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คํานํา 
 

 เอกสารวิชาการเลมน้ี จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนําวิธีการกรอกแบบคําขอรบัการ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) เพ่ือใหผูขอและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเปน
แนวทางปฏิบตัิในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย) เน่ืองจากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ การใหคําปรึกษา การสอบถามขอมูล
จากการที่ไดรับเชิญใหเปนวิทยากร พบวา คณาจารยสายวิชาการยงัมีความรู ความเขาใจที่ไมตรง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  ผูจัดทําจึงไดเรียบเรียงขึ้น เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญและ
ความจําเปนเกี่ยวกับการกรอกขอมูลอยางไรจึงจะแสดงใหทราบและเห็นวา ประวัติสวนตัว ประวัติ
การรับราชการ ภาระงานยอนหลัง ตลอดจนผลงานทางวิชาการ ทีน่ําเสนอเพียงพอตอการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ทําหนาที่พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการพิจารณาวา ผูขอมีปริมาณและคุณภาพ
ผลงานที่นําเสนอแสดงถึงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ยื่นขอ และผานเกณฑการประเมิน
จนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในที่สดุ 

ผูจัดทําขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยชาญเรืองฤทธิ์ จันทรนอก และรองศาสตราจารย    
วินิช พรมอารักษ ที่ใหความอนุเคราะหและอนุญาตใหใชขอมูลประวตัิสวนตวัและผลงานทาง
วิชาการนํามาเปนตวัอยางในการอธิบายวิธีการกรอกแบบ ก.พ.อ.๐๓  เพ่ือใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น 
และขอขอบคณุอาจารยสุภชัย หาทองคํา อาจารยวันชัย ทิพยชัย และรองศาสตราจารยทวีคูณ 
สวรรคตรานนท ผูบังคับบัญชาและเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ที่ให
ความชวยเหลอืแนะนํา และตรวจทานเนื้อหาจนสําเร็จเปนรูปเลมดวยดี 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คุณคาและประโยชนอันพึงจะเกิดขึ้นจากเอกสารวิชาการเลมน้ี
จะเปนประโยชนตอผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานบริหารงาน
บุคคลที่เกี่ยวของ  และหากมีขอคลาดเคลื่อนประการใด ผูจัดทําใครขอนอมรับเพ่ือการปรับปรุง
แกไขในโอกาสตอไป  

 
 
        
         เกษร  จรัญพรหมสิริ 

         ตําแหนงบุคลากร ๖ ระดับ ๖ 
      เมษายน  ๒๕๕๒ 
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สารบัญ 
 

บทที่          หนา 
๑ บทนํา      
 ความสําคัญของแบบ ก.พ.อ.๐๓      ๑ 
 วัตถุประสงคของการศึกษา      ๑ 
 ขอบเขตของการศึกษา       ๒ 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ      ๓ 
 คําจํากัดความ        ๓ 
๒ คําแนะนําการกรอกแบบ ก.พ.อ.๐๓     ๕   

เกณฑการพิจารณา       ๕ 
 กรอกแบบ ก.พ.อ.๐๓ อยางไรจึงจะสมบูรณครบถวน   ๕ 
 แบบฟอรม        ๖ 

วิธีการกรอกขอมูล       ๖ 
 ขอพึงระวัง         ๖ 
๓ ตัวอยางและคําอธิบายวธีิการกรอกแบบ ก.พ.อ.๐๓ 

การยื่นขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    ๘ 
การยื่นขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย    ๒๗ 
การยื่นขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย     ๕๑ 
 

บรรณานุกรม 
ประวตัิผูเขียน 
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๑ 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
ความสําคญัของแบบ ก.พ.อ.๐๓ 

แบบแสดงขอมูลเกี่ยวกบัประวตัิสวนตัว คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตําแหนงและ 
ภาระงาน ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่สอน วิจัยหรือบริการวชิาการที่ไดรับ
มอบหมายในระหวางการดํารงตําแหนงทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง เพ่ือให
ผูบังคับบญัชา คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการที่เกี่ยวของ พิจารณาตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดงถึงศักยภาพ ความรู ความสามารถในการคิด ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัย  
แลวนําไปเผยแพรใหปรากฏเปนรูปธรรม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน กอใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือประยุกตใชใหเกิดประโยชนทางวิชาการ  ผลผลติที่เกิดขึ้นมีปริมาณและคุณภาพที่
แสดงความเปนผูทรงคุณวฒิุในสาขาวิชานั้น ๆ ตลอดจนเปนเอกสารหลักฐานทีต่องจัดเก็บในแฟม
ประวตัิสวนบคุคล และรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบความถูกตอง 
หรืออางอิงเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการที่สูงขึ้นอีกดวย 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เอกสารวิชาการฉบับนี้ เรยีบเรียงจากประสบการณในฐานะเจาหนาที่สังกัดกองการ
เจาหนาที่ หรือหนวยงานกลางที่ผูรับผิดชอบในเรื่องการพิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ โดยทําหนาที่ตรวจสอบความครบถวนดานเอกสารกอนสรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการ การ
สอบถามจากคณาจารย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การใหคําปรึกษา การที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการ
บรรยายหัวเรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ตั้งแตการเตรียมความพรอม 
การกรอกขอมูลแบบ ก.พ.อ. ๐๓ ตองกรอกขอมูลอยางไร ขอมูลตองมาจากไหน และเอกสาร/
หลักฐานที่อางอิงตองเสนอประกอบการพิจารณามีอะไรบาง ทําอยางไรจึงจะถือวาถูกตอง สมบูรณ 
ซึ่งจากการสอบถาม การใหคําปรึกษา หรอืการไปเปนวทิยากรใหความรูแกคณาจารย หรือ
เจาหนาที่ที่เกีย่วของไมมีเอกสารเผยแพรตามหัวขอที่กาํหนดใหครบถวนได  จึงทําใหการให
คําปรึกษา แนะนําทางโทรศพัทใชเวลามาก  

ดังนั้น  เพ่ือใหการกรอกแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ อันเปน
การเสนอขอมูลประวัติและผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง เพ่ือใหคณาจารย 
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดมีความรู ความเขาใจ เตรียมความพรอมดานขอมูลที่จะนํามากรอกตาม
แบบฟอรมที่กาํหนดอยางไร จัดเก็บและเตรียมเอกสารหรือหลักฐานมาประกอบการพิจารณาตอ 
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๒ 
 
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพ่ือการตรวจสอบความครบถวน สมบูรณ และมีคุณภาพ โดยไมตองปรับปรุง
แกไขเพื่อมิใหเกิดความลาชา ผูจัดทําจึงไดเรียบเรียงเอกสารวิชาการนี้ขึ้น 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

เน่ืองจากการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่ ก.พ.อ.กําหนด ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ ๕ สวน คือ 

สวนที่ ๑ แบบประวัติสวนตัวและผลงาน ไดแก ขอมูลสวนตวัเกี่ยวกบัประวัติสวนตัว 
คุณวุฒิ ประวตัิการรับราชการ ประวัติการทํางาน ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (งานสอน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ งานบริหาร งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเสนอขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน
ทางวิชาการทีเ่สนอประกอบการพิจารณาตําแหนงที่ยื่นขอตามหัวขอในแบบฟอรมที่กําหนด โดยผู
ขอเปนผูลงนามรับรอง  

สวนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบงัคับบัญชา ไดแก การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงโดยผูบังคับบัญชาระดับตน (หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา) และความเห็นของ
ผูบังคับบญัชาระดับคณบดหีรือเทียบเทาเปนผูลงนามรับรอง 

สวนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน ไดแก คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามแบบ
ประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการ หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน ที่ตองพิจารณา
ดําเนินการ เม่ือประชุมพิจารณาเสร็จสิ้น ประธานอนุกรรมการเปนผูลงนามรับรอง 

สวนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ แบงออกเปน ๒ ตอน ไดแก 
  ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผล

งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่จะพิจารณาวา ผูเสนอขอเสนอผลงาน
ทางวิชาการประเภทอะไรบาง จํานวนเรื่อง และผลการประเมินอยูหรือไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ.และ
มหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนกี่เรื่อง เม่ือประชุมพิจารณาเสร็จสิ้น ประธานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ สรุปผลการประเมินและความเห็นเสนอตอคณะกรรมการและเปนผูลงนามรับรอง 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
พิจารณาผลการประเมิน ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒิุวา ผูขอสมควร
จะไดรับการอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการหรือไม แลวเสนอความเหน็ตอ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงตอไป ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนผูลงนามรับรอง 
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๓ 
 

สวนที่ ๕  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
อนุมัติหรือไมอนุมัติ โดยนายกสภา/เลขานุการสภามหาวิทยาลยัเปนผูลงนามรับรอง 

ซึ่งตามแบบฟอรมที่ ก.พ.อ.กําหนดขางตน ประกอบดวย ๕ สวนนั้น บางหัวขอไมไดให
คําอธิบายวิธกีารกรอกหรือนําเสนอขอมูลไววาตองกรอกขอมูลอยางไร จึงจะถอืวาครบถวน 
สมบูรณ จึงทําใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงยังกรอกขอมูลไมถูกตอง   ดังนั้น ผูจัดทําในฐานะ
เจาหนาที่สวนกลางทําหนาที่สนับสนุนอํานวยความสะดวกแกผูเกี่ยวของ ทําหนาที่ตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐานที่ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงกอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ จากประสบการณที่ไดดําเนินการในเรื่องนี้  จึงไดศึกษาและเรียบเรียงเอกสารวิชาการ
เลมน้ีขึ้น เพ่ือเปนแนวปฏบิตัิแกคณาจารยผูประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนง เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนคณะอนุกรรมการ ไดรับทราบและพิจารณาใหเปนไปในทางเดียวกัน  อีกทั้งลดการตอบ
คําถาม หรือใหคําปรึกษาทางโทรศัพท เปนตน  
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

๑. เพ่ือใหผูเสนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมีความรู และจัดเตรียมขอมูลยอนหลงั 
     และสามารถกรอกขอมูลในแบบ ก.พ.อ.๐๓ ไดอยางครบถวน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
๒. เพ่ือเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน จัดฝกอบรมแกผูเกี่ยวของและคณาจารย 
๓. เพ่ือใหบุคลากร หรือเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ภายในงานบริหารงานบุคคล สามารถ

ศึกษา ทําความเขาใจและปฏิบัติงานแทนได 
๔. เพ่ือลดขอผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากการตรวจสอบ และการกรอกขอมูลที่ไมมีระบบ 
๕. เพ่ือชวยลดการตอบคําถาม หรือใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 
 

คํานิยามศัพท 
 “ก.พ.อ.”   หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 
“แบบ ก.พ.อ.๐๓”  หมายถึง แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
                                          เรียกโดยวา  ก.พ.อ.๐๓ 
 “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายถึง ตําแหนงซึ่งทําหนาที่สอนและวจัิย ไดแก ศาสตราจารย   
                                            รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย และ 
                                            ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ.กําหนด 
“ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง” หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที ่
                                             เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เรียกโดยวา  ผูขอ 
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๔ 

 
“คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ” หมายถึง ผูที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งขั้นเพ่ือ 

ทําหนาที่ในการพิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ เรียกโดยยอวา คณะกรรมการ 

“คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร 
คําสอน หรือสื่อการสอน” หมายถึง ผูที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งขึน้ 

เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลการสอนและเอกสารหรือสื่อที่ใช
ในการสอน เรียกโดยยอวา คณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน  

“คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ”ิ หมายถึง ผูที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
ไดคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด
สําหรับสาขาวชิานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
เรียกโดยยอวา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

“ผลงานทางวชิาการ” หมายถึง ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ตาํรา หนังสือ  
บทความทางวิชาการ 
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๕ 

 
บทที่ ๒ 

 คําแนะนําการกรอกแบบ ก.พ.อ.๐๓ 
 

เกณฑการพิจารณา 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แตงตั้งและมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง

ทางวิชาการเปนผูดําเนินการแทน โดยดําเนินการหลักเกณฑและวิธกีาร เง่ือนไขที่ ก.พ.อ.และ
มหาวิทยาลัยกําหนด  ซึ่งแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ.๐๓) 
ใหใชแบบฟอรมที่ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวธิีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีผลบังคบัใชตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ลําดับที่ ๑ 
 

กรอกแบบ ก.พ.อ.๐๓ อยางไรจึงจะสมบูรณครบถวน 
ตามที่ ก.พ.อ.ไดกําหนดแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ.

๐๓) โดยกําหนดใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงตองกรอกขอมูลสวนตัวและผลงานทางวิชาการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในแบบฟอรมบางขอมีคําอธิบาย  
แตในบางขอไมมีคําอธิบาย  จึงทําใหผูเสนอตําแหนงยังกรอกขอมูลไมถูกตองและครบถวน 
สมเหตุสมผล ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ขอมูลที่นําเสนอไมสามารถนํามาแสดงใหผูเกี่ยวของได
ตรวจสอบได  จึงทําใหเม่ือย่ืนเรื่องตอหนวยงานตนสงักัดตรวจสอบ อาจทําใหมีขอตองปรับปรุง
แกไขใหครบถวน สมบูรณ เพราะหากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมมีหลักเกณฑ แนวทางในการ
ตรวจสอบ หากในอนาคตเกดิขอผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากการกรอกแบบ ก.พ.อ.๐๓ อาจทําใหผู
เสนอขอกําหนดตําแหนงเสียสิทธิประโยชนที่สมควรจะไดรับ อีกทั้งเสียเวลา เน่ืองจากขั้นตอนการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงมีคณะกรรมการ อนุกรรมการและผูเกี่ยวของหลายฝาย  
จึงมีขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินการ  

ดังนั้น ผูจัดทําจึงไดเรียบเรยีงเอกสารวิชาการฉบับนี้ขึน้ เพ่ือใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 
เจาหนาที่บุคคลระดับคณะ อนุกรรมการที่เกี่ยวของ ผูสนใจไดศึกษารายละเอียด ทําความเขาใจ  
ใชเปนแนวทางในการกรอกขอมูลที่สมบูรณ ตลอดจนผูขอตองเสนอเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวของ 
อยางไร  
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๖ 
 

แบบฟอรม 
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย แบบฟอรมที่ใชในการนําเสนอขอมูล ก.พ.อ.กําหนดใหใชแบบฟอรมตามที่กําหนด 
ซึ่งในกรณีที่ผูขอเปนผูยื่นเรือ่งเอง เรียกวา ก.พ.อ.๐๓    ดังนั้น  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ผูจัดทําไดนําแบบฟอรมดังกลาว ไวใน Web site ของโครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาที่ หากมีความประสงคจะยื่นขอ สามารถดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ผูขอกําหนดตําแหนง หรือผูเกี่ยวของ สามารถ Download แบบ ก.พ.อ.๐๓ ไดที่ 
http://www.ubu.ac.th/~ubustaff/
 ๒. เม่ือมีแบบ ก.พ.อ.๐๓ แลว ตองกรอกขอมูลที่เกี่ยวของอยางไรบางจึงจะครบถวน
สมบูรณ ซึ่งในลําดับตอไปนี้ จะไดอธิบายวิธีการกรอกขอมูล การจัดเก็บขอมูล เอกสารหรือหลักฐาน
ที่ตองนํามาประกอบการพิจารณาตอเจาหนาที่บุคคลระดับคณะหรือหนวยงานตนสังกัด หลักฐาน
อะไรบางที่ตองจัดเก็บเปนหลักฐานในระดับหนวยงานตนสังกัด หลักฐานอะไรบางที่จัดสงเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการพิจารณา หรือเพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 
อางอิงและยืนยัน หากพบภายหลังวาเกิดความคลาดเคลื่อน สามารถตรวจสอบไดทันท ี
 

วิธีการกรอกขอมูล  
เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกัน ระหวางผูจัดทาํและผูอาน ผูศึกษา คนควา ผูจัดทําจึงขอทํา

ความตกลงถงึวิธีการกรอกขอมูล ดังนี้   
   ๑.  ตองกรอกขอมูลตามหัวขอและแบบฟอรม ก.พ.อ.๐๓ ที่กําหนดไวทุกประการ 
   ๒.  หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย - 
   ๓.  คําอธิบายหรือคําชี้แจง ดังนี้ 
        ๑) กรอกรายละเอียด ตามคําอธิบายเพิ่มเติมในวงเล็บ (  ) หรือ เลือกขอความใน

วงเลบ็ กรอกในแตละขอหรือแตละบรรทดัตามที่แบบฟอรมกําหนด  
        ๒) เพ่ือใหมีความชดัเจน ตัวอยางขอมูลที่กรอกคือ ตัวหนา 
        ๓) เอกสารหรือหลักฐาน แนวทางความสอดคลองของขอมูล จะมีขอชี้แจงเพ่ิมเติม

ตามคําอธิบาย (ตัวเอียง) ดังตอไปน้ี 
 

ขอพึงระวัง 
 จากการตรวจสอบแบบ ก.พ.อ.๐๓ ของผูยื่นขอตําแหนงทางวิชาการที่ผานมา ทําใหพบ
ปญหา ขอแกไขมากพอสมควร ซึ่งหากผูขอไมกรอกขอมูลตามหัวขอในแบบฟอรมที่กําหนด หรือให
ขอมูลที่ไมตรงตามความเปนจริง เน่ืองจากมิไดเสนอเอกสารหรือหลักฐานหรือขอมูลอางอิงไว หรือ 
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๗ 
 
ระบุเลขที่เอกสารอางอิง แตไมไดระบุใหครบทุกรายการ  จากประสบการณที่ไดตรวจสอบเอกสาร
กอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ จึงขอยกตัวอยางเพ่ือใหเปนแนวทางมิใหเกิดซ้ํา และมีผลงานที่
ครบถวน ตลอดจนผูขอตองใหความสําคญั ขอพึงระวัง เพ่ือปองกันมิใหเกิดขึ้นอีก ดังนี้ 

๑. ไมมีเลขหนา หรือหลังจากการปรับปรุงแกไขแลว ไมไดใสเลขหนาใหครบถวน 
๒. ผูขอกรอกขอมูลในแตละขอตามแบบฟอรมที่กําหนด ไมระบุเลขที่เอกสารอางอิง และไม

สงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อการตรวจสอบของเจาหนาที่ จึงควรระวังเพราะ
หากใหขอมูลที่เปนเท็จ จะเขาขายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

๓. เจาหนาที่หรือผูบังคับบญัชา ละเลยไมเรียกเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา
หรือตรวจสอบตามขอ ๔.๒ อันไดแก เลขทีค่ําสั่งแตงตั้ง, บันทึกขอความเลขที่ ลงวันที่, ประกาศ
เรื่อง ลงวนัที่ ฯลฯ ที่ผูขอระบุวาไดรับมอบหมายภาระงานสอน หรือภาระหนาที่อ่ืน ๆ 

  ๔. การเสนอผลงานทางวชิาการทุกประเภทประกอบการพิจารณา ไมไดเสนอตามหลัก
ของการเขียนเอกสารอางอิง อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง แหลงพิมพ จํานวนหนา   
       ๕. ไมมีการตรวจทาน เปนผลทําใหมีคาํผิด ระบุขอมูลการนําเสนอไมตรงตามหลักฐาน
หรือเอกสารหรือผลงานที่นําเสนอ เชน เขียนสะกดคําผิด, คําศัพท, ชื่อเร่ือง, ป พ.ศ.ที่พิมพเผยแพร
ผลงานไมตรงกันระหวางเสนอขอมูลในแบบ ก.พ.อ.๐๓ และเอกสารเผยแพรผลงาน เปนตน  
            ๖. รูปแบบการพิมพ ไมเปนไปตามแบบฟอรมที่กําหนด สวนมากจะพิมพเฉพาะที่ผูขอมี
ขอมูลเทานั้น ที่ถูกตองคือ ผูขอตองพิมพตามแบบฟอรมที่กําหนดทุกประการ สวนที่ไมมีขอมูลใหใส
เครื่องหมาย -- 
   ๘.  ผูขอไมเห็นความสําคญัในการนําเสนอขอมูลตามแบบ ก.พ.อ.๐๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๘ 

บทที่ ๓ 
ตัวอยางและคําอธิบายวิธีการกรอกแบบ ก.พ.อ.๐๓ 

 
 เพ่ือใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น ผูจัดทําจึงขอนําเสนอตัวอยางและคําอธิบายวิธีการกรอกแบบ 
ก.พ.อ.๐๓ ซึ่งผูจัดทําไดรับความอนุเคราะหและอนุญาตจาก ผูชวยศาสตราจารยชาญเรืองฤทธิ ์
จันทรนอก ใหใชขอมูลสวนตัวและผลงานทางวิชาการขณะที่เสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย มาเปนตัวอยางในครั้งนี้ ผูจัดทําจึงใครขอขอบคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

 
ตัวอยางการยื่นขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ก.พ.อ.๐๓ 
 

 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวชิาการ    

สวนที่ ๑  :   แบบประวตัสิวนตวัและผลงานทางวชิาการ 
                  แบบประวัติสวนตวัและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหนง  ...ผูชวยศาสตราจารย...(โปรดระบุ  ชื่อตําแหนงที่ยื่นขอ) 
โดยวิธี...ปกติ..(โปรดระบุ ปกติหรือพิเศษ) 

ในสาขาวิชา ...ฟสิกส...(โปรดระบุ  สาขาวชิาที่เสนอขอ) 
ของ....นายชาญเรืองฤทธิ ์ จันทรนอก...(โปรดระบุ ชื่อ – สกุลผูเสนอขอกําหนดตําแหนง) 

สังกัด ภาค/สาขาวิชา...ฟสิกส...(โปรดระบุ  ภาควิชาหรือสาขาวิชา) 
คณะ...วิทยาศาสตร   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี...(โปรดระบุ ชื่อหนวยงานตนสังกัด) 

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

 
๑.  ประวัตสิวนตวั 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด :..๗ กรกฎาคม ๒๕๑๗… (โปรดระบุ วัน เดือน ปเกิดของผูขอ) 
     ๑.๒ อายุ ...๓๔.. ป  (โปรดระบุ  อายุเทาไหร โดยนับถึงวันยื่นเร่ือง) 
     ๑.๓ การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรยีงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
  คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
 ๑.๓.๑ วท.ด.(ฟสิกส)       ๒๕๔๘ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ประเทศไทย 
 ๑.๓.๒  วท.ม.(ฟสิกส)       ๒๕๔๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ประเทศไทย 
 ๑.๓.๓ วท.บ.(ฟสิกส)       ๒๕๓๙ มหาวิทยาลยัขอนแกน ประเทศไทย 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๙ 
 
คําอธิบาย   ตองระบุคุณวุฒิที่สําเร็จการศกึษาแลวเทานั้น โดยคุณวุฒิพิมพคํายอ หรือชื่อวุฒิเตม็ 
 ในวงเลบ็ สาขาวิชา  เรียงจากวุฒิสูงสุดลงมา ป พ.ศ.ระบุตวัเลข และชื่อสถานศกึษาและประเทศ 

 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..อาจารย... ระดับ ..๗.. ขั้น ..๑๖,๒๘๐..บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่...๒๔...เดือน..มิถุนายน..พ.ศ. .๒๕๓๙..... 
              (โปรดระบุ  วัน เดือน  ป ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย) 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา.........-......................................... 
           เม่ือวันที่....-......เดือน..........-..............พ.ศ. ...-.... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา.............-......................................... 
           เม่ือวันที่....-.....เดือน............-..........พ.ศ. ...-....    
           อายุราชการ ..๑๒.... ป ...-..... เดือน    
คําอธิบาย   

 ขอ ๒.๑  พนักงานไมมีระดับหรือหากขาราชการใชระบบแทงแลว ใหใสเครื่องหมาย – 
 ขอ ๒.๒ วันทีไ่ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยประจําเม่ือใด หรือกรณีกรณีเคยเปน

อาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งเทียบไดไม
นอยกวาสองหนวยกิต/ทวภิาค จะนํามาใชในการนับเวลาปฏิบตัิงานสอนตามเกณฑดานคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารย วิธปีกติ ทั้งน้ี หักดวยระยะเวลาที่ลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน 
ปฏิบตัิงานวิจัย เพราะถือวามิไดอยูปฏิบัตหินาที่สอน  โดยตองนําเสนอเอกสาร/หลักฐาน ไดแก 
คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง แบบ ก.ม. ๑ หรือตารางเรียน ตามรางสอนตามที่ไดรับมอบหมาย ฯลฯ 

  ขอ ๒.๓ และ ๒.๔  เนื่องจากยื่นขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จึงยังไมมีขอมูลใหใส
เครื่องหมาย – 

 อายุราชการ  ใหกรอกตัวเลข โดยการนับอายุราชการ ตั้งแตวันที่บรรจุเขารับราชการนับ 
 ถึงวันยื่นเรื่อง  

 

    ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ  (เชน คณะกรรมการเกี่ยวกับวิชาการ ผูบรหิาร กรรมการประจําคณะ) 
 ๒.๕.๑  หัวหนาภาควิชาฟสิกส (เมษายน ๒๕๔๙ – พฤษภาคม ๒๕๕๐  
                        ตามคําสั่ง ม.อบ.ที่ ๘๐๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙)  
คําอธิบาย  

๑. ตําแหนงอ่ืน ๆ หรือภาระงานอื่นๆ ที่ไดรับแตงตั้งนอกเหนือจากขอ ๒.๑ – ๒.๔ หากมี
มากใหนํามา เฉพาะเรื่องหรือตําแหนงที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอการขอกําหนดตําแหนงทาง 
 

คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 
งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๑๐ 
 

วิชาการที่ยื่นขอ โดยระบุชือ่เรื่อง ชื่อ ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ เดือน พ.ศ. ถึง 
วันที่ เดือน พ.ศ.ใด   ตามคําสั่งที่/พ.ศ. ลงวันที่ เดือน พ.ศ.อะไร ดังตัวอยาง 
 ๒. ผูขอรายนี้ ไมมีขอมูลกรอกในขอ ๒.๕ แตเพ่ือใหมีความเขาใจและทราบวธิีการกรอก  
จึงขอยกตัวอยาง ซึ่งขอมูลที่กรอกมิใชขอมูลจริงของผูขอ 

 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
     ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปรญิญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
     ระดับ   รายวิชาที่สอน                ช.ม./สัปดาห     เปดสอนภาค/ปการศึกษา
ปริญญาตร ี   1103 401 ฟสิกสเชิงคํานวณ      ๓  ๑/๒๕๔๘ 
ปริญญาตรี   1103 332 การประมวลสัญญาณดิจิตอล       ๓  ๑/๒๕๔๘ 
ปริญญาตรี    1103 434 การจําลองดวยคอมพิวเตอร        ๓                   ๑/๒๕๔๘ 
ปริญญาตรี    1103 401 ฟสิกสเชิงคํานวณ                   ๓                   ๑/๒๕๔๙ 
ปริญญาตรี    1103 332 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  ๓                   ๑/๒๕๔๙ 
ปริญญาตรี    1103 434 การจําลองดวยคอมพิวเตอร        ๓                    ๒/๒๕๔๙ 
บัณฑิตศึกษา     1103 470 กลศาสตรสถิติ                        ๓                    ๒/๒๕๔๙ 
ปริญญาตรี         1103 401 ฟสิกสเชิงคํานวณ                         ๓                    ๑/๒๕๕๐ 
บัณฑิตศึกษา     1103 471 กลศาสตรควอนดัม ๒            ๓                    ๑/๒๕๕๐ 
บัณฑิตศึกษา     1103 470 กลศาสตรสถิติ                             ๓                     ๒/๒๕๕๐ 
ปริญญาตรี         1103 401 ฟสิกสเชิงคํานวณ                        ๓                      ๑/๒๕๕๑   

 
คําอธิบาย  
          ระดับ : ใหระบุสอนระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา 
          รายวิชาที่สอน : ระบรุหัสวิชา ชื่อวชิาที่สอน กรณีสอนเปนภาคภาษาไทย ควรนําเสนอ 
เอกสารประกอบการสอนเปนภาษาไทยหรือมีคําศัพทภาษาอังกฤษเทาที่จําเปน  กรณีสอนเปน 
ภาค ภาษาอังกฤษ ควรนําเสนอเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาองักฤษ 
          ช.ม./สัปดาห  :  ระบุจํานวนชั่วโมงที่สอนใน ๑ สัปดาห คํานวณตามภาระงานสอนที่ได
มอบหมาย วิธีการคิดภาระงานสอนตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
          เปดสอนภาค/ปการศกึษา : ระบุวา สอนภาค/ปการศึกษาใด  

 

 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๑๑ 

แนวทางการกรอกขอมูล 

คําถาม มีผูขอหรือเจาหนาที่บุคคลระดับคณะ สอบถามวา หากอาจารยลาศึกษาตอแลว
กลับเขาปฏบิตัิหนาที่ราชการ หลังจากกลับมาแลวไดประมาณ ๒ ป มีคุณสมบัติและผลงานครบถวน
พรอมที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได จะนับระยะเวลาการสอนตอเน่ืองอยางไร? 

 คําตอบ  การนับระยะเวลาปฏิบตัิงานสอนคือ นับหลังกลับเขาปฏบิัติราชการ ๒ ป และกอน
ลาศึกษา ๑ ปการกรอกขอมูล ใหกรอกขอมูลตามภาระงานสอนที่เกิดขึ้นจริง 

จะเห็นไดวา ในแบบฟอรมหรือขอกําหนดไมไดระบุป พ.ศ.ยอนหลังไว   ดังนั้น ผูขอสามารถ
ระบุการปฏบิตัิงานสอน  ยอนหลัง ๓ ป ตามระยะเวลาและความเปนจริงที่เกิดขึ้น เพราะสายวชิาการ
มีความจําเปนตองเพ่ิมพูนความรู พัฒนา สรางผลงานวชิาการอยางตอเน่ือง หรืออาจไดรับอนุมัติให
ลาศึกษาตอ หรือลาปฏิบตังิานวิจัย หรือลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  
 ๒. สามารถนําเสนอในรูปแบบเปนตารางก็ได เพ่ือความสะดวกในการอาน พิจารณาใน
รายละเอียด 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
  ๓.๒.๑ เร่ือง  “การจําลองการเคลื่อนทีข่องวัตถุในแนวด่ิงภายใตแรงโนมถวง” 
             ระยะเวลาดําเนินการ ต.ค.๒๕๔๘ ถึง ก.ย. ๒๕๔๙ 

แหลงทุน งานสงเสริมการวิจัย มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   
๓.๒.๒  เรื่อง “การจําลองการเรงอนุภาคพลังงานสงูจากดวงอาทิตยที่คลื่นกระแทก” 

  ระยะเวลาดําเนินการ ก.พ. ๒๕๕๐ ถึง ม.ค.๒๕๕๑ 
แหลงทุน มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย   

๓.๒.๓  เรื่อง “ผลของระยะอิสระเฉลีย่ตอการเรงอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย” 
                        ระยะเวลาดําเนินการ  ต.ค. ๒๕๕๐ ถึง ก.ย. ๒๕๕๑ 

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ  
คําอธิบาย   

๑. ใหระบุชื่อเร่ืองหรือโครงการ ระยะเวลาดําเนินการวันที่ เดือน ป พ.ศ. ใด ถึง วันที่  
เดือน ป พ.ศ.ใด หากไมสามารถระบวุันที่ไดขอใหระบุเดือน ป พ.ศ. 

๒.  นําเสนอผลงานที่ไดดําเนินการผานมา อาจเผยแพรแลว หรืออยูระหวางดําเนินการ 
 เพ่ือประกอบการพิจารณาวา ผูขอไดดําเนินการสรางผลงานและพัฒนาผลงานอยางตอเน่ือง 

๓.  กรณีเผยแพรผลงานแลว สามารถนําเสนอประกอบการพิจารณาได โดยระบุการ 
เผยแพรผลงานในลักษณะใด เม่ือใด และระบุการมีสวนรวมในผลงาน  

๔.  อาจนําเสนอในรูปแบบตาราง เพ่ือความสะดวกในการอาน พิจารณาในรายละเอียด 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๑๒ 
 

     ๓.๓  งานบริการทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการ
ใหบริการตอสปัดาห) 
           ๓.๓.๑  วิทยากร โครงการโอลิมปกวิชาการ สาขาดาราศาสตร (ต.ค. ๒๕๔๙) 
                        ๐.๕ ชั่วโมงตอสัปดาห 
           ๓.๓.๒  วิทยากร อบรมครูระดบัมัธยมศึกษาตอนตน สาขาฟสิกส (เม.ย. ๒๕๕๐) 
                        ๐.๕ ชั่วโมงตอสัปดาห 
           ๓.๓.๓  วิทยากร โครงการโอลิมปกวิชาการ สาขาดาราศาสตร (ต.ค. ๒๕๕๐) 
                        ๐.๕ ชั่วโมงตอสัปดาห 
           ๓.๓.๔  วิทยากร อบรมครูระดบัมัธยมศึกษาตอนตน สาขาฟสิกส (เม.ย. ๒๕๕๑) 
                       ๐.๕ ชั่วโมงตอสัปดาห 

๓.๓.๕ กรรมการออกขอสอบ การแขงขันโอลิมปกวิชาการ สาขาฟสิกส (พ.ค.  
           ๒๕๕๐)  ๐.๖ ชั่วโมงตอสัปดาห 
 

     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบรหิารที่มีสวนรบัผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ชตอ
สัปดาห) 
   ๓.๔.๑  ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส (ต.ค. ๒๕๔๙ ถึง ก.ย.  
                           ๒๕๕๐) ๕ ชั่วโมงตอสัปดาห 
 

     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
   ๓.๕.๑ คณะกรรมการ ออกขอสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลตําแหนงนักวิทยาศาสตร  
                          (เมษายน ๒๕๕๑ ตามคําสั่งที่ ๕/๒๕๕๑ ลงวันที ่๒ มีนาคม ๒๕๕๑)  
                          ๐.๕ ชั่วโมงตอสัปดาห   
คําอธิบาย   
   ๑. ในการกรอกขอมูลตามขอ ๓.๑ – ๓.๕ ใหระบุชื่อเร่ือง ชื่อโครงการหรือชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการวันที่ เดือน ป พ.ศ. ใด ถึง วันที่ เดือน ป พ.ศ.ใด หากไมสามารถระบวุันที่ได
ขอใหระบุเดือน ป พ.ศ.ใด ตามที่เกิดขึ้นจริงและมีเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ตรวจสอบได 

๒.ใหผูขอนําเสนอเอกสารหรือหลักฐานการมอบหมายงาน อาทิ คําสั่งแตงตั้ง หนังสือ บันทึก
ขอความ ประกาศ หรืออ่ืน ๆ ที่แสดงหรือสามารถตรวจสอบไดวา ผูขอไดดําเนินการจริง เพ่ือ 

 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๑๓ 
 

ประกอบการพิจารณาของเจาหนาที่บุคคลระดับคณะ ผูบังคับบญัชาชั้นตน หรือคณบดีตรวจสอบวา 
ภาระงานหรือขอมูลที่เสนอตรงตามความเปนจริง 
 ๓. เกณฑการคิดภาระงานชั่วโมงตอสัปดาห  ใหใชวิธีการคิดมาตรฐานภาระงานขั้นต่าํใน
ฐานะอาจารยผูสอนหรือผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตามที่คณะกําหนด 
 ๔. จากขอมูลที่นําเสนอตามขอ ๓.๑ – ๓.๕   แสดงใหเห็นถึง  

   - ภาระงานสอน หมายถึง การทําหนาที่หลัก ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย เหมาะสม 
    และเพียงพอ 
  -งานวิจัย หมายถึง ความคิดริเริ่ม ศึกษา คนควา คิดวิเคราะห การสรางผลงานอยาง 
   ตอเน่ืองหรือไม   
 - งานบริการวิชาการ หมายถึง การเขารวมกิจกรรม สนับสนุน ใหความรวมมือในการ 
   ปฏิบัติงานดาน ใหบริการวิชาการทีค่ณะ  มหาวิทยาลัยดําเนินการมากนอยเพียงใด  
 - งานบริหาร หรือ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ หมายถึง เปนผูมีความรู ความสามารถ ให 
   ความรวมมือ สามารถปฏิบัติงานรวมกบัคนอื่นไดดี เปนที่ยอมรับนบัถือ  
ทั้งน้ี  ขอมูลที่นําเสนอสามารถใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิวา ผูขอมีผลงานที่ไดดําเนินการผานมามีปริมาณ และคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ 
 
๔.  ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  ชาญเรืองฤทธิ์   จันทรนอก (๒๕๕๑) การจําลองสเปกตรมัพลังงาน
ของอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณพายุสุริยะ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๐, วารสาร
วิทยาศาสตร มข. ๓๖ (๑), ๖๗-๗๕ 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เม่ือป พ.ศ. ......และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ
............ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๑๔ 
 

          ๔.๑.๑.๒  ชาญเรืองฤทธิ์  จันทรนอก (๒๕๕๑) การจําลองการกระจายตัว
ความเรว็ของสสารตวักลางระหวางดาวในระบบสรุิยะ, วารสารวิชาการ ม.อบ. ๑๐ (๒), 
๒๐-๒๖  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ......และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ 
.......... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด)  

คําอธิบาย   

๑. ผลงานวิจัยที่เสนอตองอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 
 ๑.๑ ตองนําเสนอผลงานทางวิชาการที่ผูขอดําเนินการเอง หรือมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 

๕๐  
๑.๒ กรณีวิจัยโครงการ ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักในบางโครงการ  (ของชุดโครงการ

นั้น) อยางนอย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมกันแลว ไมนอยกวารอยละ ๕๐  
๑.๓ กรณีวิจัยเปนชดุตอเน่ือง ผูขอตองเปนผูดําเนินการหลักและมปีริมาณผลงานรวมแลว

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
๒.  ผลงานตองเผยแพรตามเกณฑ ก.พ.อ.กําหนดแลวเทานั้น 
๓.  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  

ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน  
 

 ๔.๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑  .....................--.......................................................................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
..........     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๑๕ 
 

  ๔.๑.๒.๒  ..................................--............................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
.......... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

คําอธิบาย   
๑. ตองนําเสนอผลงานทางวชิาการที่ผูขอดําเนินการเอง หรือมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 

๕๐  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น แบงเปน ๒ กลุม คือ 
     กลุมที่ ๑ ไดแก สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงาน
การสรางสิ่งมีชีวติพันธุใหม วัคซีน สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศิลปะ หรือสารานุกรม ฯลฯ  
    กลุมที่ ๒ ไดแก งานแปลจากตัวงานที่เปนงานวรรณกรรมหรืองานดานปรัชญา หรือ
ประวตัิศาสตร ฯลฯ 
   ๒.  ผลงานตองเผยแพรมาแลวไมนอยกวา ๔ เดือน โดยนับตั้งแตวันที่สงหนังสือหรือวัน
เดือนปที่พิมพเผยแพร 

๓. ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขยีนเอกสารอางอิง อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  
ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน 

 
๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวชิาการ

  ๔.๑.๓.๑  ชาญเรืองฤทธิ์  จันทรนอก (๒๕๕๐) ผลของสนามศักยโนมถวงตอ
ความเรว็ของเสียงในอากาศ  วารสารวิทยาศาสตร มข. ๓๕ (๑), ๘-๑๒ 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
.......... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๒  ชาญเรืองฤทธิ์  จันทรนอก (๒๕๕๐) ฟงกชนัคลื่นของสถานะพื้นของ
โบซอนที่ถูกกักในสนามแมเหล็กที่ข้ึนกับทิศทาง วารสารวทิยาศาสตร มข. ๓๕ (๒), ๖๑-๖๖ 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๑๖ 
 

   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
.......... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
คําอธิบาย   

๑. ตองนําเสนอผลงานทางวชิาการที่ผูขอดําเนินการเอง หรือมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 
๕๐ หรือใหขีดเสนใตประเภทผลงานที่นําเสนอ 

๒. ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขยีนเอกสารอางอิง อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  
 ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 

๓. แบบรับรองการมีสวนรวม ใหผูขอเสนอไวกอนหรือหลังในเลมผลงานทางวิชาการแตละ
เรื่องที่เสนอ เพ่ือ ประกอบการพิจารณา ทั้งน้ี ผูมีสวนรวมในผลงานตองลงนามรับรองทุกคน กรณีที่
จัดทําไวฉบบัเดียว แตผูขอตองเสนอเอกสารวิธปีกติ ๕ ชุด หรือวิธีพิเศษ ๗ ชุด โดยผูขอสามารถ
สําเนาจากตนฉบับเสนอได แตผูขอตองรบัรองสําเนาถกูตอง 

๔. เง่ือนไขผลงานแตละประเภท 
  ตํารา ตองนําเสนอผลงานทางวิชาการทีผู่ขอดําเนินการเอง หรือกรณีมีสวนรวมไมนอยกวา

รอยละ ๕๐ ของเนื้อหา และผานการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการวิชาการ  ผูทรงคุณวุฒิที่เกีย่วของสาขาวชิานั้น และตองใชสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ 
ภาคการศึกษา 

  หนังสือ  ตองนําเสนอผลงานทางวิชาการที่ผูขอดําเนินการเอง หรือกรณีมีสวนรวมไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของเนื้อหา และผานการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิที่เกีย่วของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูธารณชนมาแลว
ไมนอยกวา ๔ เดือน  

 บทความทางวิชาการ  ควรดําเนินการคนเดียว ๑๐๐ % และผานการเผยแพรตามเกณฑ ก.พ.อ.
กําหนดแลว 

 
(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อัน

ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใด มาประกอบการพิจารณาดวย) 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๑๗ 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพือ่ประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย
  ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  .......................--........................................................................ 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
.......... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ......................--.......................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
.......... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  .....................--........................................................................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกาํหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
..........ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  .............................--................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
.......... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๑๘ 

 

(ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใด มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพือ่ประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ..................--....................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
..........ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

  ๔.๓.๒.๑  ............--.................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
..........ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
   

 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตํารา หรือ หนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................--............................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ 
.......... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๑๙ 
 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใด มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
   ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัต ิ         
          (........................................................) 

  ตําแหนง.......................................................... 

  วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .................... 
 
 
คําอธิบาย 

๑. กรณีขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตามขอ ๔.๒ และ ๔.๓  ยังคงขอมูลที่กําหนดไว
ตามแบบฟอรม แตใหใสเครือ่งหมาย – 

๒. การลงวันที่ เดือน พ.ศ.  ใหผูขอลงวันที่นาํเสนอสงเอกสารและผลงานครบถวน ทัง้นี้ 
ผลงานทางวิชาการตองเผยแพรตามหลักเกณฑ ก.พ.อ.แลวเทานั้น จึงจะมีสิทธิ์ยื่นเรื่อง 

 
ขอพึงระวัง 

๑ ขอมูลสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ผูขอนําเสนอเปนขอมูลที่ผูไดรับรองความถกูตองและความเปน
จริง ตองมีหลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณาจริง ซึ่งสามารถตรวจสอบไดใน
ภายหลัง หรือตรวจสอบ หรอืสอบถามเพิ่มเติมไดจากเอกสารอางอิงที่ผูขอนําเสนอ 

๒ หากมีขอผิดพลาด คลาดเคลื่อนประการใด ผูขอตองเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 
 ณ ปจจุบันจะเนนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณมาก ผูขอตองศึกษาจรรยาบรรณตาม 

มาตรฐาน ก.พ.อ.หรือมหาวิทยาลัยกําหนดในดานจรรยาบรรณตอตนเอง ผูบังคับบัญชา ฯลฯ 
ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ไดแก 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๒๐ 
 
     (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและไม
ลอกเลียนผลงานของผู อ่ืน  รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
     (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทาง
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
     (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน
และสิทธิมนุษยชน  
     (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติมา
เกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน
สวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริง  ไมขยายขอ
คนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
     (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๒๑ 
สวนที่ ๒ แบบประเมนิคุณสมบัติโดยผูบังคับบญัชา 

แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง....ผูชวยศาสตราจารย... 
ในสาขาวชิา ...ฟสิกส... 
โดยวิธี.....ปกติ...... 

ของ.......นายชาญเรืองฤทธิ์   จันทรนอก.... 
สังกัด/ภาค/สาขาวิชา....ฟสิกส..... 

คณะวิทยาศาสตร..มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-------------------------------- 

 ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง...ผูชวยศาสตราจารย...แลวเห็นวา ... 
นายชาญเรืองฤทธิ์  จันทรนอก...เปนผูมีคุณสมบัติ... .........................(ครบถวน/ไมครบถวน)... 
ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 

ลงชื่อ................................................... 

(...................................................) 
ตําแหนง  ..ผูบังคับบญัชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทยีบเทา.. 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

ความเห็นผูบังคับบญัชาระดับคณบดหีรือเทียบเทา 

 ไดพิจารณาแลวเห็นวา นายชาญเรืองฤทธิ์  จันทรนอก   เปนผูมีคุณสมบัติ .....................
(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

ลงชื่อ................................................... 

(...................................................) 

ตําแหนง................................................... 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

คําอธิบาย   

    ๑. ใหผูขอพิมพชื่อ-สกุลของตัวเอง ตําแหนงและสาขาวิชาที่ยื่นขอ สังกัด 
                ๒. ผูบังคับบญัชาระดับหัวหนาภาค/เทียบเทา โปรดระบุคาํวา ครบถวน หรือ ไมครบถวน  
พรอมระบุวัน เดือน ปที่ลงนามรับรอง 
               ๓.  ผูบังคับบญัชาระดับ คณบดี  โปรดระบุคําวา  เขาขาย หรือ ไมเขาขาย พรอมระบุวัน 
เดือน ปที่ลงนามรับรอง 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๒๒ 
 
สวนที่ ๓ แบบประเมนิผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่........./................เม่ือ
วันที่..................................................ไดประเมินผลการสอนของ นายชาญเรืองฤทธิ์  จันทรนอก
แลวเห็นวา บคุคลดังกลาวเปนผูมีความ......................................................(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ.......................(อยู/ไมอยู)......ในหลักเกณฑและวธิีการตามที่
สภาสถาบันกาํหนด 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
คําอธิบาย   
๑.  ใหผูขอพิมพชื่อ-สกุลของตัวเอง เวนชองวางสําหรับการเติมขอมูล ดังตัวอยาง 
๒. ใหเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการสอน กรอกขอมูลผลการประเมินตามที่ 
    คณะอนุกรรมการไดประเมินไวแลว 
๓. ประธานอนุกรรมการ ไดแก คณบดีลงนามรับรอง พรอมระบุวัน เดือน ปที่ลงนามรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๒๓ 
 

สวนที่ ๔   แบบประเมินผลงานทางวชิาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมนิผลงาน  
     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา..ฟสิกส...ในการประชุมครั้งที่........./..................เม่ือวันที่ …..... 
....................................รวม.......ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นายชาญเรืองฤทธิ์ จันทรนอก 
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน..ผูชวยศาสตราจารย ..ในสาขาวิชา..ฟสิกส ...แลวเห็นวา 
 
  ๑) ผลงานวิจยั....๒....เรื่อง  คุณภาพ..................(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด.......เรื่อง ไดแก 
      ๑.๑) เรื่อง : ชาญเรืองฤทธิ์ จันทรนอก (๒๕๕๑), การจําลองสเปกตรัม
พลังงานของอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณพายุสุริยะวันที่ ๒๒ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๐, 
วารสารวทิยาศาสตร มข.๓๖(๑),๖๗-๗๕   
ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...๑๐๐....     คุณภาพอยูในระดับ............................... 
 
      ๑.๒) เรื่อง ชาญเรืองฤทธิ์ จันทรนอก (๒๕๕๑). การจําลองการกระจายตวั
ความเรว็ของสสารตวักลางระหวางดาวในระบบสรุิยะ,วารสารวชิาการ ม.อบ. ๑๐(๒), ๒๐-๒๖. 
ผูขอมีสวนรวมรอยละ ..๑๐๐.....  คุณภาพอยูในระดับ............................... 
 
                      ๒) ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น …--……เรื่อง คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...
ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด .....--......เรื่อง ไดแก 
      ๒.๑) เรื่อง ……….........--........................................................ 
ผูขอมีสวนรวมรอยละ ......  คุณภาพอยูในระดับ........--................. 
 

  ๓) บทความทางวชิาการ...๒...เรื่อง  คุณภาพ.....................(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ 
ก.พ.อ. กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
     ๓.๑) เรื่อง ชาญเรืองฤทธิ ์ จันทรนอก (๒๕๕๐),  ผลของสนามศักยโนมถวง
โลกตอความเร็วของเสียงในอากาศ, วารสารวิทยาศาสตร มข. ๓๕ (๑), ๘-๑๒ 
ผูขอมีสวนรวมรอยละ ..๑๐๐.....  คุณภาพอยูในระดับ................................. 
 

คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 
งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๒๔ 
 
     ๓.๒) เรื่อง ชาญเรืองฤทธิ์  จันทรนอก (๒๕๕๐), ฟงกชันคลื่นของสถานะพื้นของ
โบซอนที่ถูกกักในสนามแมเหล็กที่ข้ึนกับทิศทาง. วารสารวิทยาศาสตร มข. ๓๕ (๒), ๖๑-๖๖ 
ผูขอมีสวนรวมรอยละ ..๑๐๐.....  คุณภาพอยูในระดับ................................. 
 
     (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียน
เอกสารอางอิง อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 

   ลงชื่อ......................................................... 
(ศาสตราจารย ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต) 

 ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมิน 
       ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

   วันที่......เดือน............................พ.ศ. ......... 
 

คําอธิบาย  

๑. ใหผูขอพิมพชื่อ-สกุลของตัวเอง เวนชองวางสําหรับการเติมขอมูล 
๒. ใหผูขอพิมพรายละเอียดผลงานทางวิชาการที่นําเสนอ โดยคัดลอกจากขอ ๔.๑ 

และกรอกขอมูลการมีสวนรวม  ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๒๕ 
 

ตอนที่  ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
  
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
ในการประชุมครั้งที่......../...............เม่ือวันที่..............................................................พิจารณา 
ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ นายชาญเรืองฤทธิ์  จันทรนอก  ตามที่คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
เสนอ แลวเห็นวา...(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ และ ตํารา/หนังสือ/บทความทาง
วิชาการ)...คุณภาพ..............(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น.......................(สมควร/ ไมสมควร)...
ใหกําหนดตําแหนง นายชาญเรืองฤทธิ ์ จันทรนอก .เปนตําแหนง....ผูชวยศาสตราจารย...ใน
สาขาวิชา...ฟสิกส.. และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
 
 

    ลงชื่อ.............................................................. 
              (............................................................) 
            ตําแหนง  ประธาน/เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
           วันที่.........เดือน...............................พ.ศ. ............. 
 

คําอธิบาย   ใหผูขอพิมพชื่อ-สกุลของตัวเอง เวนชองวางสําหรับการเติมขอมูล ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๒๖ 
 

สวนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 
  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่........./.............. เม่ือวันที่.........
เดือน........................พ.ศ. ..............พิจารณาแลวมีมต.ิ.......................... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ).... 

๑. ใหแตงตั้ง  นายชาญเรอืงฤทธิ์   จันทรนอก  ใหดํารงตําแหนง … 
ผูชวยศาสตราจารย...ในสาขาวิชา....ฟสิกส....ไดตั้งแตวันที่ .............................................. 

๒. (สําหรับตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออก 
คําสั่งแตงตั้งบคุคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออก
คําสั่งแตงตั้ง พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว................--.............................………….….… 
ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ในสาขาวชิา .............--......................................... ไดตั้งแตวันที่
..............--...................................... พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 
 
       ลงชื่อ................................................................ 
              (.........................................................) 

         ตําแหนง  นายกสภา/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ........... 

 

คําอธิบาย   ใหผูขอพิมพชื่อ-สกุลของตัวเอง เวนชองวางสําหรับการเติมขอมูล ดังตัวอยาง 
 

 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๒๗ 

ตัวอยางการยื่นขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 
เพ่ือใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น ผูจัดทําจึงขอนําเสนอตัวอยางและคําอธิบายวิธีการกรอกแบบ 

ก.พ.อ.๐๓ ซึ่งผูจัดทําไดรับความอนุเคราะหและอนุญาตจาก รองศาสตราจารยวินชิ พรมอารักษ 
ใหใชขอมูลสวนตัวและผลงานทางวิชาการขณะที่เสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย เปน
ตัวอยางในครัง้นี้ ผูจัดทําจึงใครขอขอบคณุยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

 

วิธีการกรอกขอมูล 
ก.พ.อ.๐๓ 

 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวชิาการ    

สวนที่ ๑  :   แบบประวตัสิวนตวัและผลงานทางวชิาการ 
แบบประวตัสิวนตวัและผลงานทางวชิาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย...(โปรดระบุ  ชื่อตําแหนงทีย่ื่นขอ) 
โดยวิธีปกติ..(โปรดระบุ ปกติหรือพิเศษ) 

ในสาขาวชิา เคมี ...(โปรดระบุ สาขาวิชาที่เสนอขอ) 
ของ นายวินิช พรมอารักษ ...(โปรดระบุ ชื่อ – สกุลผูเสนอขอกําหนดตําแหนง) 

สังกัด ภาค/สาขาวิชา  เคม ี.(โปรดระบุ  ภาควิชาหรือสาขาวิชา) 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โปรดระบุ ชื่อหนวยงานตนสังกัด)     

-------------------------------- 
 
๑.  ประวัตสิวนตวั 
     ๑.๑ วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม ปเกิด ๒๕๑๖  (โปรดระบุ วัน เดือน ปเกิดของผูขอ) 
     ๑.๒ อายุ ๓๔ ป  (โปรดระบุ  อายุเทาไหร โดยนับถึงวันยื่นเรื่อง) 
     ๑.๓ การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรยีงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
      คุณวุฒิ        ป พ.ศ.ที่จบ      ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
 ๑.๓.๑ D.Phil.(Organic Chemistry)  ๒๕๔๕  University of Oxford ประเทศอังกฤษ 
 ๑.๓.๒ M.Sc.(Eng.) (Distinction)     ๒๕๔๒   University of Sheffield ประเทศอังกฤษ 
 ๑.๓.๓ วท.บ.(เคมี)(เกรียตินิยมอันดับ๑) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย 
คําอธิบาย   ตองระบุคุณวุฒิที่สําเร็จการศกึษาแลวเทานั้น โดยคุณวุฒิพิมพคํายอ หรือชื่อวุฒิเตม็ ใน
วงเลบ็ สาขาวชิา  เรียงจากวุฒิสูงสุดลงมา ป พ.ศ.ระบุตัวเลข และชือ่สถานศึกษาและประเทศ 
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๒๘ 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ ขั้น ๒๑,๐๘๐ บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
     ๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขา เคมี  

  เม่ือวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   อายุราชการ ๑๑ ป ๑ เดือน 
คําอธิบาย   

   ขอ ๒.๑  พนักงานไมมีระดับ หรือหากมหาวิทยาลัยปรับสูระบบแทงแลว  ใหใส
เครื่องหมาย – 
    ขอ ๒.๒ วันที่ไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงอาจารยประจําเม่ือใด เพ่ือนับรวมอายุราชการ
ตั้งแตเริ่มบรรจุ    

  ขอ ๒.๓ โปรดระบุวันที่แตงตั้งใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย เม่ือใด  สาขาวิชาใด  
ซึ่งจะเปนขอมูลดานคณุสมบัติดานระยะเวลาการดํารงตําแหนง และปฏิบตัิหนาทีส่อน หักดวยลา
ศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบ ัติงานวิจยั วาครบ ๓ ปหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  

 อายุราชการ  ใหกรอกตัวเลข  โดยการนับอายุราชการ ตั้งแตวันที่บรรจุนับถึงวันยืน่เรื่อง  
 

    ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ (เชน คณะกรรมการเกี่ยวกับวิชาการ ผูบรหิาร กรรมการประจําคณะ) 
๒.๕.๑ หัวหนาภาควิชาเคมี (มี.ค. ๒๕๔๙ - ก.ค. ๒๕๕๐)  

 ๒.๕.๒ ผูแทนคณาจารย กรรมการคณะวทิยาศาสตร (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘)  
                       ตามประกาศ ม.อบ. ลงวนัที่ 
 ๒.๕.๓ กรรมการสภาอาจารย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙) 

ตามประกาศ ม.อบ. ลงวันที่ 
 
คําอธิบาย  
     ตําแหนงอ่ืน ๆ หรือภาระงานอื่นๆ ที่ไดรับแตงตั้งนอกเหนือจากขอ ๒.๑ – ๒.๔ หากมีมาก
ใหนํามา เฉพาะเรื่องหรือตําแหนงที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการที่ยื่นขอ โดยระบุชือ่เรื่อง ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ เดือน พ.ศ. ถึง วันที่ 
เดือน พ.ศ.ใด   ตามคําสั่งที่/พ.ศ. ลงวันที่ เดือน พ.ศ.อะไร 
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๒๙ 
๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปรญิญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
     ระดับ        รายวิชาที่สอน           ช.ม./สัปดาห       เปดสอนภาค/ปการศึกษา
ปริญญาตร ี      1102 210 เคมีอินทรีย I   ๕.๗๕  ๑/๒๕๔๙ 
ปริญญาตร ี 1102 111 ปฏิบัติการเคมอิีนทรีย ๓.๗๕  ๑/๒๕๔๙ 
ปริญญาตร ี 1102 311 การพิสูจนเอกลกัษณ  ๔.๗๕  ๑/๒๕๔๙ 
                                         สารเคมีดวยวิธีการทางสเปกโตรสโกป 
ปริญญาตร ี 1102 411 ปฏิบัติการเคมอิีนทรียสังเคราะห ๗.๕ ๑/๒๕๔๙ 
ปริญญาตร ี 1102 490 สัมมนาทางเคม ี   ๓.๗๕   ๑/๒๕๔๙ 
บัณฑติศึกษา 1102 711 เคมีอินทรียข้ันสูง   ๕.๗๕  ๑/๒๕๔๙ 
บัณฑติศึกษา 1102 713 สเปกโตรสโกปข้ันสูงใน  ๔.๗๕  ๑/๒๕๔๙ 
                   เคมีอินทรีย 
ปริญญาตร ี 1102 211 เคมีอินทรีย ll   ๕.๗๕  ๒/๒๕๔๙ 
ปริญญาตร ี 1102 380 พอลิเมอรเบื้องตน   ๕.๗๕  ๒/๒๕๔๙ 
ปริญญาตร ี 1102 105 ปฏิบัติการเคมอิีนทรียทั่วไป  ๓.๗๕  ๒/๒๕๔๙ 
ปริญญาตร ี 1102 491 โครงงานพิเศษ   ๓.๗๕  ๒/๒๕๔๙ 
บัณฑติศึกษา 1102 712 ปฏิกิริยาทันสมัยในอินทรีย  ๓.๗๕  ๒/๒๕๔๙ 
                   สังเคราะห 
บัณฑติศึกษา 1102 715 สัมมนา ๑    ๓.๗๕  ๒/๒๕๔๙ 
ปริญญาตรี  1102 311 การพิสูจนเอกลกัษณสารเคมี ๔.๗๕  ๑/๒๕๕๐ 

                 ดวยวิธีการทางสเปกโตรสโกป 
ปริญญาตร ี 1102 411 ปฏิบัติการเคมอิีนทรีย ๗.๕  ๑/๒๕๕๐ 
                  สังเคราะห 
ปริญญาตร ี 1102 105 ปฏิบัติการเคมอิีนทรียทั่วไป ๓.๗๕  ๑/๒๕๕๐ 
ปริญญาตร ี 1102 105 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป  ๓.๗๕  ๑/๒๕๕๐ 
ปริญญาตร ี 1102 490 สัมมนาทางเคม ี  ๓.๗๕  ๑/๒๕๕๐ 
บัณฑติศึกษา 1102 711 เคมีอินทรียข้ันสูง  ๓.๗๕  ๑/๒๕๕๐ 
บัณฑติศึกษา 1102 713 สเปกโตรสโกปข้ันสูง ๔.๗๕  ๒/๒๕๕๐ 
                  ในเคมีอินทรีย 
บัณฑติศึกษา เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษา  ๕.๗๕  ๒/๒๕๕๐ 
ปริญญาตร ี 1102 110 เคมีอินทรีย   ๓.๗๕  ๒/๒๕๕๐ 
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๓๐ 
 
    ระดับ        รายวิชาที่สอน           ช.ม./สัปดาห       เปดสอนภาค/ปการศึกษา
ปริญญาตร ี 1102 210 เคมีอินทรีย l   ๕.๗๕  ๑-๒/๒๕๕๐ 
ปริญญาตร ี 1102 110 เคมีอินทรีย ll  ๕.๗๕  ๒/๒๕๕๐ 
ปริญญาตร ี 1102 111 ปฏิบัติการเคมอิีนทรีย l ๓.๗๕  ๒/๒๕๕๐ 
ปริญญาตร ี 1102 380 พอลิเมอรเบื้องตน  ๓.๗๕  ๒/๒๕๕๐ 
บัณฑติศึกษา 1102 380 พอลิเมอรเบื้องตน  ๗.๕  Summer 
ปริญญาตร ี 1102 110 เคมีอินทรีย   ๑๑.๒๕  ๑/๒๕๕๑ 
ปริญญาตร ี 1102 380 พอลิเมอรเบื้องตน  ๕.๗๕  ๑/๒๕๕๑ 
ปริญญาตร ี 1102 411 ปฏิบัติการเคมอิีนทรีย ๑.๕  ๑/๒๕๕๑ 
                                         สังเคราะห 
ปริญญาตร ี 1102 105 ปฏิบัติการเคมอิีนทรียทั่วไป ๓.๗๕  ๑/๒๕๕๑ 
ปริญญาตร ี 1102 105 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป  ๓.๗๕  ๑/๒๕๕๑ 
คําอธิบาย  

ระดับ : ใหระบุสอนระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา 
          รายวิชาที่สอน : ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชาที่สอน หากสอนเปนภาคภาษาไทย ควรนําเสนอ
เอกสารเปนภาษาไทย หากสอนภาคภาษาอังกฤษ ควรนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 
          ช.ม./สัปดาห  :  ระบุจํานวนชัว่โมงที่สอนใน ๑ สัปดาห คํานวณตามภาระงานสอนที่ได
มอบหมาย วธิีการคิดภาระงานสอนตามหลักเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
          เปดสอนภาค/ปการศึกษา : ระบวุา สอนภาค/ปการศึกษาใด  
แนวทางการกรอกขอมูล 
          ๑. คําถาม มีผูขอหรือเจาหนาที่บุคคลระดับคณะ สอบถามวา หากอาจารยลาศึกษาตอแลว
กลับเขาปฏบิตัิหนาที่ราชการ หลังจากกลับมาแลวไดประมาณ ๒ ป มีคุณสมบัติและผลงานครบถวน
พรอมที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได จะนับระยะเวลาการสอนตอเน่ืองอยางไร? 
     คําตอบ  การนับระยะเวลาปฏิบตัิงานสอนคือ นับหลังกลับเขาปฏิบัติราชการ ๒ ป และ
กอนลาศึกษา ๑ ปการกรอกขอมูล ใหกรอกขอมูลตามภาระงานสอนที่เกิดขึ้นจริง 

จะเห็นไดวา ในแบบฟอรมหรือขอกําหนดไมไดระบุป พ.ศ.ยอนหลังไว   ดังนั้น ผูขอสามารถ
ระบุการปฏบิตัิงานสอน  ยอนหลัง ๓ ป ตามระยะเวลาและความเปนจริงที่เกิดขึ้น เพราะสายวชิาการ
มีความจําเปนตองเพ่ิมพูนความรู พัฒนา สรางผลงานวชิาการอยางตอเน่ือง หรืออาจไดรับอนุมัติให
ลาศึกษาตอ หรือลาปฏิบตังิานวิจัย หรือลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  

๓. สามารถนําเสนอในรูปแบบเปนตารางก็ได 
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๓๑ 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 

  ๓.๒.๑ เร่ือง การสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณของสารเรืองแสงสีนํ้าเงินที่มี 

            โมเลกุลของสารสงผานประจุบวกตอที่ปลายทั้งสองขาง.  ทุนเพิ่มขีด 
            ความสามารถดานการวิจัยของอาจารยรุนใหมในสถาบันอุดมศึกษาสํานักงาน 
              คณะกรรมการการอุดมศึกษา.   
            ระยะเวลาดําเนินการ  ๒  ป   

          แหลงทุน สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
๓.๒.๒ เร่ือง การสังเคราะหและศึกษาคุณสมบัตทิางแสงของสารเรืองแสงสนํ้ีาเงินที่มี  
         หมูสงผานประจุบวกตออยูที่ปลายทั้งสองขาง. ระยะเวลาดาํเนินการ ๑ ป  
         แหลงทนุ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
๓.๒.๓ เร่ือง การสังเคราะหและศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ เอริล อีเธอร  
         เดนดรอนไนส พอรไพริน: ศักยภาพที่จะเปนสารที่เรืองแสงสีแดงในไดโอดที่ 
         สารเรืองแสงเปนสารอินทรีย.   ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ป 
         แหลงทนุ งบประมาณแผนดินเพือ่การวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๓.๒.๔ เร่ือง การสังเคราะหและศึกษาคุณสมบัตทิางกายภาพของสารเรืองแสง 
        สีนํ้าเงินที่มี Tg สูงและมีคุณสมบตัิเปนสารสงผานประจุบวก สําหรับไดโอดเรือง 
        แสงที่มีชั้นสารเรืองแสงเปนแผนฟลมบางขนาดนาโนของสารอินทรีย.  
         ระยะเวลาดําเนินการ ๒ ป 
         แหลงทนุ   ศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาต ิ
๓.๒.๕ เร่ือง ไดโอดที่สารเรืองแสงที่มสีารเรืองแสงเปนสารอินทรียสําหรับหนาจอ 
         แสดงภาพจอแบน.  ระยะเวลาดําเนินการ ๓  ป 
         แหลงทนุ   งบประมาณแผนดินเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
๓.๒.๖ เร่ือง อุปกรณไดโอดเรืองแสงอินทรียที่ใชสารเรืองแสงอินทรียชนิดใหม.                   
         ระยะเวลาดําเนินการ ๓  ป 
         แหลงทนุ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุน 
         สนับสนุนการวิจัย 
๓.๒.๗  เรื่อง การพัฒนาตัวเรงปฏิกิรยิาชนิดววิิธพันธสําหรับการผลิตไบโอดีเซล        

                      ระยะเวลาดาํเนินการ ๒  ป 
         แหลงทนุ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๓๒ 
 
๓.๒.๘ เร่ือง การพัฒนาอุปกรณทรานซิสเตอรสนามไฟฟาสารอินทรีย โดยใชสารกึ่ง 
         ตัวนําโอลิโกไธโอฟน และสารอนุพันธชนิดใหม สําหรับพลาสติกอิเล็กทรอนิกส 
         ระยะเวลาดําเนินการ ๒  ป 
         แหลงทนุ  ศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาต ิ
๓.๒.๙ ทุนพัฒนากลุมวิจยั กลุมวัสดุอินทรียข้ันสูงและอุปกรณประดิษฐ 
         ระยะเวลาดําเนินการ ๓  ป 
         แหลงทนุ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
     ๓.๓ งานบริการทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการ
ใหบริการตอสปัดาห) 

๓.๓.๑ นิทรรศการสัปดาหวิทยาศาสตร คณะกรรมการดําเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๔๘- 
           ๒๕๕๑) 
๓.๓.๒ โครงการการอบรมครูวิทยาศาสตรสาขาเคมี ผูประสานงานและผูสอน  
            (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐) 
๓.๓.๓ โครงการคายโอลิมปกวิชาการ ผูสอน (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙) 
๓.๓.๔ โครงการคายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมปลาย ผูสอน (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๓.๓.๕ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตรสําหรบั 
           นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ผูปฏิบัติงาน (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑) 

 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบรหิารที่มีสวนรบัผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาทีใ่ชตอ
สัปดาห) 

๓.๔.๑  ผูแทนคณาจารย กรรมการคณะวทิยาศาสตร  (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘) 
๓.๔.๒  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติเคม ี (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙) 
๓.๔.๓  กรรมการสภาอาจารย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐) 
๓.๔.๔  ประธานเงินกองทุน คณะวิทยาศาสตร  (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙) 
๓.๔.๕  หัวหนาภาควิชาเคมี    (มี.ค. ๒๕๔๙ - ก.ค.๒๕๕๐) 
๓.๔.๖  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวทิยาศาสตร (พ.ศ. ๒๕๔๙- 

๒๕๕๐) 
๓.๔.๗  คณะผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐) 
๓.๔.๘  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑) 
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๓๓ 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 

๓.๕.๑ NSTDA Annual Conference: NAC ๒๐๐๕ ระหวางวันที ่๒๗-๓๐ มี.ค. ๒๕๔๘  
          ณ ศูนยการประชุมอุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 
๓.๕.๒ ประชุมวิชาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วทร.) คร้ังที่ ๑๕  
          ระหวางวันที่ ๒๑-๒๕ ม.ค. ๒๕๔๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
๓.๕.๓ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๓๐  
          ระหวางวันที่ ๒๔-๒๖ ต.ค. ๒๕๔๗ ณ ศูนยประชุมอิมแพค กรุงเทพมหานคร 
๓.๕.๔ รวมประชุม ๒nd Thai NMR Users Conference ระหวางวนัที่ ๒๙-๓๐ มี.ค.  
           ๒๕๔๘  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๓.๕.๕ สัมมนาวิชาการเร่ือง Molecular Organic Material and Applications ระหวาง 
          วันที่  ๑๗-๑๘ พ.ย. ๒๕๔๘  ณ  กรุงเทพมหานคร 
๓.๕.๖ วิทยากรบรรยายรบัเชญิและรวมเสนอผลงาน ที่การประชุมวิชาการ 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๓๓ วันที ่๑๘-๒๐ ต.ค.  

๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๓.๕.๗ สัมมนาวิชาการเร่ือง New Technology in NMR Spectroscopy วันที่ ๒๗  

ก.พ. ๒๕๔๙ ณ กรุงเทพมหานคร 
๓.๕.๘ วิทยากรบรรยายรบัเชญิที่ The ๒nd Progress in Advanced Materials  

Micro/Nano Materials and Applications, PAM II ระหวางวันที ่๑๖-๑๘  
January ๒๐๐๘, Khon Kaen, Thailand 

๓.๕.๙ วิทยากรบรรยายรบัเชญิที่ International Pure and Applied Chemistry  
          Conference, PACCON, ระหวางวันที ่๓๐ January - ๑ February ๒๐๐๘,  
           Bangkok, Thailand 
๓.๕.๑๐ วิทยากรบรรยายของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและ 

คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน เร่ืองอาชีพ 
นักวิทยาศาสตรไทย วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย จงัหวัดมุกดาหาร 

๓.๕.๑๑ วิทยากรบรรยายของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและ 
             คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เร่ืองอาชพี 
             นักวิทยาศาสตรไทย วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ คณะวทิยาศาสตร  
              มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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๓๔ 
 
๓.๕.๑๒ วิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ืองการวิจัยแบบมุงเปาสูเชิงพาณิชย ที่การประชุม 
           วิชาการวิจัย ม. อุบล คร้ังที่ ๒ วันที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัย 
           อุบลราชธานี 
๓.๕.๑๓ วิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ืองความรูเก่ียวกบัการวิจัยเบือ้งตน วันที ่๒๖  

สิงหาคม ๒๕๕๑  ณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
คําอธิบาย   
   ๑. ในการกรอกขอมูลตามขอ ๓.๑ – ๓.๕ ใหระบุชื่อเร่ือง ชื่อโครงการหรือชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการวันที่ เดือน ป พ.ศ. ใด ถึง วันที่ เดือน ป พ.ศ.ใด หากไมสามารถระบวุันที่ได
ขอใหระบุเดือน ป พ.ศ.ใด ตามที่เกิดขึ้นจริงและมีเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ตรวจสอบได 

๒.ใหผูขอนําเสนอเอกสารหรือหลักฐานการมอบหมายงาน อาทิ คําสั่งแตงตั้ง หนังสือ บันทึก
ขอความ ประกาศ หรืออ่ืน ๆ ที่แสดงหรือสามารถตรวจสอบไดวา ผูขอไดดําเนินการจริง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของเจาหนาที่บุคคลระดับคณะ ผูบังคับบญัชาชั้นตน หรือคณบดีตรวจสอบวา 
ภาระงานหรือขอมูลที่เสนอตรงตามความเปนจริง 
 ๓. เกณฑการคิดภาระงานชั่วโมงตอสัปดาห  ใหใชวิธีการคิดมาตรฐานภาระงานขั้นต่าํใน
ฐานะอาจารยผูสอนหรอืผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตามที่คณะกําหนด 
 ๔. จากขอมูลที่นําเสนอตามขอ ๓.๑ – ๓.๕   แสดงใหเห็นถึง  

   - ภาระงานสอน หมายถึง การปฏิบัตทิําหนาที่หลักที่รบัมอบหมาย เหมาะสมและเพียงพอ 
   -งานวิจัย หมายถึง การคิดริเริ่ม ศึกษา คนควา คิดวเิคราะห การสรางผลงานอยางตอเน่ือง

หรือไม   
  - งานบริการวิชาการ หมายถึง การเขารวมกจิกรรม สนับสนุน ใหความรวมมือในการ  

ปฏิบตัิงานดาน ใหบริการวชิาการที่คณะ มหาวิทยาลัยดําเนินการมากนอยเพียงใด  
  - งานบริหาร หรือ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ หมายถึง เปนผูมีความรู ความสามารถ ใหความ

รวมมือ สามารถปฏบิัติงานรวมกับคนอื่นไดดี เปนที่ยอมรับนับถือ  
ทั้งน้ี  ขอมูลที่นําเสนอสามารถใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิวา ผูขอมีผลงานที่ไดดําเนินการผานมามีปริมาณ และคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ 
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๓๕ 
 

๔. ผลงานทางวชิาการ 
          ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
  ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
           ๔.๑.๑.๑  …............--......................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ
............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒ ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 
   ๔.๑.๒.๑  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง การสังเคราะหและศึกษา
สมบัติการเรืองแสงของ เมตทอล คีเลตเต็ด พอรไพริน เพ่ือที่ใชเปนสารที่เรืองแสงสีแดงในไดโอดที่
สารเรืองแสงเปนสารอินทรีย เสนอ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณเงินรายได ป 
๒๕๔๖ 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
           ไมเคยใช   

     เคยใช  (เม่ือปพ.ศ. ๒๕๔๗ และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ. 
ดีมาก...ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑.๓.๑  วินิช พรมอารักษ, ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเปนสารอินทรีย: 
ทางเลือกใหมสําหรับการแสดงภาพ,วารสารวิชาการ ม.อบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปที่ ๖ (๒), 
๒๕๔๗, ๔๓-๕๑ 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

      เคยใช  (เม่ือปพ.ศ..๒๕๔๗.. และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.. 
ดีมาก....ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย) 
คําอธิบาย 
 ๑. โปรดระบุผลงานทางวิชาการที่ยื่นขอตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย หากไมทราบขอมูล 
 ใหติดตอเจาหนาที่บุคคลคณะ หรือเจาหนาที่ทะเบียนประวตัิสังกัดกองการเจาหนาที่ สํานักงาน
อธิการบดี  เพื่อสอบถามขอมูลเดิมใน แบบเสนอขอ (ก.ม.๐๓)  
 ๒. ผลการประเมินผลงานแตละประเภทที่นําเสนอ โปรดเวนวางไว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
หรือฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จะเปนผูกรอกขอมูล 
 

๔.๒ ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
      ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  Vinich Promarak, Sayant Saengsuwan, Siriporn Jungsuttiwong, 
Taweesak Sudyoadsuk and Tinnagon Keawin, Synthesis and characterization of N-
carbazole end-capped oligofluorenes, Tetrahedron Letters, ๒๐๐๗, ๔๘, ๘๙-๙๓. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ 
................ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  Vinich Promarak, Aradee Pankvuang, Duangratchaneekorn 
Meunmat, Taweesak Sudyoadsuk, Sayant Saengsuwan and Tinnagon Keawin, Synthesis, 

optical, electrochemical and thermal properties of conjugated α-fluorenyl oligothiophenes, 
Tetrahedron Letters, ๒๐๐๗, ๔๘, ๙๑๙-๙๒๓. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๓๗ 
 

  ๔.๒.๑.๓  Vinich Promarak, Aradee Pankvuang and Somsak Ruchirawat, 
Synthesis and characterization of novel N-carbazole end-capped oligothiophene-fluorenes, 
Tetrahedron Letters, ๒๐๐๗, ๔๘, ๑๑๕๑-๑๑๕๔. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

  ๔.๒.๑.๔  Vinich Promarak and Somsak Ruchirawat, Synthesis and 
properties of N-carbazole end-capped conjugated molecules, Tetrahedron, ๒๐๐๗, ๖๓, 
๑๖๐๒-๑๖๐๙. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

  ๔.๒.๑.๕  Vinich Promarak, Aradee Pankvuang, Siriporn Jungsuttiwong, 
Sayant Saengsuwan, Taweesak Sudyoadsuk and Tinnagon Keawin, Synthesis, optical, 

electrochemical and thermal properties of α,α'-bis(๙,๙-bis-n-hexylfluorenyl)-substituted 
oligothiophenes, Tetrahedron Letters, ๒๐๐๗, ๔๘, ๓๖๖๑-๓๖๖๕. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๓๘ 
 

  ๔.๒.๑.๖  Vinich Promarak, Aradee Punkvuang, Taweesak Sudyoadsuk, 
Siriporn Jungsuttiwong, Sayant Saengsuwan, Tinnagon Keawin and Karnokkorn Sirithip, 
Synthesis and characterization of N-carbazole end-capped oligofluorene-thiophenes, 
Tetrahedron, ๒๐๐๗, ๘๓, ๘๘๘๑-๘๘๙๐. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

  ๔.๒.๑.๗ Vinich Promarak and Aradee Pankwaung, Synthesis and 
characterization of porphyrin dendrimers, Journal of Ubon Rajathanee University, ๒๐๐๕, ๑, 
๖๙-๙๔. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

  ๔.๒.๑.๘  Vinich Promarak and Oradee Pankwaung, Photo-physical 
properties of porphyrin dendrimers as red light-emitters for organic light-emitting diode 
(OLED), KMITL Science Journal, ๒๐๐๕,๕,๕๓๙-๕๔๖. 
  ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๓๙ 
 

  ๔.๒.๑.๙ Vinich Promarak and Oradee Pankwaung, Synthesis and 
characterization of novel blue light-emitting hole-transporting materials, Suranaree Journal 
of Science and Technology, ๒๐๐๕, ๑๒, ๓๒๓-๓๓๑. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

คําอธิบาย   

๑. ผลงานวิจัยที่เสนอตองอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 
 ๑.๑ ตองนําเสนอผลงานทางวิชาการที่ผูขอดําเนินการเอง หรือกรณีมีสวนรวมไมนอยกวา

รอยละ ๕๐  
๑.๒ กรณีวิจัยโครงการ ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักในบางโครงการ  (ของชุดโครงการ

นั้น) อยางนอย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมกันแลว ไมนอยกวารอยละ ๕๐  
๑.๓ กรณีวิจัยเปนชุดตอเน่ือง ผูขอตองเปนผูดําเนินการหลักและมปีริมาณผลงานรวมแลว

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
๒.  ผลงานตองเผยแพรตามเกณฑ ก.พ.อ.กําหนดแลว 
๓.  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  

ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน  
 
 ๔.๒.๒ ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๒.๑  ....................--.............................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 

 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๔๐ 
 
คําอธิบาย   

๑. ตองนําเสนอผลงานทางวชิาการที่ผูขอดําเนินการเอง หรือกรณีมีสวนรวมไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน แบงเปน ๒ กลุม คือ 
     กลุมที่ ๑ ไดแก สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงาน
การสรางสิ่งมีชีวติพันธุใหม วัคซีน สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศิลปะ หรือสารานุกรม ฯลฯ  
    กลุมที่ ๒ ไดแก งานแปลจากตัวงานที่เปนงานวรรณกรรมหรืองานดานปรัชญา หรือ
ประวตัิศาสตร ฯลฯ ทั้งน้ี งานแปลตองสงตนฉบบัพรอมหลักฐานการอนุญาตจากเจาของผลงานดวย 
   ๒.  ตองเผยแพรมาแลวไมนอยกวา ๔ เดือน โดยนับตั้งแตวันที่ เดือนป ที่พิมพเผยแพร โดย
ดูจากปก หรือวันที่ เดือน พ.ศ. ในคํานํา 

๓.ใหนําเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป 
พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน 

ทั้งน้ี ผูขอรายนี้ มิไดนําเสนอผลงานในลักษณะอื่น จึงไมมีขอมูล จึงไดยกขึ้นมาอธิบายเพียง
รายการเดียว 

 
 

 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  วินชิ พรมอารักษ. (๒๕๕๑). พอลิเมอรเบือ้งตน : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี: ๑๖๖ หนา 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด)  

 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๔๑ 
คําอธิบาย   

๑.  ใหขีดเสนใตประเภทผลงานที่นําเสนอ 
๒. ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขยีนเอกสารอางอิง อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  

 ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ จํานวนหนา  เปนตน) 
๓. แบบรับรองการมีสวนรวม ใหผูขอเสนอไวกอนหรือหลังในเลมผลงานทางวิชาการแตละ

เรื่องที่เสนอ เพ่ือ ประกอบการพิจารณา 
๔. เง่ือนไขผลงานแตละประเภท 
   ตํารา  ผูขอดําเนินการดวยตนเอง หรือมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของเน้ือหา และ

ผานการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการวิชาการ  
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของสาขาวิชานั้น และตองใชสอนมาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา 

  หนังสือ ผูขอดําเนินการดวยตนเอง หรือมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของเนื้อหา และ
ผานการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับสาขาวชิานัน้ และตองเผยแพรสูธารณชนมาแลวไมนอยกวา ๔ เดือน  
 

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
  ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
    ๔.๓.๑.๑  ....................--...................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
๔.๓.๒  ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

   ๔.๓.๒.๑  ............--................................................................................ 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารย 
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๔๒ 
 

  ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 
   ๔.๓.๓.๑  ............--................................................................................ 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย) 
 ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ................................................................เจาของประวัต ิ         
                   (นายวินิช พรมอารักษ) 
  ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ 

        วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
คําอธิบาย 

๑ กรณีขอตําแหนงรองศาสตราจารย ตามขอ ๔.๓  ยังคงกําหนดตามแบบฟอรมไว  
     แตใหใสเครื่องหมาย – 
๒. การลงวันที่ เดือน พ.ศ.  ใหผูขอลงวันที่นาํเสนอสงเอกสารและผลงานครบถวน ทัง้นี้ 

ผลงานทางวิชาการตองเผยแพรตามหลักเกณฑ ก.พ.อ.แลวเทานั้น 
ขอพึงระวัง 

๑. ขอมูลสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ผูขอนําเสนอเปนขอมูลที่ผูไดรับรองความถกูตองและความเปน
จริง ตองมีหลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณาจริง ซึ่งสามารถตรวจสอบไดใน
ภายหลัง หรือตรวจสอบ หรอืสอบถามเพิ่มเติมไดจากเอกสารอางอิงที่ผูขอนําเสนอ 

 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๔๓ 
 

๒. หากมีขอผิดพลาด คลาดเคลื่อนประการใด ผูขอตองเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 
 ณ ปจจุบันจะเนนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ผูขอตองศึกษาจรรยาบรรณตาม 

มาตรฐาน ก.พ.อ.หรือมหาวิทยาลัยกําหนดในดาน จรรยาบรรณตอตนเอง ผูบังคับบัญชา ฯลฯ 
ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ไดแก 
     (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและไม
ลอกเลียนผลงานของผู อ่ืน  รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
     (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทาง
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
     (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน
และสิทธิมนุษยชน  
     (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติมา
เกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน
สวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริง  ไมขยายขอ
คนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
     (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 
งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๔๔ 
 

สวนที่ ๒ แบบประเมนิคุณสมบัติโดยผูบังคับบญัชา 
แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย 

โดยวิธี  ปกต ิ
ในสาขาวชิา เคมี 

ของ นายวินิช พรมอารักษ 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา  เคม ี

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-------------------------------- 

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง.....รองศาสตราจารย....แลวเห็นวา
......... นายวินิช พรมอารักษ..... เปนผูมีคุณสมบัติ............................ (ครบถวน/ไมครบถวน). ตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 

ลงชื่อ................................................... 

      (...................................................) 
ตําแหนง  ..ผูบังคับบญัชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทยีบเทา.. 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

ความเห็นผูบังคับบญัชาระดับคณบดหีรือเทียบเทา 

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา...นายวินิช พรมอารักษ...เปนผูมีคุณสมบัติ ..................
(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ...รองศาสตราจารย... 

ลงชื่อ................................................... 

     (...................................................) 

ตําแหนง................................................... 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

คําอธิบาย   

     ๑. ใหผูขอพิมพชื่อ-สกุลของตัวเอง ตําแหนงและสาขาวิชาที่ยื่นขอ สังกัด 
                 ๒. ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาค/เทียบเทา โปรดระบคุําวา ครบถวน หรือ ไมครบถวน
แลวลงนามรับรองพรอมลงวันที่ เดือน ปที่ลงนามรับรอง 
                 ๓. ผูบังคับบัญชา ไดแก คณบดี  โปรดระบุคําวา  เขาขาย หรือ ไมเขาขาย  แลวลงนาม
รับรองพรอมลงวันเดือน ปที่ลงนามรับรอง 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๔๕ 
 
สวนที่ ๓ แบบประเมนิผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่........./...............
เม่ือวันที่.............................................ไดประเมินผลการสอนของ นายวินิช    พรมอารักษ แลว
เห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....................................(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......
ในการสอน มีคุณภาพ..............(อยู/ไมอยู)..ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด 

 
 
       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
คําอธิบาย   
๑.  ใหผูขอพิมพชื่อ-สกุลของตัวเอง เวนชองวางสําหรับการเติมขอมูล ดังตัวอยาง 
๒. ใหเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการสอน กรอกขอมูลผลการประเมินตามที่ 
     คณะอนุกรรมการไดประเมินไวแลว 
๓. ประธานอนุกรรมการ ไดแก คณบดีลงนามรับรอง พรอมระบุวัน เดือน ปที่ลงนามรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๔๖ 
 

สวนที่ ๔ แบบประเมนิผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมนิผลงาน  
      ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวชิา....เคมี..ในการประชุมครัง้ที่........./..............เม่ือวันที่
.........................................รวม.........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นายวินิช  พรมอารักษ
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน...รองศาสตราจารย..ในสาขาวิชา..เคมี...แลวเห็นวา 

  ๑) งานวิจัย.....๙.....เรื่อง  คุณภาพ..............(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด
.........เรื่อง ไดแก 
       ๑.๑) Vinich Promarak, Sayant Saengsuwan, Siriporn Jungsuttiwong, 
Taweesak Sudyoadsuk and Tinnagon Keawin, Synthesis and characterization of N-carbazole 
end-capped oligofluorenes, Tetrahedron Letters, ๒๐๐๗, ๔๘, ๘๙-๙๓.   

ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....๕๐....  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
       ๑.๒) Vinich Promarak, Aradee Pankvuang, Duangratchaneekorn 
Meunmat, Taweesak Sudyoadsuk, Sayant Saengsuwan and Tinnagon Keawin, Synthesis, 

optical, electrochemical and thermal properties of conjugated α-fluorenyl oligothiophenes, 
Tetrahedron Letters, ๒๐๐๗, ๔๘, ๙๑๙-๙๒๓.   

ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....๕๐....  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

        ๑.๓) Vinich Promarak, Aradee Pankvuang and Somsak Ruchirawat, 
Synthesis and characterization of novel N-carbazole end-capped oligothiophene-fluorenes, 
Tetrahedron Letters, ๒๐๐๗, ๔๘, ๑๑๕๑-๑๑๕๔.   

ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....๖๐....  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

   ๑.๔) Vinich Promarak and Somsak Ruchirawat, Synthesis and 
properties of N-carbazole end-capped conjugated molecules, Tetrahedron, ๒๐๐๗, ๖๓, ๑๖๐๒-
๑๖๐๙.   

ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....๘๕....  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๔๗ 
 

  ๑.๕) Vinich Promarak, Aradee Pankvuang, Siriporn Jungsuttiwong, Sayant 
Saengsuwan, Taweesak Sudyoadsuk and Tinnagon Keawin, Synthesis, optical, 

electrochemical and thermal properties of α,α'-bis(๙,๙-bis-n-hexylfluorenyl)-substituted 
oligothiophenes, Tetrahedron Letters, ๒๐๐๗, ๔๘, ๓๖๖๑-๓๖๖๕.   

ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....๕๐....  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

   ๑.๖) Vinich Promarak, Aradee Punkvuang, Taweesak Sudyoadsuk,  
Siriporn Jungsuttiwong, Sayant Saengsuwan, Tinnagon Keawin and Karnokkorn Sirithip, 
Synthesis and characterization of N-carbazole end-capped oligofluorene-thiophenes, 
Tetrahedron, ๒๐๐๗, ๘๓, ๘๘๘๑-๘๘๙๐.   

ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....๕๐....  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

  ๑.๗) Vinich Promarak and Aradee Pankwaung, Synthesis and  
characterization of porphyrin dendrimers, Journal of Ubon Rajathanee University,  
๒๐๐๕,๑,๖๙-๙๔.   

ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....๕๐....  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

      ๑.๘) Vinich Promarak and Oradee Pankwaung, Photo-physical 
properties of porphyrin dendrimers as red light-emitters for organic light-emitting diode 
(OLED), KMITL Science Journal, ๒๐๐๕,๕, ๕๓๙-๕๔๖.  

ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....๕๐....  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

                         ๑.๙) Vinich Promarak and Oradee Pankwaung, Synthesis and 
characterization of novel blue light-emitting hole-transporting materials, Suranaree Journal 
of Science and Technology, ๒๐๐๕, ๑๒, ๓๒๓-๓๓๑.  

ผูขอมีสวนรวมรอยละ ....๕๐....  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น.....--.....เรื่อง  คุณภาพ.........(อยู/ไมอยู)..ใน
เกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด....--.....เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑)  ........--........................................................................................ 
ผูขอมีสวนรวมรอยละ .........--..................  คุณภาพอยูในระดับ..........--................ 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๔๘ 
 
   ๓) ตํารา / หนังสือ...๑...เรื่อง  คุณภาพ..................(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด........เร่ือง ไดแก 
        ๓.๑) วินิช พรมอารักษ .๒๕๕๑. พอลิเมอรเบื้องตน : โรงพิมพมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี, ๑๖๖ หนา 

ผูขอมีสวนรวมรอยละ ...๑๐๐....  คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขยีนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 

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

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 
 

คําอธิบาย    

๑.ใหผูขอพิมพชื่อ-สกุลของตัวเอง เวนชองวางสําหรับการเติมขอมูล 
๒.ใหผูขอพิมพรายละเอียดผลงานทางวิชาการที่นําเสนอ โดยคัดลอกจากขอ ๔.๒ และ 
    กรอกขอมูลการมีสวนรวม  ดังตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๔๙ 
 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ในการประชุมครั้งที่......../...........เม่ือวันที่............................................พิจารณาผลการประเมินผล
งานทางวิชาการของ  นายวินิช   พรมอารักษ  ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ และ ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ.............(อยู/
ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น....................(สมควร/ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง นายวินิช  พรมอารักษ 
เปนตําแหนง..รองศาสตราจารย..ในสาขาวิชา..เคมี..และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
 

คําอธิบาย   ใหผูขอพิมพชื่อ-สกุลของตัวเอง เวนชองวางสําหรับการเติมขอมูล ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 
งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๕๐ 
 
สวนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 
  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่........./.............. เม่ือวันที่.........
เดือน........................พ.ศ. ..............พิจารณาแลวมีมต.ิ.......................... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ).... 

๑. ใหแตงตั้ง  นายวินิช  พรมอารักษ  ใหดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย...ใน
สาขาวิชา....เคมี...ไดตั้งแตวันที่ .............................................. 

๒. (สําหรบัตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออก 
คําสั่งแตงตั้งบคุคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออก
คําสั่งแตงตั้ง พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว................--.............................………….….… 
ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ในสาขาวชิา .............--......................................... ไดตั้งแตวันที่
..............--...................................... พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 
 
       ลงชื่อ................................................................ 
              (.........................................................) 

         ตําแหนง  นายกสภา/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ........... 

 

คําอธิบาย   ใหผูขอพิมพชื่อ-สกุลของตัวเอง เวนชองวางสําหรับการเติมขอมูล ดังตัวอยาง 

 

 

 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

๕๑ 

 

การยื่นขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 
 
 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไมมีผูยื่นขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย จึงไม
สามารถใหตวัอยางได กอปรกับผูขอที่ประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดผานการ
กรอกขอมูลแบบ ก.พ.อ.๐๓ ระดับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตําแหนงรองศาสตราจารย
มาแลว ซึ่งขาพเจาใครขอเรยีนวา ผูขอมีความรู ความสามารถมาก  แตเพ่ือใหมีแนวทางในการ
กรอกขอมูลจึงใครขอใหผูประสงคจะยื่นขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  สามารถศกึษา
รายละเอียดวธิีการกรอกขอมูลตามแบบ ก.พ.อ.๐๓ ที่ยื่นขอตําแหนงรองศาสตราจารย เปนตัวอยาง
และใชเปนแนวทางได   โดยใหปรับชื่อตาํแหนงที่ยื่นขอเปนศาสตราจารย และกรอกขอมูลสวนอ่ืน
ตามแบบฟอรมที่กําหนดโดยระบุขอมูลของผูขอที่เปนจริง 
 ทั้งน้ี ผูขอสามารถเลือกเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธตีามหลกัเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
     *********************** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

บรรณานุกรม 
 

เสถียร  คามีศกัดิ์(๒๕๔๙) “การเขียนคูมือปฏิบัติงาน”สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
          ศรีนครินรวิโรฒ ศูนยการพิมพมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  
ชาญเรืองฤทธิ ์ จันทรนอก (๒๕๕๑)แบบคาํขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
          (แบบ ก.พ.อ.๐๓ )  
วินิช  พรมอารักษ (๒๕๕๑) แบบคําขอรบัการพิจารณากําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย  
          (แบบ ก.พ.อ.๐๓ )  
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตาํแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
            พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บคุคล 
           ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐  
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และ 
           เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอนเพื่อประกอบการ 
           พิจารณาแตงตัง้บคุคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ฉบบัลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 



  

 

ประวัติผูเขียน 
 

นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ
 
วัน เดือน ปเกิด วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๐๙ 
สถานที่เกิด  ตําบลจานลาน  อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 
ที่อยูปจจุบัน  ๒๒ หมู ๔ หมูบานคุมไท ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ  

จังหวัดอุบลราชธาน ี๓๔๑๙๐ 
ประวตัิการทาํงาน บรรจุและแตงตั้งตําแหนงพนักงานการเงินและบัญช ีเม่ือป ๒๕๓๔ 
   ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี เม่ือป ๒๕๓๗ 
   ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บุคคล ป ๒๕๓๙ 

ปจจุบันดํารงตําแหนงบุคลากร ป ๒๕๕๒  
สถานที่ทํางาน  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  
                              มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีอําเภอวารินชําราบ  
                              จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐   

โทร. ๐๔๕-๓๕๓๐๒๙ ถึง ๒ 
โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๐๓๒ 

ประวตัิการศกึษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) วทิยาลัยครูอุบลราชธาน ี
   ปวส. (การบญัชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ี

 
 

 
 
 
 
 

 

 
คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

งานบริหารงานบุคคล  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 


	                  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
	     (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
	แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ

	     (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

