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การเขียน ก.พ.อ. 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ

เพื่อขอดํารงตําแหนง................................................

(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)

โดยวิธี.................................โดยวิธี.................................

ในสาขาวิชา.....................................................

ของ................................................. (นาย/นาง/นางสาว)
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..........................................................

คณะ......................................................มหาวิทยาลัย.......................................

--------------------------------------------
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วุฒิการศึกษา

1.3  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)1.3  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
คุณวุฒิ ป พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

1.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร)   2546 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประเทศไทย
หัวขอวิทยานิพนธ Application of simulation model in evaluating yield performances 
of peanut lines under different environmentsof peanut lines under different environments

1.3.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร) 2541 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย
หัวขอวิทยานิพนธ การศึกษาสาเหตุการมีเมล็ดขาวเจาปนในรวงขาวเหนียว

1.3.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)  2538 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย

คุณวุฒิเต็ม................
ระบุหัวขอวิทยานิพนธ 3



ผลงานทางวิชาการ

4.2.1.1 Vilayvong S., P. Banterng, A. Patanothai, and K. Pannangpetch. 2015.  
CSM-CERES-Rice model to determine management strategies for 
lowland rice production. Scientia Agricola. 72(3): 229-236. 

(Impact factor 2015 = 0.80). (รอยละ 50) (Impact factor 2015 = 0.80). (รอยละ 50) 

-ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน
-ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมใน
ผลงานเทาใด มาประกอบการพิจารณาดวย
-ระบุฐานขอมูลวางานวิจัยดังกลาวอยูในฐานขอมูลใด เชน ฐานขอมูล TCI เปนตน
-ถาระบุ impact factor ได ใหระบุดวย
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จัดกลุมผลงานวิจัย

• ผลงานวิจัย จํานวน 6 เรื่อง เปนงานวิจัยเกี่ยวกับทางดานสมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ระบบการสืบพันธุ

• 4.1.1.1  Yimdee J, Iamsaard S, Chaiciwamongkol K, Wattanathorn J, Tiamkao S,  Hipkaeo W, Samrid R, 
Sukhorum W, Uabundit N. Antioxidant profiles of Thai herbs: Clitoria Ternatea, Cyperus Rotundus and Zingiber
Officinal Roscoe extracts. KKU Science Journal 2012; 40 (Supplement): 187 – 91. (จํานวน 5 หนา) (รอยละ 60)Officinal Roscoe extracts. KKU Science Journal 2012; 40 (Supplement): 187 – 91. (จํานวน 5 หนา) (รอยละ 60)

• 4.1.1.2 Iamsaard S, Burawat J, Kanla P, Arun S, Sukhorum W, Sripanidkulchai B,  Uabundit N, Wattathorn J, 
Hipkaeo W, Fongmoon D, Kondo H. Antioxidant  activity and protective effect of Clitoria ternatea flower extract 
on damage induced by ketoconazole in rats. J. Zhejiang. Univ. Sci. B (Biomed & Biotechnol) 2testicular  014 Jun; 
15(6): 548-55. [doi: 110.1631/jzus.B 1300299] (จํานวน 8 หนา) (รอยละ 35)

• 4.1.1.3  ...................................................  (รอยละ 35)

• ...................................................................................................................................................................................

จัดกลุมผลงาน กรณีที่ผลงาน มีสวนรวมนอยกวารอยละ 50
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จัดกลุมผลงานวิจัย

1. ผลงานวิจัย จํานวน 32 เรื่อง แบงเปนชุดวิจัย จํานวน 3 ชุด ดงันี้

4.3.1.1 ชุดวิจัยลําดับที ่1: งานวิจัยดานการนําเทคนิคทางดานเรียลไทมพีซอีารมาประยุกตใชในการตรวจวินิจฉัยและตรวจ
แยกเชื้อกอโรคตางๆ จาํนวน 21 เรื่อง ไดแก 

.................................................................. (สวนรวม 50%)

................................................................. (สวนรวม50%)

.................................................................. (สวนรวม 5%).................................................................. (สวนรวม 5%)

................................................................. (สวนรวม10%)

4.3.1.2 ชุดวิจัยลําดับที ่2: งานวิจัยดานการนําเทคนิคการหาลําดับเบสชนิด pyrosequencing จํานวน 8 เรื่อง

.................................................................. (สวนรวม 40%)

................................................................. (สวนรวม 30%)

.................................................................. (สวนรวม 10%)

................................................................. (สวนรวม 5%)

...................................................................................................................................................................................
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ใบแสดงสัดสวนการมีสวนรวม

• ใหระบุปริมาณงาน รอยละ 

• หนาที่ความรับผิดชอบ 

• ลงลายมือชื่ออยางนอยกึ่งหนึง่

• บวกรอยละใหครบ 100 (หามเกินหรือขาด)• บวกรอยละใหครบ 100 (หามเกินหรือขาด)
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การจัดสงผลงาน

• บทความวิจัย:  ปก สารบัญ กองบรรณาธิการ ใบแสดงสัดสวนการมีสวน
รวม

• กรณีการประชุมวิชาการ  proceeding ใหแนบปก สารบัญ  คณะกรรมการ
จัดการจัดการประชุม ใบแสดงสัดสวนการมีสวนรวม จัดการจัดการประชุม ใบแสดงสัดสวนการมีสวนรวม 

• การเขาเลม ติดสลิป หรือกระดาษสีขั้น  เย็บเปนเลม  ไมตองใสแฟม

• บรรจุใสกลอง A4 ติดชื่อผูขอตําแหนงทางวิชาการ
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การสงรายชื่อผูทรงคณุวุฒิฯ

แบบสรุปรายละเอียดและรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

ลําดับ รายละเอียดผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาที่
เชี่ยวชาญ

ที่อยูปจจุบัน รหัสสาขา,หนา, 
ลําดับที่

ตามบัญชีรายชื่อฯ

ขอทราบชื่อ 
Reader

ประสงค
ไม

ประสงค

1 อาจารย…............................................
รศ.ดร .....

ที่อยูปจจุบัน 
มือถือ

6,132,403
เลม ..........  1 อาจารย…............................................

รศ.ดร ..... มือถือ เลม ..........  

 

ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่. /2558 
เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม  2558 สังกัดคณะ.......................               
ขอกําหนดตําแหนง ....................โดยวิธ.ี...................                                                       
สาขาวิชา……. ..........

7,8,27

 

 

1. งานวิจัย ………2……...เรื่อง                                                                                
4.1.1.1 . …………………..(ผูเขียนคนที่ 2 จาก 5 คน
สัดสวน 50%)

7,3,9
 

 

4.1.1.2  ………………….(ผูเขียนคนที่ 2 จาก 2 คน 
สัดสวน 50%)

                                

7,1,2
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กรณีเสนอผูทรงคุณนอกบัญชี

• บันทึกขอความชี้แจงเหตุผลความจําเปน

• แนบประวัติผูทรงคุณวุฒิ

แบบประวัติและผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิ
1.ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................................
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1.ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................................

2. วัน เดอืน ปเกิด ...................................................................................................................................
 
3. ตําแหนง/สังกัด (กรณีที่มิไดเปนบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ใหระบุสถานที่ทํางานปจจุบัน        
และตําแหนงหนาที่การงาน)
……………………………………………………………………………………………………
4. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน....................................................................................................................
5. ตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี
    ดํารงตําแหนง .............................................................................................................................................



กรณีเสนอผูทรงคุณนอกบัญชี

6. ประวัติการศึกษาในระดับปริญญา
 

คุณวุฒิ
(ระบุช่ือปริญญาและสาขาวิชาที่จบ)

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

สถานศึกษาที่จบ/ประเทศ
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7. สถานที่ติดตอ พรอมเบอรโทรศัพท
...................................................................................................................................................................
8. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 3 ป (ถามี) หรือ ประสบการณการทํางานในวงวิชาการหรือวิชาชีพ เกี่ยวของใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับสาขาวิชาที่เสนอขอแตงตั้ง
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................



สวนที่ 3 ประเมินผลการสอน

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม
ครั้งท่ี.........../................เมื่อวันที่..............................          ไดประเมินผลการสอน
ของ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................... ใน
รายวิชา .....471 100 ชื่อวิชา  .................................   แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนรายวิชา .....471 100 ชื่อวิชา  .................................   แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปน
ผูมีความ........(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ)........ในการสอน มีคุณภาพ...(อยู/
ไมอยู).... ในหลักเกณฑและวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด

•วันที่ประชุม  ระบุวันที่ประเมินผลการสอนจริง 
•เพิ่มรายวิชาที่ประเมินผลการสอน  รหัสวิชา   
• วันที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ใหตรงกับวันประชุม
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สรุป

• กพอ. 03 จํานวน 15 ชุด• กพอ. 03 จํานวน 15 ชุด
– สวนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา
– สวนที่ 3 ประเมินผลการสอน
– แบบแจงความประสงครับรูขอมูล
– แบบรับรองผลงานทางวิชาการ วาเปนไมเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ

• ผลงาน 6 ชุด  เย็บเลม ติดสลิปผลงานทางวิชาการตรงตาม กพอ. • ผลงาน 6 ชุด  เย็บเลม ติดสลิปผลงานทางวิชาการตรงตาม กพอ. 
– ผลงานวิชาการ แนบใบแสดงการมีสวนรวม 
– ตํารา/หนงัสือ  แนบหลกัฐานการเผยแพรผลงาน

• เอกสารและหลักฐานประเมินผลการสอน :
– คําส่ัง  ผลการประเมิน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน

• แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด
• สงไฟล กพอ. 03 แบบสรุปรายละเอียดและรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ สงเปนเอกสาร + mail 

– krongkreaw_king@kku.ac.th
– auchya@kku.ac.th
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