
-๑- 

 

ลงนาม .................................................................. 

 

แบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (ม.บ.ว. ๑๐-๕๖) 
__________________________________________________________________________________ 

 
ประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

(ค าน าหน้านามตามกฏหมาย ชื่อ นามสกุล).................................................................................................  
สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา.................................................. 

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน............................................................ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

เพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
 

๑. ประวัติส่วนตัว 
๑.๑  วัน เดีอน ปี เกิด ........................................................................... สัญชาติ ................................ 
๑.๒  การศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ (หากเป็นวุฒิเทียบเท่าปริญญา ให้ระบุ
ในหมายเหตุด้วยว่าเทียบเท่าปริญญาชั้นใด) 

 วุฒิ  ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ  หมายเหตุ 
...............................     ........................     .............................................................     .........................  
...............................     ........................     ................................... ..........................     ......................... 
...............................     ........................     .............................................................     .........................  
...............................     ........................     .............................................................     .........................  
...............................     ........................     .............................................................     .......... ............... 
 

๒. ประวัติการปฏิบัติงาน 
๒.๑  ได้รับเชิญมาสอน ที่ ส านักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา ................................................................

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ...............................................................................................................  
มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแต่ วันที่ ............ เดือน .......................................... พ.ศ. .......................  

๒.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์   ในสังกัด มหาวิทยาลัย .................................................. 
ประเทศ  ............................................... เมื่อวันที่..........เดือน................................. พ.ศ............. 

 



-๒- 

 

ลงนาม .................................................................. 

 

๒.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา ....................................................... 
ในสังกัด มหาวิทยาลัย ................................................. ......................................................... ........ 
ประเทศ  ............................................... เมื่อวันที่..........เดือน................................. พ.ศ............. 

๒.๔  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชา .......................................................... 
ในสังกัด มหาวิทยาลัย ................................................. ......................................................... ........ 
ประเทศ  ............................................... เมื่อวันที่..........เดือน................................. พ.ศ............. 

๒.๕  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชา ................................................................ 
ในสังกัด มหาวิทยาลัย ................................................. ......................................................... ........ 
ประเทศ  ............................................... เมื่อวันที่..........เดือน................................. พ.ศ............. 

 
๓. ภาระงานปัจจุบัน 

๓.๑ ภาระงานสอน 
ปีการศึกษา    ภาคเรียน   รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา  เฉลี่ยจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 
พ.ศ. ............   .................  ...............  ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............   .................  ...............  ...........................................            .............. .......... 
พ.ศ. ............   .................  ...............  ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............   .................  ...............  ...........................................            .............. .......... 
พ.ศ. ............   .................  ...............  ...........................................            ........................  
 
๓.๒ ภาระงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ปีการศึกษา   จ านวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์(เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 

 
 



-๓- 

 

ลงนาม .................................................................. 

 

๔. ผลงานทางวิชาการ (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)            
๔.๑ ผลงานวิจัย 

  ๔.๑.๑ พ.ศ. ......................  ผลงานประเภท ....................................................................................... 
   ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................... 
   การเผยแพร ่................................................................................................................................... 
  ๔.๑.๒ พ.ศ. ......................  ผลงานประเภท ....................................................................................... 
   ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................... 
   การเผยแพร ่................................................................................................................................... 
  ๔.๑.๓ พ.ศ. ......................  ผลงานประเภท ....................................................................................... 
   ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................... 
   การเผยแพร ่................................................................................................................................... 
 

๔.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๒.๑ พ.ศ. ......................  ผลงานประเภท ....................................................................................... 
   ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................... 
   การเผยแพร ่................................................................................................................................... 
  ๔.๒.๒ พ.ศ. ......................  ผลงานประเภท ....................................................................................... 
   ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................... 
   การเผยแพร ่................................................................................................................................... 
  ๔.๒.๓ พ.ศ. ......................  ผลงานประเภท ....................................................................................... 
   ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................... 
   การเผยแพร ่................................................................................................................................... 
 

๔.๓ ต ารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
  ๔.๓.๑ พ.ศ. ......................  ผลงานประเภท ....................................................................................... 
   ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................... 
   การเผยแพร ่................................................................................................................................... 
   วันท่ีเผยแพร่ .................................................................................................................................. 
 



-๔- 

 

ลงนาม .................................................................. 

 

  ๔.๓.๒ พ.ศ. ......................  ผลงานประเภท ....................................................................................... 
   ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................... 
   การเผยแพร ่................................................................................................................................... 
   วันท่ีเผยแพร่ .................................................................................................................................. 
  ๔.๓.๓ พ.ศ. ......................  ผลงานประเภท ....................................................................................... 
   ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................... 
   การเผยแพร ่................................................................................................................................... 
   วันท่ีเผยแพร่ .................................................................................................................................. 
        

เห็นว่า                  (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)                             1 
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
๒. ปฏิบัติภาระงานตามที่ก าหนดได้ครบถ้วน 
๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
๔. มีจริยธรรม และประพฤติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ  

 
ลงนาม ................................................................. 

   (....................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
                     (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ............... 

 
 



-๕- 

 

ลงนาม .................................................................. 

 

ความเห็นและการตรวจสอบของหัวหน้าส่วนงาน  
 
ข้าพเจ้า....................................................... ต าแหน่ง ............................................................................................. 
ได้ตรวจสอบแบบค าขอพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ ของ                                1 
(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)                             1   
เห็นว่า                 (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)                            1 

๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
๒. ปฏิบัติภาระงานตามที่ก าหนดได้ครบถ้วน 
๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
๔. มีจริยธรรม และประพฤติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 
สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

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

       ต าแหน่ง....................................... 
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๖- 

 

ลงนาม .................................................................. 

 

ความเห็นและการตรวจสอบของคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
 
คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ............................................................................ ............................  
ในการประชุมครั้งที่ ......./....................... เมื่อ วันที่ ......... เดือน ............................................... พ.ศ. ................... 
ได้ตรวจสอบแบบค าขอพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์อาคันตุกะ ของ                                1 
(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)                             1   
เห็นว่า                 (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)                            1 

� สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์อาคันตุกะ ด้วยเหตุผลดังนี้ 
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ขอแต่งตั้ง 
๒. ปฏิบัติภาระงานตามที่ก าหนดได้ครบถ้วน 
๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
๔. มีจริยธรรม และประพฤติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

� ไมส่มควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์อาคันตุกะ เนื่องจาก .................  
................................................................................................................................... ..............................  
................................................................................................... ..............................................................  

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

ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ........................................................... 
 วันที่..........เดือน..........................พ.ศ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


