฑิต 
 

ช่ือรายวิชา /รหสั  
ช่ือรายวิชา /รหสั  
 
 
 

4(3-3) 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 

 

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

ระดับบัณฑติศึกษำ ช่ือรายวิชา /รหสั  
ช่ือรายวิชา /รหสั  
 
 
 

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 งานควบคมุวิทยานิพนธ์    (ถ้ำมี) 
  3.1.2.1 นิสิตปริญญาเอกสาขา…………...จ านวน......... คน  (เฉล่ีย 3 ชัว่โมง/สปัดาห์)  
  3.1.2.2 นิสิตปริญญาโทสาขา...................จ านวน......... คน (เฉล่ีย 2 ชัว่โมง/สปัดาห์) 
    
   3.2  งานวิจยั  

 3.2.1 งานวิจยัท่ีเสนอเพ่ีอจบการศกึษา/วิทยานิพนธ์ 
    ช่ือเร่ือง........................................................................................... 

          ตีพิ ม พ์ 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 งานวิจยัท่ีได้ด าเนินการระหว่างปฏิบตังิาน 
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3.2.2.1………………………………………………………….. 
(โปรดระบุเร่ืองท่ีท ำกำรวิจัย และระยะเวลำที่ใช้ในแต่ละโครงกำร)   

 
   3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมำณเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรต่อ
สัปดำห์ ถ้ำไม่มีไม่ต้องกรอก) เช่น 

3.3.1 เป็นวิทยากร 
3.3.1.1  ระบ.ุ............................................................ 

3.3.2  เป็นอาจารย์พิเศษ (หมำยถงึนอกมหำวิทยำลัย) 
3.3.2.1  ระบ.ุ............................................................ 

 3.3.3  เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เฉล่ีย 2 ชัว่โมง/สปัดาห์) 
    3.3.3.1   ระบ.ุ.......................................................... 
 3.3.4  เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เฉล่ีย 10 ชัว่โมง/เร่ือง) 
 3.3.4.1   ระบ.ุ...............................................................  
      3.3.5  เป็นประธาน และ/หรือ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  (เฉล่ีย 10 ชัว่โมง/เร่ือง) 
 3.3.5.1  ระบ.ุ...........................................................        

   3.4  งานบริหาร (โปรดระบุงำนบริหำรท่ีมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงและปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 
 3.4.1  …………………………………………… 
    3.4.2  ............................................................. 
 
   3.5  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (โปรดระบุประเภทของงำนและปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) เช่น 
 3.5.1 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจดัซือ้ 
  3.5.1.1 เคร่ือง............................ ตามค าสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ี……………   
 3.5.2 งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
  3.5.2.1  …………………………………………………..(เฉล่ีย … ชัว่โมง/เดือน) 
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4.  ผลงำนทำงวิชำกำร 
 4.1  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

(ส ำหรับผู้เสนอขอรองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์ ต้องกรอกผลงำนเก่ำด้วย ทัง้เอกสำร เก่ียวกับ 
กำรสอนและงำนวิจัย ผู้ท่ีเสนอขอผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กรอกเฉพำะผลงำนวิจัย ต ำรำ/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.                           

                      ผลงานวิจยันีเ้คยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
               ไมเ่คยใช้ 

     เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ..และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.... 
           ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 

            เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ........... 
 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว อยูใ่นฐานข้อมลูระดบัชาติ TCI กลุม่ท่ี 1 

(ผลงานทางวชิาการทีเ่ผยแพร่ผา่นวารสารฯ ขอให้ระบวุา่วารสารฯดงักลา่วอยูใ่นฐานข้อมลูกลุม่ใดตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2556)  
   

4.1.2  ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  (ให้คงหัวข้อไว้ ถ้ำไม่มี เขียนว่ำ ไม่มี) 
  ไมมี่  

 4.1.3  ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หนงัสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  4.1.3.1 บทควำมทำงวิชำกำร/ต ำรำ/หนังสือ/ 
   เขียนในรูปแบบเชน่เดียวกบังานวิจยั 
           ในกรณีท่ีเป็นต าราให้ระบวุา่ใช้ประกอบการสอนรายวิชา....... รหสั ......  
                      ผลงานวิจยันีเ้คยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
               ไมเ่คยใช้ 

     เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ..และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.... 
           ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 

            เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ........... 
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  4.2   ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นรองศาสตราจารย์ 
(ส ำหรับผู้เสนอขอศำสตรำจำรย์ ต้องกรอกผลงำนเก่ำด้วย ทัง้เอกสำร เก่ียวกับกำรสอนและงำนวิจัย 
ผู้ท่ีเสนอขอรองศำสตรำจำรย์ กรอกเฉพำะผลงำนวิจัย ต ำรำ/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.    

             ผลงานวิจยันีเ้คยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
               ไมเ่คยใช้ 
               เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ...และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.... 
                  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด)             
            เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ........... 

 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว อยูใ่นฐานข้อมลูระดบัชาติ TCI กลุม่ท่ี 1 
(ผลงานทางวชิาการทีเ่ผยแพร่ผา่นวารสารฯ ขอให้ระบวุา่วารสารฯดงักลา่วอยูใ่นฐานข้อมลูกลุม่ใดตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2556)
   

4.2.2  ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน   
  ไมมี่  

 4.2.3  ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หนงัสือ  
  4.2.3.1 ต ำรำ/หนังสือ 
   เขียนในรูปแบบเชน่เดียวกบังานวิจยั 
   ในกรณีท่ีเป็นต าราให้ระบวุา่ใช้ประกอบการสอนรายวิชา....... รหสั ...... 
             ผลงานวิจยันีเ้คยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
               ไมเ่คยใช้ 

     เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ. ..และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.... 
           ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 

            เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ........... 
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   4.3  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นศาสตราจารย์ 
   (ผู้ท่ีเสนอขอศำสตรำจำรย์ กรอกเฉพำะผลงำนวิจัย ต ำรำ/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.  

                      ผลงานวจิยันีเ้คยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม ่
               ไมเ่คยใช้ 
              เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ...และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.... 
                  ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด)             
            เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ........... 

 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว อยูใ่นฐานข้อมลูระดบัชาติ TCI กลุม่ท่ี 1 
(ผลงานทางวชิาการทีเ่ผยแพร่ผา่นวารสารฯ ขอให้ระบวุา่วารสารฯดงักลา่วอยูใ่นฐานข้อมลูกลุม่ใดตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2556) 
    

  4.3.2    ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
  ไมมี่  
 4.3.3  ผลงานแตง่หรือเรียบเรียง ต ารา หนงัสือ  
  4.2.3.1 ต ำรำ/หนังสือ 
   เขียนในรูปแบบเชน่เดียวกบังานวิจยั 
   ในกรณีท่ีเป็นต าราให้ระบวุา่ใช้ประกอบการสอนรายวิชา....... รหสั ...... 
                  ผลงานวิจยันีเ้คยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
               ไมเ่คยใช้ 
               เคยใช้  (เม่ือปี พ.ศ...และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.... 
                     ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด)        
           เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ........... 
     
 

    ขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 
     

    ลงช่ือ................................................................ เจ้าของประวตัิ 
                              (………………………….) 
                       ต าแหนง่  ………………… 
        วนัท่ี........เดือน..........................พ.ศ............. 
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ส่วนที่  2:      แบบประเมินคุณสมบัตโิดยผู้บังคับบัญชำ 
 

แบบประเมินแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่................................ 
ในสาขาวิชา............................... 

โดยวิธีปกต/ิพเิศษ 
ในสาขาวิชา ................................... 

ของ นาย/นาง/นางสาว........................................... 
สงักดัภาควิชา................................. 

คณะ....................... มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
  ได้ตรวจสอบคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่................................   แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว                                    
................................................ เป็นผู้คณุสมบตัิ.........................................(ครบถ้วน/ไมค่รบถ้วน)    
ตามหลกัเกณฑ์ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด 
 
 
                                ลงช่ือ................................................................... 

                 (..................................................................) 
                                      ต าแหนง่ หน้าภาควิชา............................. 
     วนัท่ี..........เดือน..............................พ.ศ................... 
 
ควำมเหน็ผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำ 
 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ นาย/นาง/นางสาว ................................  เป็นผู้ มีคณุสมบตัิ
................................   (เข้าขา่ย/ไมเ่ข้าขา่ย)..... ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง....................................... 
 
 
     ลงช่ือ.............................................................. 
       (………………………………………………….) 
             ต าแหนง่ คณบดีคณะ............................ 
        วนัท่ี........เดือน.......................พ.ศ............ 
 


