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

 

แบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีเทียบ (ม.บ.ว. ๑๑-๕๖)  

_________________________________________________________________________________ 

ประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

(ค าน าหน้านามตามกฏหมาย ชื่อ นามสกุล).................................................................................................  

สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา/ศูนย์ .................................................. 

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก ............................................................ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

เคยด ารงต าแหน่ง...............(ต าแหน่งทางวิชาการที่น ามาขอเทียบ) ............................................................. .......... 

สาขาวิชา ...............................................................................  

สังกัด ภาควิชา ............................................................................... 

คณะ ......................................................... .............................. 

มหาวิทยาลัย .......................................................................................  

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

ขอเทียบ ต าแหน่ง ........................................................................................ 

สาขาวิชา..............................................................................  

๑. ประวัติส่วนตัว 

๑.๑  วัน เดีอน ปี เกิด ........................................................................... 

๑.๒  การศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ (หากเป็นวุฒิเทียบเท่าปริญญา ให้ระบุ

ในหมายเหตุด้วยว่าเทียบเท่าปริญญาชั้นใด) 

 วุฒิ  ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ  หมายเหตุ 

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

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

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

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

 

 



๒ 

 

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

 

๒. ประวัติการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.๑  ปัจจุบัน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท เต็มเวลา/บางส่วนเวลา    ต าแหน่ง อาจารย์/

นักวิจัย  สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา  ...........................................................................  

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก ...........................................................................................  

และได้รับการบรรจุ เมื่อวันที่........เดือน......................................พ.ศ................. 

๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเศษ/ผู้ช่วย  

ศาสตราจารย์วิจัย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา  สาขาวิชา ..............................................    

 สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา/ศูนย์  ............................................................................... ...   

     คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก .........................................................................................................   

เมื่อวันที่.......... เดือน...............................   พ.ศ....................... 

๒.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์พิเศษ/รองศาสตราจารย์

วิจัย/รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา  สาขาวิชา ...................................................... 

 สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา/ศูนย์  ............................................................................... ...   

     คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก .........................................................................................................   

เมื่อวันที่.......... เดือน...............................   พ.ศ....................... 

๒.๔  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์พิเศษ/ศาสตราจารย์วิจัย/

ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา  สาขาวิชา ...................................................... 

 สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา/ศูนย์  ............................................................................... ...   

     คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก .........................................................................................................   

เมื่อวันที่.......... เดือน...............................   พ.ศ....................... 

           ๓. ประวัติการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

๓.๑  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ....................................................   

สังกัด ภาควิชา ...........................................................คณะ ..............................................................  

มหาวิทยาลัย .............................................................ประเทศ ..........................................................  

เมื่อวันที่.......... เดือน...............................   พ.ศ....................... 



๓ 
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๓.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา ...................................................... 

สังกัด ภาควิชา ...........................................................คณะ ..............................................................  

มหาวิทยาลัย .............................................................ประเทศ ..........................................................  

เมื่อวันที่.......... เดือน...............................   พ.ศ....................... 

๓.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชา ...................................................... 

สังกัด ภาควิชา ...........................................................คณะ ..............................................................  

มหาวิทยาลัย .............................................................ประเทศ ..........................................................  

เมื่อวันที่.......... เดือน...............................   พ.ศ....................... 

๔. ผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการครั้งหลังสุด  

(ให้เสนอโดยเขียนตามระบบ American Psychological Association ล่าสุด)    ดังนี้ 

พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  

ชื่อเรื่อง...................................................................................................................... ...................... 

การเผยแพร่ .................................................................................................................. .................. 

พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท ........................................................ .........  

ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ......................... 

การเผยแพร่ ................................................................................... ................................................. 

พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  

ชื่อเรื่อง........................................................................................ .................................................... 

การเผยแพร่ .................................................................................................................. .................. 

พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  

ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ......................... 

การเผยแพร่ ....................................................................................................................................  

 

 

 



๔ 
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๔. ภาระงานปัจจุบัน 

๕.๑ ภาระงานทั้งหมด 

ปีการศึกษา        เฉลี่ยจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ ร้อยละของภาระงานสอนต่อภาระงานทั้งหมด 

พ.ศ. .............              ........................    ..................... 

พ.ศ. .............              ........................    ..................... 

พ.ศ. .............              ........................    ..................... 

๕.๒ ภาระงานสอน 

ปีการศึกษา    ภาคเรียน   รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา  เฉลี่ยจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

พ.ศ. ............   .................  ...............  ...........................................            ........................  

พ.ศ. ............   .................  ...............  ...........................................            ........................  

พ.ศ. ............   .................  ...............  ...........................................            ........................  

๕.๓ รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(แนบเอกสาร) ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๕.๔ ชัว่โมงให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต ดังนี้ 

ปีการศึกษา   จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์(เฉลี่ย) 

พ.ศ. ...............   ....................... 

พ.ศ. ...............   ....................... 

พ.ศ. ...............   ....................... 

พ.ศ. ...............   ....................... 

พ.ศ. ...............   ....................... 

พ.ศ. ...............   ....................... 

พ.ศ. ...............   ....................... 

 

 

       



๕ 
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๕.๕ ภาระงานด้านวิชาการอ่ืน 

ปีการศึกษา   จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์(เฉลี่ย) 

พ.ศ. ................   ..................... 

๕.๖ ภาระงานด้านบริการวิชาการ 

ปีการศึกษา   จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์(เฉลี่ย) 

พ.ศ. ................   ..................... 

๕.๗ ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 

ปีการศึกษา   จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์(เฉลี่ย) 

พ.ศ. ................   ..................... 

๕.๘ ภาระงานด้านบริหาร 

ปีการศึกษา   จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์(เฉลี่ย) 

พ.ศ. ................   ..................... 

๕.๙ ภาระงานด้านกิจการนิสิต 

ปีการศึกษา   จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์(เฉลี่ย) 

พ.ศ. ................   ..................... 

๕.๑๐ ภาระงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ปีการศึกษา   จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์(เฉลี่ย) 

พ.ศ. ................   ..................... 

๖. ผลการสอน 

  (ในกรณีที่ต้องมีการประเมินผลการสอน  ให้แนบผลการประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชา

ชั้นต้นของมหาวิทยาลัยบูรพาหรือกรณีที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ส่งผลฯไปยังหน่วยงานภายในฯ แล้ว ให้ระบุด้วย) 

  

 

       

 



๖ 
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๗. ผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอ(ท้ังหมด)เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ  

(ให้เสนอโดยเขียนตามระบบ American Psychological Association ล่าสุด)       

๗.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา/ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย 

                  ๗.๑.๑ ผลงานวิจัย 

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

         ๗.๑.๑.๒ ................ผลการพิจารณา    � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

           ๗.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

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

          ๗.๑.๒.๒............... ผลการพิจารณา     � อยู่ในเกณฑ์   � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

           ๗.๑.๓  ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 

๗.๑.๓.๑................ ผลการพิจารณา     � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

          ๗.๑.๓.๒............... ผลการพิจารณา      � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

๗.๑.๔ หนังสือ  ต ารา  บทความทางวิชาการ 

         ๗.๑.๔.๑ หนังสือ(ระบุเดือน ปี ที่เผยแพร่) 

           ๗.๑.๔.๑.๑... ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

            ๗.๑.๔.๑.๒... ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

        ๗.๑.๔.๒. ต ารา(ระบุหลักสูตรและภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่เริ่มใช้) 

            ๗.๑.๓.๒.๑... 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 
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           ๗.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รอง

ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา/รองศาสตราจารย์พิเศษ/รองศาสตราจารย์วิจัย 

                  ๗.๒.๑ ผลงานวิจัย 

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

         ๗.๒.๑.๒ ................ ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

           ๗.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

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

         ๗.๒.๒.๒............... ผลการพิจารณา    � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

  ๗.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 

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(ระบุเดือน ปี ที่เผยแพร่) 

           ๗.๒.๔.๑.๑... ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

            ๗.๒.๔.๑.๒... ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

๗.๒.๔.๒. ต ารา(ระบุหลักสูตรและภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่เริ่มใช้) 

            ๗.๒.๔.๒.๑... ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

            ๗.๑.๔.๒.๒... ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

๗.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา/ศาสตราจารย์พิเศษ/ศาสตราจารย์วิจัย 

                  ๗.๓.๑ ผลงานวิจัย 

          ๗.๓.๑.๑ ................ ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

         ๗.๓.๑.๒ ................ ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

 



๘ 
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           ๗.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

         ๗.๓.๒.๑................ ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

         ๗.๓.๒.๒............... ผลการพิจารณา    � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

           ๗.๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม 

๗.๓.๓.๑................ ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

          ๗.๓.๓.๒............... ผลการพิจารณา    � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

๗.๓.๔ หนังสือ  ต ารา  บทความทางวิชาการ 

         ๗.๓.๔.๑ หนังสือ(ระบุเดือน ปี ที่เผยแพร่) 

           ๗.๓.๔.๑.๑... ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

            ๗.๓.๔.๑.๒... ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์     

๗.๓.๔.๒. ต ารา(ระบุหลักสูตรและภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่เริ่มใช้) 

            ๗.๓.๔.๒.๑... ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

            ๗.๓.๔.๒.๒... ผลการพิจารณา   � อยู่ในเกณฑ์  � ไม่อยู่ในเกณฑ์ 

๘. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ิมเติมในการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการครั้งนี้ (กรณีคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการมีมติให้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม) (ให้เสนอโดยเขียนตามระบบ American 

Psychological Association ล่าสุด)     

๘.๑ ผลงานวิจัย 

          ๘.๑.๑ ................ (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association 
(APA) ล่าสุด)..... 

  � วิจัยแต่ผู้เดียว 

  � วิจัยร่วมกับผู้อื่น 

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

  � ไม่เคยใช้   � เคยใช้ 



๙ 

 

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

 

 
  ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม่ 

  � ไม่เคยใช้ 

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

 

         ๘.๑.๒ ................ (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 ......................................................................................................  

        

 

 



๑๐ 
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           ๘.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก        
คณะกรรมการของ คณะ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดือน 
ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง) 

         ๘.๒.๑................ 
 

   � 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 ......................................................................................................  

          
           ๘.๓  ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 

 ๘.๓.๑ เรื่อง ......................................................................................................... 
  ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปน้ี 

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



๑๑ 

 

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

 

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

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

   � การเปิดให้เยี่ยมชมพื้นท่ี เมื่อ ............................. 
   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) 

 

 ๘.๔  ต ารา  หนังสือ  

        ๘.๔.๑ ต ารา  .......... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological 
Association (APA) ล่าสุด) (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ท่ี 
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 
หนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งเมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ต ารา” ไปแล้ว  

การน า “ต ารา” นั้นไป แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ต ารา” เพื่อน ามาขอแต่งตั้งและให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “ต ารา” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระท าได้ แต่จะต้องมีการเผยแพร่ “ต ารา” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง) 



๑๒ 

 

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

 

   ต ารานี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ 

   � ไม่เคยใช้ 

   � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............. 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้) 
    ๘.๔.๒ หนังสือ........... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological 
Association (APA) ล่าสุด) (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชานั้น และเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การน า“หนังสือ” นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อน ามาขอแต่งตั้งและให้มีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระท า
ได้ แต่จะต้องมีการเผยแพร่ “หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง) 
   หนังสือนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ/ 
หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   � ไม่เคยใช้ 

   � เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............. 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้) 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ (ในกรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม) 

� ขอทราบชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ (คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจะแต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จากผู้ที่ยินดีให้เปิดเผยชื่อเท่านั้น) 

� ไม่ขอทราบชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเสนอในเอกสารนี้ เป็นความจริงทั้งสิ้น  ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ข้าพเสนอ 

ให้พิจารณาเพ่ือการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการนี้ ไม่เป็นงานวิจัยที่ข้าพเจ้าท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  เพ่ือ



๑๓ 
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รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ    และ  ข้าพเจ้าได้ค านึงถึงจริยธรรมทางวิชาการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการ ดังนี ้

(๑)  มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่น าผลงานของผู้อื่นไม่ว่า  เอกสารแผนการเรียนการสอน  เอกสารประกอบการ

สอน  เอกสารค าสอน  สื่อการสอน  หนังสือ  ต ารา  ผลงานทางวิชาการ  โครงการวิจยั  หรือผลงานอ่ืนๆ  มาเป็นผลงานของ

ตน     ไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้น  แม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และไม่กระท า

อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด  รวมทั้งไม่น าผลงานทางวิชาการของ

ตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึง่ฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่

(๒) ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานของตนเองและแสดงหลักฐานในการ

ค้นคว้า 

 (๓) ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการหรือผลประโยชนส์่วนตัวจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง(ถ้ามี) 

(๔)  ผลงานทางวิชาการได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์  ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง  และเสนอผลงาน

ตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจยัโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  และ

เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

(๕) น าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

(๖) ไม่กระท าการอันทุจริตในการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(๗) ไม่ระบุการมีส่วนร่วมในเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนหรอืผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับ 

ความเป็นจริง 

(๘) ไม่มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือน าผลงานของผู้อื่นไปใช้โดยอ้าง 

ว่าเป็นผลงานของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน หรือ ผลงานทางวิชาการ หรือโครงการวิจัย หรือ

ผลงานอ่ืนๆ 

(๙) ไม่มีการกระท าที่ฝ่าฝืนข้อ ๔๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ.  

๒๕๕๖ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม  

(๑๐) ไม่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 



๑๔ 

 

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

 

 

และข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว หรือเป็นผู้ที่มีความ

ประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  หรือ กรณีท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้

ด ารงต าแหน่ง แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้ว  และปรากฎภายหลังว่ามีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว 

ในการขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการสามารถแจ้ง

มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรืออธิการบดีด าเนินการสอบข้อเท็จจริง  แล้วแตก่รณี  แล้วเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณามีมติ 

สภามหาวิทยาลัยสามารถสั่งงดการพิจารณาการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้   กรณีท่ีได้รับการพิจารณา

อนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง แล้ว  สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติให้อธิการบดีสั่งถอดถอน     และสภามหาวิทยาลัยสามารถสั่ง

ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทางวนิัยแก่ข้าพเจ้าตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิด    และข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ

เสนอขอพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไมน่้อยกว่า ๕ ปี  นบัตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติหรือ

นับตั้งแต่วันที่อธิการบดีมีค าสั่งถอดถอน    

 และข้าพเจ้าต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือ

วิทยาลัยหรือสถาบัน แลว้แต่กรณี   

 

      ลงนาม 

       (                                                                ) 

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

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

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

 

ความเห็นและการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
 

 

ข้าพเจ้า.......................................................................  ต าแหน่ง ............................................................................ 

ได้ตรวจสอบแบบขอพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ ............ (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)......... 

...................................  และผลงานที่เสนอ เห็นว่า ............ (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง).......................................... 

๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ขอแต่งตั้ง 
๒. ปฏิบัติภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม / 
ภาระงานตามสัญญาจ้าง / ภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิจัย ได้ครบถ้วน 

๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง ............................................................... สาขาวิชา ................................ 

.......................................................................................  โดยวิธีเทียบ 

 

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

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

ต าแหน่ง............................................................. 

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

 

 

 
 

 

  

 



๑๖ 

 

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

 

ความเห็นและการตรวจสอบของหัวหน้าส่วนงาน  

 

ข้าพเจ้า....................................................... ต าแหน่ง ............................................................................................... 

ได้ตรวจสอบแบบขอพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ ............ (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)............ 

และผลงานที่เสนอเห็นว่า ............. (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)..................................................... 

๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ขอแต่งตั้ง 
๒. ปฏิบัติภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ิมเติม / ภาระงานตามสัญญาจ้าง / ภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิจัย ได้ครบถ้วน 

๓. มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ..............................................................................................  

สาขาวิชา ....................................................................................................................................... โดยวิธีเทียบ 

 

 

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

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

       ต าแหน่ง....................................... 

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

 

 

 

 


