แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03)
สวนที่ 1 : แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย
โดย [วิธีปกติ /วิธีพิเศษ]

ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ขอ] ของ [ชื่อ – สกุล ผูขอ]
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร] [ชื่อสาขาวิชา]
คณะ [ชื่อคณะ] มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
_________________
1. ประวัติสวนตัว
1.1 วัน เดือน ปเกิด [วัน เดือน ปเกิด]
1.2 อายุ [อายุ] ป
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจากวุฒสิ ูงสุดตามลําดับ)
คุณวุฒิ
ป พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
1.3.1
[ตัวอยาง ปร.ด.เคมี
[ตัวอยาง 2556] [ตัวอยาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย]
อินทรีย]
ชื่อวิทยานิพนธ (ภาษาไทย) “……………………………………………………………………………………………..”
(ภาษาอังกฤษ) “…………………………………………………………………………………………”
1.3.2
[ตัวอยาง วท.ม.เคมี
[ตัวอยาง 2552] [ตัวอยาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย]
อินทรีย]
ชื่อวิทยานิพนธ (ภาษาไทย) “……………………………………………………………………………………………..”
(ภาษาอังกฤษ) “…………………………………………………………………………………………”
1.3.3 [ตัวอยาง วท.บ.เคมี]
[ตัวอยาง 2545] [ตัวอยาง มหาวิทยาลัยรามคําแหงประเทศไทย]
(ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ใหระบุ
หัวขอเรื่องวิทยานิพนธและงานวิจัยทีท่ ําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้นๆ ดวย)
2. ประวัติการรับราชการ
2.1 ปจจุบันดํารงตําแหนง [ตําแหนง] รับเงินเดือน [จํานวนเงินเดือน] บาท
2.2 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [พ.ศ.]
2.3 อายุราชการ [จํานวนป] ป [จํานวนเดือน] เดือน
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2.4 ตําแหนงอื่นๆ
2.4.1 [ตัวอยาง หัวหนาสาขาวิชาเคมี]
2.4.2 [ตัวอยาง รองหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฝายวิจัยและพัฒนา]
2.4.3 [ตัวอยาง กรรมการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร]
3. ภาระงานยอนหลัง 3 ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด)
3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ชั่วโมง/
เปดสอนภาค/
(รหัส/ชื่อวิชา)
สัปดาห
ปการศึกษา
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
1/2557
3
4022207 เคมีอินทรีย
ปริญญาตรี
1/2557
3
14022208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
ปริญญาตรี
1/2557
3
4023409 หัวขอเลือกสรรทางเคมีอินทรีย
ปริญญาตรี
1/2557
3
4024905a สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
ปริญญาตรี
1/2557
3
CHM1101 เคมี 1
ปริญญาตรี
1/2557
3
CHM1102 ปฏิบัติการเคมี 1
ปริญญาตรี
1/2557
3
CHM2201 เคมีอินทรีย
ปริญญาตรี
1/2557]
3]
CHM2202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย]
ปริญญาตรี]
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
2/2557
3
4022102 เคมี 2
ปริญญาตรี
2/2557
3
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2
ปริญญาตรี
2/2557
3
4022209 เคมีอินทรีย 2
ปริญญาตรี
2/2557
3
4022210 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
ปริญญาตรี
2/2557
3
4024908 วิธีวิจัยทางเคมี
ปริญญาตรี
2/2557
3
CHM1103 เคมี 2
ปริญญาตรี
2/2557
3
CHM1104 ปฏิบัติการเคมี 2
ปริญญาตรี
2/2557]
3]
GET4101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต]
ปริญญาตรี]
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ชั่วโมง/
เปดสอนภาค/
(รหัส/ชื่อวิชา)
สัปดาห
ปการศึกษา
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
1/2558
3
4022207 เคมีอินทรีย
ปริญญาตรี
1/2558
3
14022208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
ปริญญาตรี
1/2558
3
4023409 หัวขอเลือกสรรทางเคมีอินทรีย
ปริญญาตรี
1/2558
3
4024905a สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
ปริญญาตรี
1/2558
3
CHM1101 เคมี 1
ปริญญาตรี
1/2558
3
CHM1102 ปฏิบัติการเคมี 1
ปริญญาตรี
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ปริญญาตรี
CHM2201 เคมีอินทรีย
3
1/2558
ปริญญาตรี]
CHM2202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย]
3]
1/2558]
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
2/2558
3
4022102 เคมี 2
ปริญญาตรี
2/2558
3
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2
ปริญญาตรี
2/2558
3
4022209 เคมีอินทรีย 2
ปริญญาตรี
2/2558
3
4022210 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
ปริญญาตรี
2/2558
3
4024908 วิธีวิจัยทางเคมี
ปริญญาตรี
2/2558
3
CHM1103 เคมี 2
ปริญญาตรี
2/2558
3
CHM1104 ปฏิบัติการเคมี 2
ปริญญาตรี
2/2558]
3]
GET4101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต]
ปริญญาตรี]
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
1/2559
3
4022207 เคมีอินทรีย
ปริญญาตรี
1/2559
3
14022208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
ปริญญาตรี
1/2559
3
4023409 หัวขอเลือกสรรทางเคมีอินทรีย
ปริญญาตรี
1/2559
3
4024905a สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
ปริญญาตรี
1/2559]
3]
CHM1101 เคมี 1]
ปริญญาตรี]
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
[ตัวอยาง
2/2559
3
4022102 เคมี 2
ปริญญาตรี
2/2559
3
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2
ปริญญาตรี
2/2559
3
4022209 เคมีอินทรีย 2
ปริญญาตรี
2/2559]
3]
4022210 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2]
ปริญญาตรี]
3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ)
3.2.1 [ตัวอยาง “องคประกอบทางเคมีจากกิ่งของตนสาธรและทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อรา”
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 2560]
3.2.2 [ตัวอยาง “สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งของตนเลือดแรด”
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2559]
3.2.3 [ตัวอยาง “สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลตนสาธรและเปลือกตนเลือดแรด”
ระยะเวลาดําเนินการ 2 พฤษภาคม 2559 ถึง 1 พฤษภาคม 2561
แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจําปงบประมาณ 2559]
3.2.4. [ตัวอยาง “การศึกษาองคประกอบทางเคมีจากรากของตนเลือดแรด”
ระยะเวลาดําเนินการ 2 มิถุนายน 2557 ถึง 1 มิถุนายน 2559
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แหล ง ทุ น สํ านั กงานกองทุ นสนับ สนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
รอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 2557]
3.2.5. [ตัวอยาง “การสกัดสารบริสุทธิเ์ คอรคูมินจากเหงาขมิ้นชันเพื่อผลิตภัณฑสบูกอน”
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30กันยายน 2558
แหลงทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
2558]
3.2.6. [ตัวอยาง “การศึกษาองคประกอบทางเคมีจากผลของตนสองฟา”
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
แหลงทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
2557]
3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)
3.3.1 [ตัวอยาง ป 2560 ผูชวยวิยากร อบรมการทําสบูและลิปมันแกบุคคลทั่วไป ตําบล
ขามเปย อําเภอ โพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (6 ชั่วโมงตอสัปดาห)]
3.3.2 [ตัวอยาง ป 2560 กรรมการประกวดโครงงานเกี่ยวกับขาวหอมะลิ ในงานขาวหอม
มะลิโลก ครั้งที่ 17 อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด (3 ชั่วโมงตอสัปดาห)]
3.3.3 [ตัวอยาง ป 2560 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาปริญญา
โท สาขาเคมีอินทรีย มหาวิทยาลัยขอนแกน (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.3.4 [ตัวอยาง ป 2560 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาปริญญา
เอก สาขาเคมีอินทรีย มหาวิทยาลัยขอนแกน (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.3.5 [ตัวอยาง ป 2560 วิทยากรกิจกรรมเรียนรวมทางวิทยาศาสตรของนักเรียนโครงการ
หองเรียนพิเศษ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด (6 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.3.6 [ตัวอยาง ป 2559 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาปริญญา
โท สาขาเคมีอินทรีย มหาวิทยาลัยขอนแกน (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.3.7 [ตัวอยาง ป 2559 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาปริญญา
เอก สาขาเคมีอินทรีย มหาวิทยาลัยขอนแกน (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.3.8 [ตัวอยาง ป 2559 วิทยากรสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเสล
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.3.9 [ตัวอยาง ป 2559 กรรมการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาภายใน (3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห) ]
3.3.10[ตัวอยาง ป 2558 กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.3.11 ป 2558 ผูชวยวิยากร อบรมการยอมผาไหมดวยสีธรรมชาติ ตําบลทุง หลวง อําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด (6 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.4 งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มสี วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)
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3.4.1[ตัวอยาง ป 2559-ปจ จุ บั น คณะกรรมการคณะศิล ปศาสตรและวิท ยาศาสตร (7
ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.4.2 [ตัวอยาง ป 2559-ปจจุบัน รองหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฝายวิจัยและพัฒนา (7 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.4.3 [ตัวอยาง ป 2557-ปจจุบัน หัวหนาสาขาวิชาเคมี (7 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]

3.5 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห)
3.5.1 [ตัวอยาง ป 2560 กรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.5.2 [ตัวอยาง ป 2559 กรรมการแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (6 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.5.3 [ตัวอยาง ป 2559 กรรมการตรวจรับครุภัณฑสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.5.4 [ตั ว อย า ง ป 2559 กรรมการออกข อ สอบ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ รอบโควตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.5.5 [ตั วอยาง ป 2559 กรรมการจั ดการความรู คณะศิล ปศาสตร และวิท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.5.6 [ตัวอยาง ป 2559 กรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.5.7 [ตัวอยาง ป 2558 กรรมการปรับปรุงหลั กสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.5.8 [ตัวอยาง ป 2557-2560 กรรมการกํากับการสอบและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ/
สอบปฏิบัติ นักศึกษาภาคปกติ ประเภททุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
3.5.9 [ตัวอยาง ป 2557 กรรมการแขงขันประกวดการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คณะศิลปศาสตรแ ละวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (3 ชั่วโมงต อ
สัปดาห) ]
3.5.10 [ตั ว อย า ง ป 2556-2558 กรรมการฝ ก ซ อ มพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (3 ชั่วโมงตอสัปดาห) ]
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4. ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ
4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
4.1.1 [เลือกผลงานอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้ ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม/
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ/ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา/ผลงานแตงหรือเรียบเรียง
หนังสือ/บทความทางวิชาการ]
[ตัวอยาง] ผลงานวิจัย
4.1.1.1 Uraiwan Sriphana*, Chavi Yenjai, Mayrin Koatthada. 2016.
Cytotoxicity of chemical constituents from the roots of Knema globularia,
Phytochemistry Letters, 16, 129-133
ปริมาณงานรอยละ 75 และหนาที่ความรับผิดชอบคือ วางแผนงานวิจัย
จัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณในการวิจั ย แกป ญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํ าวิจัย วิเคราะหผลการวิจั ย
เขียนและแกไขนิพนธตนฉบับจนไดรับการตีพิมพ
ตีพิ ม พในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอ มูล การจั ดอั นดับ วารสาร
SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารจัดอยูในควอไทลที่ 2
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูช วย
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม
(  ) ไมเคยใช
( ) เคยใช (เมื่อป พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน
ระดับ ........... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)
4.1.1.2 Thurdpong Sribuhom, Uraiwan Sriphana, Yordhathai Thongsri,
Chavi Yenjai*.2015 Chemical constituents from the stems of Alyxia schlechteri,
Phytochemistry Letters, 11, 80-84
ปริมาณงานรอยละ 10 และหนาที่ความรับผิดชอบคือ แยกสกัดสารและ
วิเคราะหผลการวิจัย
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารจัดอยูในควอไทลที่ 2
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูช วย
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม
( ) ไมเคยใช
( ) เคยใช (เมื่อป พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน
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ระดับ ........... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)
4.1.1.3 Jittra Suthiwong, Uraiwan Sriphana, Yordhathai Thongsri,
Pawantree Promsuwan, Chularut Prariyachatigul, Chavi Yenjai*. 2014. Coumarinoids
from the fruits of Micromelum falcatum, Fitoterapia, 94, 134-141
ปริมาณงานรอยละ 10 และหนาที่ความรับผิดชอบคือ แยกสกัดสารและ
วิเคราะหผลการวิจัย
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารจัดอยูในควอไทลที่ 2
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูช วย
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม
( ) ไมเคยใช
( ) เคยใช (เมื่อป พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน
ระดับ ........... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)
4.1.1.4 Uraiwan Sriphana, Yordhathai Thongsri, Pispong Ardwichai,
Kitisak Poopasit, Chularut Prariyachatigul, Sontaya Simasathiansophon, Chavi Yenjai*.
2013. New lignan esters from Alyxia schlechteri and antifungal activity against
Pythium insidiosum, Fitoterapia, 91, 39-43
ปริมาณงานรอยละ 20 และหนาที่ความรับผิดชอบคือ ทําการทดลอง
แยกสกัดสารและวิเคราะหผลการวิจัย
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารจัดอยูในควอไทลที่ 2
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยมาแลวหรือไม
(  ) ไมเคยใช
( ) เคยใช (เมื่อป พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน
ระดับ ........... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
(ในกรณีทมี่ ีผเู ขียนรวมหลายคน ใหผเู ขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย)
4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
4.2.1 [เลือกผลงานอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้ ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม/ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ/ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา/ผลงานแตงหรือเรียบเรียงหนังสือ/
บทความทางวิชาการ]
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[ตัวอยาง] หนังสือ
4.2.1 [ปริ่มมาลา ขําคมเขตต. เคมีอินทรียเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 2. กาฬสินธุ :
กาฬสินธุการพิมพ, 2558. 184 หนา.]
ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม
( ) ไมเคยใช
( ) เคยใช (เมื่อป พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน
ระดับ .......... ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน)
(ในกรณีทมี่ ีผเู ขียนรวมหลายคน ใหผเู ขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย)
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ...................................................... เจาของประวัติ
([ชื่อ – สกุล])
ตําแหนง อาจารย
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ป พ.ศ.]

สวนที่ 2 : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา
ผูชวยศาสตราจารย

แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
[ วิธีปกติ  วิธีพิเศษ]

ในสาขาวิชา [สาขาวิชา] ของ [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ – สกุล]
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร] [ชื่อสาขาวิชา]
คณะ [ชื่อคณะ] มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
______________
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ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย แลวเห็นวา [นาย/นาง/
นางสาว ชื่อ – สกุล] เปนผูมีคุณสมบัติ  ครบถวน  ไมครบถวน ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด
ลงชื่อ ...........................................................
([ชื่อ – สกุล หัวหนาภาค/ประธานหลักสูตร])
ตําแหนง [ตําแหนงหัวหนาภาควิชา/ประธานหลักสูตร]
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ป พ.ศ.]
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา
ไดพิ จ ารณาแลวเห็ นวา [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ – สกุ ล] เป นผูมี คุณสมบัติ  เขาขาย
 ไมเขาขาย ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ลงชื่อ ...........................................................
([ชื่อ – สกุล คณบดี])
ตําแหนง คณบดี [ชื่อคณะ]
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ป พ.ศ.]

