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แบบขอรับการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา 
คณาจารย์ประจ า (ม.บ.ว. ๐๑-๖๒) 

___________________________________________________________________________________ 
 

ประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
(ค าน าหน้านามตามกฎหมาย ช่ือ นามสกุล)................................................................................................. 

สังกัด ส านักงานการศึกษา/ภาควิชา.................................................. 
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน............................................................ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพื่อขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...................................................................................... 
สาขาวิชา................................................ อนสุาขาวิชา................................................ 

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

 ๑. ประวัติส่วนตัว 
  ๑.๑ วัน เดือน ปี เกิด ........................................................................... 
  ๑.๒ การศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ (หากเป็นวุฒิเทียบเท่าปริญญา ให้ระบ ุ
        ในหมายเหตุด้วยว่าเทียบเท่าปริญญาชั้นใด) 
 วุฒิ   ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ   หมายเหตุ 
......................................  ........................           ..................................................         ........................... 
......................................  ........................            ..................................................               ........................... 
......................................  ........................            ..................................................               ........................... 
 

 ๒. ประวัติการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง อาจารย/์ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย ์เลขท่ีอัตรา ................... 
   สังกัด ........................................ ภาควิชา ................................................................................... 
        คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ............................................................................................................... 
  ๒.๒ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ต าแหน่งอาจารย ์ 
   เมื่อวันท่ี................................เดือน..................................................พ.ศ.......................................     
  ๒.๓ ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ....................................................... 
        เมื่อวันท่ี................................เดือน..................................................พ.ศ....................................... 
  ๒.๔ ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา .......................................................... 
        เมื่อวันท่ี................................เดือน..................................................พ.ศ....................................... 
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 ๓. ผลงานทางวิชาการท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการครั้งหลังสุด  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์) ดังนี ้ 
(ให้เขียนการเผยแพร่ตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด) 
 
    พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท ........................................................................................................................ 
    ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
    การเผยแพร ่............................................................................................................................................................. 
     
    พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท ........................................................................................................................ 
    ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
    การเผยแพร ่............................................................................................................................................................. 
 
    พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท ........................................................................................................................ 
    ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
    การเผยแพร ่............................................................................................................................................................. 
 
    พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท ........................................................................................................................ 
    ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
    การเผยแพร ่............................................................................................................................................................. 
 
 ๔.  ผลการปฏิบัติงานประจ าปีตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการส าหรับคณาจารย์  
  ๔.๑ ภาระงานท้ังหมด 
ปีการศึกษา   จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย)  ร้อยละของภาระงานสอนต่อภาระงานท้ังหมด 
พ.ศ. .............   ........................       ..................... 
พ.ศ. .............   ........................       ..................... 
พ.ศ. .............   ........................       ..................... 
พ.ศ. .............   ........................       ..................... 
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  ๔.๒ ภาระงานสอน 

ปีการศึกษา  ภาคการศกึษา  รหัสวิชา  หน่วยกิต ชื่อรายวิชา   จ านวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ 
พ.ศ. ............ ................. ............... ............... ...........................................  ........................ 
พ.ศ. ............ ................. ............... ............... ...........................................  ........................ 
พ.ศ. ............ ................. ............... ............... ...........................................  ........................ 
พ.ศ. ............ ................. ............... ............... ...........................................  ........................ 
 

  ๔.๓ รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (รายวิชาท่ีประเมินการสอน ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
หรือเทียบเท่า พร้อมแนบเอกสาร มคอ.๓ และ มคอ.๕) 
 รหัสวิชา  หน่วยกิต ชื่อรายวิชา     จ านวนหน่วยช่ัวโมงท่ีสอน สอนคนเดียว/สอนร่วม 
 .................... ................. ............... ...........................................  ............................. 
 .................... ................. ............... ...........................................  ............................. 
 .................... ................. ............... ...........................................  ............................. 
 

  ๔.๔ ชั่วโมงให้ค าปรึกษาทางวชิาการแก่นิสิต ดังนี้ 
ปีการศึกษา    จ านวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ...............      ....................... 
พ.ศ. ...............     ....................... 
พ.ศ. ...............      ....................... 
พ.ศ. ...............      ....................... 

 

  ๔.๕ ภาระงานท่ีปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ดังนี้ (ให้เขียนตาม
ระบบAmerican Psychological Association (APA) ล่าสุด) 
    พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท ........................................................................................................................ 
    ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
    การเผยแพร ่............................................................................................................................................................. 
 

    พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท ........................................................................................................................ 
    ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
    การเผยแพร ่............................................................................................................................................................. 
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    พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท ........................................................................................................................ 
    ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
    การเผยแพร ่............................................................................................................................................................. 
 
    พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท ........................................................................................................................ 
    ชื่อเรื่อง...................................................................................................................................................................... 
    การเผยแพร ่............................................................................................................................................................. 
 
  ๔.๖ ภาระงานด้านวิชาการอื่น 

ปีการศึกษา    จ านวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................    ..................... 

 

  ๔.๗ ภาระงานด้านบริการวิชาการ 
ปีการศึกษา    จ านวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 

 
๔.๘ ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมฯ 
ปีการศึกษา    จ านวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
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๔.๙ ภาระงานด้านบริหาร 
ปีการศึกษา   ระบุงาน   จ านวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................         .....................    ..................... 
พ.ศ. ................          .....................    ..................... 
พ.ศ. ................          .....................    ..................... 
พ.ศ. ................           .....................    ..................... 
 
๔.๑๐ ภาระงานด้านกิจการนิสิต 
ปีการศึกษา    จ านวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 

 
๔.๑๑ ภาระงานด้านอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ปีการศึกษา    จ านวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 
พ.ศ. ................     ..................... 

 
 ๕. ผลการสอน 
    (ให้แนบผลการประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ส่งผลฯ ไปยัง
หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี) 
 
 ๖. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอให้พิจารณาครั้งนี้ 
     (ต้องไม่ซ้ ากับผลงานทางวิชาการท่ีได้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว 
ยกเว้นผลงานท่ีเคยได้รับการพจิารณาให้อยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้แต่ไม่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ให้เสนอโดยระบุผลการพิจารณาไว้ในหมายเหตุหรือผลงานท่ีเคยได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ 
ตามข้อบังคับเดิมก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับแต่ไม่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เสนอ 
ผลงานนั้นใหม่ได้เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับน้ีโดยระบุไว้ในหมายเหตุ 
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     ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมในผลงาน
หลายคน ให้ส่งหลักฐานการรับรองสัดส่วนในผลงานของผู้มีส่วนร่วมทุกคนด้วย) 
     ๖.๑ ผลงานวิจัย (ในกรณีท่ีงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีมีรายละเอียดความยาวต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน 
การประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังสถาบันทางวิชาการ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
 เมื่อได้เผยแพร่และได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอขอแต่งตั้ง และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท า
มิได้) 
 
  ๖.๑.๑ ........... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)..... 

  � วิจัยแต่ผู้เดียว 

  � วิจัยร่วมกับผู้อื่น 

   � เป็นผู้วิจัยหลัก  � ไม่เป็นผู้วิจัยหลัก 
  มีส่วนร่วมในการวิจัย ร้อยละ .......... 
  ผลงานวิจัยน้ีได้เคยน าไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรใดใด หรือไม่ 

  � ไม่เคยใช้   � เคยใช้ 
 
  ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 

  � ไม่เคยใช้ 

  � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ..........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ.......... 
       ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้) 
 
 หมายเหตุ ...................................................................................................... 
 
 
  ๖.๑.๒. .......... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)...... 

  � วิจัยแต่ผู้เดียว 

  � วิจัยร่วมกับผู้อื่น 

   � เป็นผู้วิจัยหลัก  � ไม่เป็นผู้วิจัยหลัก 
  มีส่วนร่วมในการวิจัย ร้อยละ .......... 
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  ผลงานวิจัยน้ีได้เคยน าไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรใดใด หรือไม่ 

  � ไม่เคยใช้   � เคยใช้ 
 ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 

  � ไม่เคยใช้ 

  � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ..........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ.......... 
       ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้) 
 
 หมายเหตุ ...................................................................................................... 
 
  ๖.๑.๓. .......... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)...... 

  
 ๖.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๖.๒.๑ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก        
คณะกรรมการของ คณะ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง) 
   ๖.๒.๑.๑ ....................................................................... 

   � ท าแต่ผู้เดียว 

   � ท าร่วมกับผู้อื่น 

    � เป็นผู้ด าเนินการหลัก 

    � ไม่เป็นผู้ด าเนินการหลัก 
   มีส่วนร่วมในการจัดท า ร้อยละ .......... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ได้เคยน าไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใดใด หรือไม่ 

   � ไม่เคยใช้   � เคยใช้ 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   � ไม่เคยใช้ 

   � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ..........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ.......... 
       ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้) 
 
 หมายเหตุ ...................................................................................................... 
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   ๖.๒.๑.๒ ....................................................................... 

   � ท าแต่ผู้เดียว 

   � ท าร่วมกับผู้อื่น 

    � เป็นผู้ด าเนินการหลัก 

    � ไม่เป็นผู้ด าเนินการหลัก   
   มีส่วนร่วมในการจัดท า ร้อยละ .......... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ได้เคยน าไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใดใด หรือไม่ 

   � ไม่เคยใช้   � เคยใช้ 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรอืต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   � ไม่เคยใช้ 

   � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ..........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ..........ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในข้อบังคับน้ี) 
 
  หมายเหตุ ...................................................................................................... 
 
 ๖.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๖.๓.๑ เรื่อง ......................................................................................................... 
  ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปน้ี 

   � มหาวิทยาลัย/คณะ แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น และได้รับรองเมื่อ..................................... 
 

   � ผู้เสนอขอแต่งต้ังแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการ 
รับใช้สังคม จากผลการประเมนิของสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องดังนี้...............................................................  
จากสถาบัน .......................................  เมื่อ...................................... 
ลักษณะการเผยแพร ่โดย 

   � การจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นท่ี เมื่อ ............................................... 

   � การเปิดให้เยี่ยมชมพื้นท่ี เมื่อ ............................. 
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   และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางท่ีสอดคล้องกับผลงาน ใน 
ลักษณะดังนี้ ................................................................................  เมื่อ ..................................................... 
 โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีสามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้า
ต่อไปได้ ดังนี้............................................................และได้เสนอเอกสารดังกล่าว ดังนี้  ............................................ 
  ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน 

   � เป็นผู้ด าเนินการแต่ผู้เดียว 

   � เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่น 

    � เป็นผู้ด าเนินการหลัก 

    � ไม่เป็นผู้ด าเนินการหลัก 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และ/หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม ่

   � ไม่เคยใช้ 

   � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ...............และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............. 
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 

๖.๔ ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
 ๖.๔.๑ ต ารา (โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือ

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน) 
   ๖.๔.๑.๑ .......... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) 
ล่าสุด) 
   ได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน เมื่อ ................................ และใช้ในการเรียนการสอนใน หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้ว ในหลักสูตร ................................................ต้ังแต่ ................................................................  
   ต ารานี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   � ไม่เคยใช้ 

   � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............. 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้) 
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   ๖.๔.๑.๒ ........... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) 
ล่าสุด) 
   ได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน เมื่อ ................................ และใช้ในการเรียนการสอนใน หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้ว ในหลักสูตร ................................................ต้ังแต่ ................................................................  
   ต ารานี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   � ไม่เคยใช้ 

   � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............. 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้) 
 
  ๖.๔.๒ หนังสือ (โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน) 
 
   ๖.๔.๒.๑ ........... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) 
ล่าสุด)..... 
  ได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) 
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน เมื่อ ................................................................................................................................. 
  หนังสือน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 

  � ไม่เคยใช้ 

  � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ข้อบังคับน้ี) 
 
   ๖.๔.๒.๒ ........... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) 
ล่าสุด)..... 
  ได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) 
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน เมื่อ ................................................................................................................................. 
  หนังสือนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 

  � ไม่เคยใช้ 
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  � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ข้อบังคับน้ี) 
 
 ๖.๔.๓ บทความทางวิชาการ (เฉพาะการขอแต่งต้ังต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์เท่านั้น) 
  ๖.๔.๓.๑ ...........(ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)........ 

  � ท าแต่ผู้เดียว 

  � ท าร่วมกับผู้อื่น 

   � เป็นผู้ด าเนินการหลัก 

   � ไม่เป็นผู้ด าเนินการหลัก 
  มีส่วนร่วมในการจัดท า ร้อยละ .......... 
  บทความทางวิชาการนี้ได้เคยน าไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด
ใด หรือไม่ 

  � ไม่เคยใช้  � เคยใช้ 
  บทความทางวิชาการนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   � ไม่เคยใช้ 

   � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ..........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ.......... 
       ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้) 
  ลักษณะการเผยแพร ่

  � เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการท่ีมีก าหนดการเผยแพร่อย่าง
แน่นอนชัดเจน ดังนี้ ........................ 

  � เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือน้ันแล้ว ดังนี้ ................................................................... 

  � เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทาง 
      วิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
      ของบทความต่างๆ ท่ีน าเสนอนั้นแล้ว ดังนี้ .......................................... 
 
  ๖.๔.๓.๒ ...........(ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)........ 

  � ท าแต่ผู้เดียว 

  � ท าร่วมกับผู้อื่น 
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   � เป็นผู้ด าเนินการหลัก 

   � ไม่เป็นผู้ด าเนินการหลัก 
  มีส่วนร่วมในการจัดท า ร้อยละ .......... 
  บทความทางวิชาการนี้ได้เคยน าไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด
ใด หรือไม่ 

  � ไม่เคยใช้  � เคยใช้ 
  บทความทางวิชาการนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/หรือ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   � ไม่เคยใช้ 

   � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ..........และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นระดับ.......... 
       ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้) 
  ลักษณะการเผยแพร ่

  � เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการท่ีมีก าหนดการเผยแพร่อย่าง
แน่นอนชัดเจน ดังนี้ ........................ 

  � เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือน้ันแล้ว ดังนี้ ................................................................... 

  � เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทาง 
      วิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
      ของบทความต่างๆ ท่ีน าเสนอนั้นแล้ว ดังนี้ .......................................... 
 
 ๗. ผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอ (ท้ังหมด) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
(ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด) 
  ๗.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ๗.๑.๑ ผลงานวิจัย 

    ๗.๑.๑.๑ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

    ๗.๑.๑.๒ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
   ๗.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปลวรรณกรรมฯ 

    ๗.๑.๒.๑ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

    ๗.๑.๒.๒ ......................... ผลการพิจารณา �อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
   ๗.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

    ๗.๑.๓.๑ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
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    ๗.๑.๓.๒ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
 
   ๗.๑.๔ หนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ 
   ๗.๑.๔.๑ หนังสือ 

    ๗.๑.๔.๑.๑ ............................ ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

    ๗.๑.๔.๑.๒ ............................ ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
   ๗.๑.๔.๒. ต ารา 

    ๗.๑.๔.๒.๑ ............................ ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

    ๗.๑.๔.๒.๒ ............................ ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
   ๗.๑.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

    ๗.๑.๔.๓.๑ .............................. ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

    ๗.๑.๔.๓.๒ .............................. ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
  ๗.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   ๗.๒.๑ ผลงานวิจัย 

    ๗.๒.๑.๑ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

    ๗.๒.๑.๒ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์    
   ๗.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปลวรรณกรรมฯ 

    ๗.๒.๒.๑ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

    ๗.๒.๒.๒ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
   ๗.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

    ๗.๒.๓.๑ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

    ๗.๒.๓.๒ ......................... ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
   ๗.๒.๔ หนังสือ ต ารา 
   ๗.๒.๔.๑ หนังสือ 

    ๗.๒.๔.๑.๑ .............................. ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

    ๗.๒.๔.๑.๒ .............................. ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
   ๗.๒.๔.๒ ต ารา 

    ๗.๒.๔.๒.๑ .............................. ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

    ๗.๒.๔.๒.๒ .............................. ผลการพิจารณา � อยู่ในเกณฑ์ � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
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 ข้าพเจ้ามีความประสงค ์
 

 �  ขอทราบชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
  (คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจะแต่งต้ังกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จากผู้ท่ียินดีให้เปิดเผยช่ือเท่านั้น) 

 �  ไม่ขอทราบชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าเสนอในเอกสารนี้ เป็นความจริงทั้งสิ้น และ ข้าพเจ้าได้ค านึงถึงจริยธรรม 
  ทางวิชาการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
 (๑)  มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นไม่ว่า เอกสารแผนการเรียนการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน สื่อการสอน หนังสือ ต ารา ผลงานทางวิชาการ โครงการวิจัย หรือผลงานอื่นๆ มา
เป็นผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น แม้เพียงส่วนหน่ึงส่วนใดโดยไม่มีการอ้างอิงท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และไม่กระท าอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิดรวมทั้งไม่น าผลงานทาง
วิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะท่ีจะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็น
ผลงานใหม่ 
 (๒)  ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในผลงานของตนเองและแสดงหลักฐาน 
ในการค้นคว้า 
 (๓)  ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการหรือผลประโยชน์ส่วนตัวจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ 
ผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง (ถ้ามี) 
 (๔) ผลงานทางวิชาการได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่
ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
 (๕) น าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 (๖) ไม่กระท าการอันทุจริตในการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 (๗) ไม่ระบุการมีส่วนร่วมในเอกสารท่ีใช้ประเมินผลการสอนหรือผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 (๘) ไม่มีการกระท าที่ฝ่าฝืนข้อ ๓๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งต้ังและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 (๙) ไม่มีความประพฤติไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและข้าพเจ้ารับทราบ
ว่าหากข้าพเจ้ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว หรือเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมท่ีจะ
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรือ กรณีท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งแล้วหรือ
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ได้รับการแต่งต้ังแล้ว และปรากฏภายหลังว่ามีพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว ในการขอแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการสามารถแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อ
ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรอือธิการบดีด าเนินการ สอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณามีมติ 
 สภามหาวิทยาลัยสามารถสั่งงดการพิจารณาการขอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้ กรณีท่ีได้รับ
การพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งแล้ว สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติให้อธิการบดีสั่งถอดถอน และสภา
มหาวิทยาลัยสามารถสั่งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทางวินัยแก่ข้าพเจ้าตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการ
กระท าผิด และข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเสนอขอพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับต้ังแต่
วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติหรือนับต้ังแต่วันท่ีอธิการบดีมีค าสั่งถอดถอน 
 และข้าพเจ้าต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือ
วิทยาลัยหรือสถาบัน แล้วแต่กรณี 
 

      ลงนาม ................................................................. 
               (.................................................................) 
      วันท่ี ........... เดือน ..............................พ.ศ............... 
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แบบแสดงข้อมูลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

 

 ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................... 

(     )  ข้าราชการ (     )   พนักงานมหาวิทยาลัย    ต าแหน่ง.................................................................... 

สังกัด/ภาควิชา........................................................คณะ/วิทยาลัย......................................................................... 

ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก เร่ือง................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

การเผยแพร่ (APA)................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา................................................................................................................................................ 

วิทยานิพนธ ์ปริญญาโท เร่ือง................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

การเผยแพร่ (APA)................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา................................................................................................................................................ 
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ความเห็นและการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
  
ข้าพเจ้า........................................................... ต าแหน่ง ........................................................................... 
ได้ตรวจสอบแบบขอพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ ....................... (ช่ือ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) 
...................................................................................... และผลงานท่ีเสนอเห็นว่า ............................................... 
(ช่ือ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)...................................................... 
 ๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีขอแต่งตั้ง 
 ๒. ปฏิบัติภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ได้ครบถ้วน 
 ๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
 
 สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง ..................................................สาขาวิชา......................................
โดยวิธี ................................................................................. 
 

ลงนาม ......................................................... 
(...................................................................) 

        ต าแหน่ง......................................................... 
        วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ............ 
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ความเห็นและการตรวจสอบของหัวหน้าส่วนงาน 

 
ข้าพเจ้า....................................................... ต าแหน่ง ......................................................................... 
ได้ตรวจสอบแบบขอพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ ........ (ช่ือ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)....................  
และผลงานท่ีเสนอเห็นว่า ........................ (ช่ือ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)..................................................... 
 ๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีขอแต่งตั้ง 
 ๒. ปฏิบติัภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ได้ครบถ้วน 
 ๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
 สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง ..................................................สาขาวิชา......................................
โดยวิธี ................................................................................. 
  
        ลงนาม .................................................. 
                 (................................................) 
        ต าแหน่ง......................................................... 
        วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ............ 
 


