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เอกสารแนบทา้ยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เอกสารหมายเลข ๔ ข 

แบบคําขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยบางส่วนเวลา  
ตําแหน่งอาจารย์ (ม.บ.ว. ๐๒-๕๖) 

___________________________________________________________________________ 
 

ประวัตสิ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
(คํานําหน้านามตามกฏหมาย ชือ่ นามสกุล)................................................................................................. 

สังกัด สํานักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา.................................................. 
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน............................................................ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่...................................................................................... 

ในสาขาวิชา.............................................................................. 
โดยวิธี.................................................................................. 

 

๑. ประวัตสิ่วนตัว 
๑.๑  วัน เดอืน ปี เกิด ........................................................................... 
๑.๒  การศึกษาระดับอดุมศึกษา เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ (หากเป็นวุฒิเทียบเท่าปริญญา ให้ระบุใน

หมายเหตดุ้วยว่าเทียบเท่าปริญญาชั้นใด) 
 วุฒิ  ปี พ.ศ. ที่สําเรจ็          ชื่อสถานศึกษาและประเทศ             หมายเหต ุ
......................................     ........................     .......................................................     ......................... 
......................................     ........................     .......................................................     ......................... 
......................................     ........................     .......................................................     ......................... 
......................................     ........................     .......................................................     ......................... 

        

๒. ประวัติการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
๒.๑  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง อาจารย์/ ผูช้่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา/ รองศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยบูรพา  สังกัด สาํนักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา .............................................................. 
......................................................................................................คณะ/วิทยาลัย/สถาบนั 
............................................................................................................... 

๒.๒  ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบางส่วนเวลา ตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่........เดือน
......................................พ.ศ................. 

๒.๓  ได้รับแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา  สาขาวิชา .................... 
.............................................................................................................. เมื่อวันที่..........เดือน........ 
..........................พ.ศ....................... 
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๒.๔  ได้รับแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา  สาขาวิชา ......................  
................................................................................................................. เมื่อวันที่..........เดอืน
......... .........................พ.ศ....................... 

 
๓. ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการครั้งหลังสุด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยบูรพา/รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา) ดังนี้ (ให้เขียนตามระบบ American Psychological 
Association (APA) ล่าสุด) 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
 

๔. ผลการปฏิบัติงานประจําปีตามสัญญาจ้างคณาจารย์บางส่วนเวลา 
๔.๑  ภาระงานสอน 

ปีการศึกษา    ภาคการศึกษา   รหัสวิชา            ชือ่รายวิชา      จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ............     .................     ...............   ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............     .................     ...............   ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............     .................     ...............   ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............     .................     ...............   ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............     .................     ...............   ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............     .................     ...............   ...........................................            ........................ 
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๔.๒  ภาระงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ปีการศึกษา             ภาระงาน  จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์(เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................ ..............................................  ..................... 
พ.ศ. ................ .............................................  ..................... 
พ.ศ. ................ ............................................  ..................... 
พ.ศ. ................ ............................................  ..................... 
พ.ศ. ................ ............................................  ..................... 
พ.ศ. ................ ............................................  ..................... 

 

๕.  ผลการสอน   
(ให้แนบผลการประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรอืกรณทีีผู่้บังคับบัญชาชั้นต้นไดส้่งผลฯ ไป

ยังหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดแีลว้ ให้ระบุด้วย) 
  

๖.  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอให้พิจารณาครั้งนี้ 
(ต้องไม่ซ้ํากับผลงานทางวิชาการท่ีได้เคยใชส้ําหรับการพิจารณาแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการมาแล้ว  

ยกเว้นผลงานที่เคยได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ตามขอ้บังคับนี้แต่ไมผ่่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง
ทางวิชาการ  ให้เสนอโดยระบุผลการพิจารณาไว้ในหมายเหตุหรือผลงานที่เคยได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์
ตามขอ้บังคับเดิมก่อนขอ้บังคับนี้มีผลใช้บังคับแต่ไม่ผ่านการพิจารณาแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เสนอ
ผลงานนั้นใหมไ่ด้เพ่ือพิจารณาตามขอ้บังคับนี้โดยระบุไว้ในหมายเหต ุ

ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด    ในกรณทีี่มีผู้ร่วมในผลงาน
หลายคน ให้สง่หลักฐานการรับรองสดัส่วนในผลงานของผู้มีส่วนร่วมทุกคนด้วย  ตามแบบ  ม.บ.ว. ๑๓-๕๖) 

๖.๑  ผลงานวิจัย (ในกรณีท่ีงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดความยาวต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน
การประเมินคณุภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังสถาบันทางวิชาการใน
สาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 

เมื่อได้เผยแพรแ่ละไดม้ีการพิจารณาประเมนิคุณภาพแล้ว  การนํา “งานวิจัย” นั้นมาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอแต่งตั้ง และใหม้ีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่ง  จะกระทํามิได้) 
๖.๑.๑ ........... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)  ..... 

 วิจัยแต่ผู้เดียว 
 วิจัยร่วมกับผู้อื่น 

 เป็นผู้วิจัยหลัก         ไม่เป็นผู้วิจัยหลัก 
มีส่วนร่วมในการจัดทํา ร้อยละ .......... 
ผลงานวิจัยนี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรอืประกาศนียบัตร

ใดใด หรอืไม ่
 ไม่เคยใช้   เคยใช ้    
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ผลงานวิจัยนี้เคยใชส้ําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพาและ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือตําแหน่ง
ศาสตราจารยม์หาวิทยาลัยบูรพามาแล้วหรอืไม ่

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑท์ี่กําหนดในขอ้บังคับนี้) 
หมายเหตุ ...................................................................................................... 

๖.๑.๒. .......... (เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)  ...... 
 วิจัยแต่ผู้เดียว 
 วิจัยร่วมกับผู้อื่น 

 เป็นผู้วิจัยหลัก         ไม่เป็นผู้วิจัยหลัก 
มีส่วนร่วมในการจัดทํา ร้อยละ .......... 
ผลงานวิจัยนี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรอืประกาศนียบัตร

ใดใด หรอืไม ่
 ไม่เคยใช้   เคยใช ้    

ผลงานวิจัยนี้เคยใชส้ําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพาและ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือตําแหน่ง
ศาสตราจารยม์หาวิทยาลัยบูรพามาแล้วหรอืไม ่

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

     ตามเกณฑท์ี่กําหนดในขอ้บังคับนี้) 
หมายเหตุ ...................................................................................................... 

๖.๑.๓ ....................................................... 
 

๖.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปลวรรณกรรมฯ 
๖.๒.๑  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก

คณะกรรมการของ คณะ ที่เกีย่วข้องกับสาขาวิชานั้น  และตอ้งเผยแพร่สูส่าธารณชน
มาแล้วไม่นอ้ยกว่า สี่เดอืน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง)  

        ๖.๒.๑.๑ ................ 
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาน้ัน เมื่อ ................................  และได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วดังนี้ ..................................... ตั้งแต่ ..................................(ไม่น้อยกว่า สี่เดอืน 
ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง) 

 ทําแต่ผู้เดยีว 
 ทําร่วมกับผู้อื่น 
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   เป็นผูด้ําเนินการหลัก 
   ไม่เป็นผูด้าํเนินการหลัก 

มีส่วนร่วมในการจัดทํา รอ้ยละ .......... 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ได้เคยนาํไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาหรอืประกาศนียบัตรใดใด หรอืไม่ 
   ไม่เคยใช ้    เคยใช ้

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์หาวิทยาลัยบูรพาและ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพามาแล้วหรือไม ่

 ไม่เคยใช ้
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........  

     ตามเกณฑท์ี่กําหนดในขอ้บังคับนี้) 
หมายเหตุ ...................................................................................................... 

        ๖.๒.๑.๒............... 
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาน้ัน เมื่อ ................................  และได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วดังนี้ ..................................... ตั้งแต่ ..................................(ไม่น้อยกว่า สี่เดอืน 
ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง) 

 ทําแต่ผู้เดยีว 
 ทําร่วมกับผู้อื่น 

   เป็นผูด้ําเนินการหลัก 
   ไม่เป็นผูด้าํเนินการหลัก 

มีส่วนร่วมในการจัดทํา รอ้ยละ .......... 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ได้เคยนาํไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาหรอืประกาศนียบัตรใดใด หรอืไม่ 
   ไม่เคยใช ้    เคยใช ้

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์หาวิทยาลัยบูรพาและ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพามาแล้วหรือไม ่

 ไม่เคยใช ้
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........  

     ตามเกณฑท์ี่กําหนดในขอ้บังคับนี้) 
หมายเหตุ ...................................................................................................... 
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๖.๒.๒  งานแปลวรรณกรรมฯ  (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของ คณะ ที่เกีย่วข้องกับสาขาวิชานั้น  และตอ้งเผยแพร่สูส่าธารณชน
มาแล้วไม่นอ้ยกว่า สี่เดอืน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง  

เมื่อได้มีการพิจารณาประเมนิคุณภาพของ “งานแปลวรรณกรรมฯ” ไปแล้ว การนํา 
“งานแปลวรรณกรรมฯ” นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเตมิเนื้อหาใน “งานแปลวรรณกรรมฯ” 
เพื่อนํามาขอแต่งตั้งและให้มกีารประเมินคณุภาพ “งานแปลวรรณกรรมฯ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง 
อาจกระทําได ้แต่จะตอ้งมีการเผยแพร่ “งานแปลวรรณกรรมฯ” นั้นใหมอ่ีกคร้ังหนึ่ง) 

   ๖.๒.๒.๑ ........................................ 
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาน้ัน เมื่อ ................................  และได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วดังนี้ .................................. ตั้งแต่ ......................................... (ไม่น้อยกว่า สี่เดอืน 
ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง) 

 ทําแต่ผู้เดยีว 
 ทําร่วมกับผู้อื่น 

   เป็นผูด้ําเนินการหลัก 
   ไม่เป็นผูด้าํเนินการหลัก 

มีส่วนร่วมในการจัดทํา รอ้ยละ .......... 
ผลงานแปลวรรณกรรมฯ นี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาหรอืประกาศนียบัตรใดใด หรอืไม่ 
   ไม่เคยใช ้    เคยใช ้

ผลงานแปลวรรณกรรมฯ นี้เคยใชส้ําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาและ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 
และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพามาแลว้หรือไม ่

 ไม่เคยใช ้
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคบันี้) 

หมายเหตุ ...................................................................................................... 
   ๖.๒.๒.๒ ........................................ 

ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาน้ัน เมื่อ ................................  และได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วดังนี้ .................................. ตั้งแต่ ......................................... (ไม่น้อยกว่า สี่เดอืน 
ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง) 

 ทําแต่ผู้เดยีว 
 ทําร่วมกับผู้อื่น 

 



-๗- 

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

   เป็นผูด้ําเนินการหลัก 
   ไม่เป็นผูด้าํเนินการหลัก 

มีส่วนร่วมในการจัดทํา รอ้ยละ .......... 
ผลงานแปลวรรณกรรมฯ นี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาหรอืประกาศนียบัตรใดใด หรอืไม่ 
   ไม่เคยใช ้    เคยใช ้

ผลงานแปลวรรณกรรมฯ นี้เคยใชส้ําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาและ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 
และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพามาแลว้หรือไม ่

 ไม่เคยใช ้
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคบันี้) 

หมายเหตุ ...................................................................................................... 
 

๖.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
๖.๓.๑ เร่ือง ......................................................................................................... 

ได้การรับรองการใช้ประโยชนต์อ่สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี ้โดยวิธีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

 มหาวิทยาลัย/คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่รับรองการใชป้ระโยชนต์อ่
สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น และไดร้ับรองเมือ่ 
.......................................................................................... 

 ผู้เสนอขอแต่งตั้งแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชนต์อ่สังคมของผลงาน
วิชาการรับใชส้งัคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องดังน้ี 
...............................................................  จากสถาบัน ....................................... 
เมื่อ .......................................... 

ลักษณะการเผยแพร่ โดย 
 การจดัเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่ เมือ่ ............................. 
 การเปิดใหเ้ย่ียมชมพื้นที ่เมื่อ ............................. 

และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางที่สอดคล้องกับผลงาน ใน
ลักษณะการเผยแพร่ดังนี้ .................................................................................................  
เมื่อ ................................................................... โดยการเผยแพร่นั้นจะตอ้งมีการบันทึก
เป็นเอกสารหรอืเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใชอ้้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ ดงันี้ 
..................................................................... และได้เสนอเอกสารดังกล่าวมาพร้อมด้วย
แล้ว ดังนี้ ............................... 

 



-๘- 

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

ผู้มีส่วนร่วมในผลงานนี้ 
 เป็นผูด้ําเนินการแตผู่้เดยีว 
 เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่น 

  เป็นผูด้ําเนินการหลัก 
  ไม่เป็นผูด้าํเนินการหลัก 

ผลงานวิชาการรับใชส้ังคมนี้เคยใชส้ําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารยม์หาวิทยาลัยบูรพาและ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา และ/
หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรอืไม ่

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

                ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด) 
๖.๓.๒ ................................................................................................................ 
 

๖.๔  ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
๖.๔.๑  ตํารา (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ คณะ ที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  และตอ้งใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลยั
มาแล้วไม่นอ้ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนาํมาใช้ประกอบการขอแต่งตัง้  

เมื่อได้มีการพจิารณาประเมนิคุณภาพของ “ตํารา” ไปแล้ว  การนํา “ตํารา”         
นั้นไป แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนือ้หาใน “ตํารา” เพื่อนํามาขอแต่งตัง้และให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระทําได้ แต่จะตอ้งมีการเผยแพร่ 
“ตํารา” นั้นใหม่อีกคร้ังหนึ่ง) 
๖.๔.๑.๑ .......... (เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)........ 

ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาน้ัน เมื่อ ................................  และใชใ้นการเรียนการสอนใน
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว ในหลักสตูร ................................................ตั้งแต่ 
...................................................... (ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนาํมาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้ง) 

ตํารานี้เคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพาและ/หรือ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือ
ตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพามาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

                          ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อบังคับนี)้ 
 
 



-๙- 

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

๖.๔.๑.๒ .......... (เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)........ 
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาน้ัน เมื่อ ................................  และใชใ้นการเรียนการสอนใน
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว ในหลักสตูร ................................................ตั้งแต่ 
...................................................... (ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนาํมาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้ง) 

ตํารานี้เคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพาและ/หรือ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือ
ตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพามาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

                          ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อบังคับนี)้ 
๖.๔.๑.๓ .............................................. 

๖.๔.๒  หนังสอื (ตอ้งไดร้ับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  และเผยแพร่มาแล้วไม่นอ้ยกว่าสี่เดอืน  

เมื่อได้มีการพจิารณาประเมนิคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว  การนํา “หนังสือ” 
นั้นไปแก้ไขปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมเนือ้หาใน “หนังสือ” เพ่ือนํามาขอแต่งตั้งและให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “หนังสอื” นั้นอีกคร้ังหนึ่ง อาจกระทําได้ แต่จะตอ้งมีการเผยแพร่ 
“หนังสือ” นั้นใหมอ่ีกคร้ังหนึง่) 
๖.๔.๒.๑ .........(เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสดุ)...... 

ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาน้ัน เมื่อ ................................  และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ 
.......................................................(ไม่น้อยกว่า สี่เดอืน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอ
แต่งตั้ง) 

หนังสือนี้เคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือ
ตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพามาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

                     ตามเกณฑท่ี์กําหนดในขอ้บังคับนี้) 
๖.๔.๒.๒ .........(เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)...... 

ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาน้ัน เมื่อ ................................  และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ 
.......................................................(ไม่น้อยกว่า สี่เดอืน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอ
แต่งตั้ง) 



-๑๐- 

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

หนังสือนี้เคยใช้สําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือ
ตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพามาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช ้
 เคยใช ้(เมื่อป ีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

                     ตามเกณฑท่ี์กําหนดในขอ้บังคับนี้) 
๖.๔.๓  บทความทางวิชาการ (เฉพาะการขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น 

เมื่อได้เผยแพรแ่ละไดม้ีการพิจารณาประเมนิคุณภาพในการขอแต่งตั้งแล้ว  การนํา 
“บทความทางวิชาการ” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเตมิส่วนใดส่วนหนึง่ เพื่อนํามา
ขอให้พิจารณาแต่งตั้งและใหม้ีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกคร้ัง
หนึ่ง จะกระทาํมิได้) 
๖.๔.๓.๑ ...... (เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสดุ)........ 

 ทําแต่ผู้เดยีว 
 ทําร่วมกับผู้อื่น 

   เป็นผูด้ําเนินการหลัก 
   ไม่เป็นผูด้าํเนินการหลัก 

มีส่วนร่วมในการจัดทํา รอ้ยละ .......... 
ผลงานนี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรใดใด หรอืไม ่
   ไม่เคยใช ้    เคยใช ้

    ลักษณะการเผยแพร่ 
 เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 

     ท่ีมีกําหนดการเผยแพรอ่ย่างแน่นอนชดัเจน ดังนี้ ........................ 
 เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ  
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้น
แล้ว  ดังนี้ ................................................................... 

 เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาต ิที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ที่นําเสนอนั้นแล้ว ดังนี้ 
.......................................... 

๖.๔.๓.๒ ............ 
 
 
 

 



-๑๑- 

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

๗.  ผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอ (ทั้งหมด) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ (เขียนตาม
ระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด) 

๗.๑  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 
๗.๑.๑ ผลงานวิจัย 

        ๗.๑.๑.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
        ๗.๑.๑.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์

     ๗.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปลวรรณกรรมฯ 
        ๗.๑.๒.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์

         ๗.๑.๒.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
          ๗.๑.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  ๗.๑.๓.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
  ๗.๑.๓.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
          ๗.๑.๔ หนังสอื  ตํารา  บทความทางวิชาการ 
        ๗.๑.๔.๑ หนังสือ 
          ๗.๑.๔.๑.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
           ๗.๑.๔.๑.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
       ๗.๑.๔.๒ ตํารา           

๗.๑.๔.๒.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
           ๗.๑.๔.๒.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์          

๗.๑.๔.๓ บทความทางวิชาการ 
           ๗.๑.๔.๓.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ ์  ไมอ่ยู่ในเกณฑ์

            ๗.๑.๔.๓.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
๗.๒  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลยับูรพา 

                 ๗.๒.๑  ผลงานวิจัย 
๗.๒.๑.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์
๗.๒.๑.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์      

          ๗.๒.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปลวรรณกรรมฯ 
        ๗.๒.๒.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์

        ๗.๒.๒.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
๗.๒.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

  ๗.๒.๓.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
  ๗.๒.๓.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
 
 
 



-๑๒- 

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

๗.๒.๔  หนังสอื  ตํารา   
      ๗.๒.๔.๑ หนังสือ 
           ๗.๒.๔.๑.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์

๗.๒.๔.๑.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
       ๗.๒.๔.๒ ตํารา  
           ๗.๒.๔.๒.๑ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์

๗.๒.๔.๒.๒ ......................... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ ์
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
 ขอทราบชือ่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

(คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะแต่งตั้งกรรมการประเมนิผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  จากผู้ที่ยินดีให้เปดิเผยชื่อเท่านั้น) 

 ไม่ขอทราบชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูทีข่้าพเจ้าเสนอในเอกสารนี้ เปน็ความจริงทั้งสิ้น และ  ข้าพเจ้าได้คํานึงถึง
จริยธรรมทางวิชาการและปฏบัิติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี ้

 (๑)  มีความซือ่สตัย์ทางวิชาการ  ไม่นําผลงานของผู้อื่นไม่ว่า  เอกสารแผนการเรียนการสอน  เอกสาร
ประกอบการสอน  เอกสารคาํสอน  สือ่การสอน  หนังสอื  ตํารา  ผลงานทางวิชาการ  โครงการวิจัย  หรือผลงาน
อื่นๆ มาเป็นผลงานของตน    ไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ืน่  แม้เพียงส่วนหน่ึงส่วนใดโดยไม่มีการอ้างอิงท่ีถูกตอ้ง
ตามหลักวชิาการ  และไม่กระทําอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ื่นอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด  
รวมทั้งไม่นําผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับใน
ลักษณะที่จะทาํให้เข้าใจผิดวา่เป็นผลงานใหม่ 

(๒)  ให้เกียรตแิละอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีน่ํามาใช้ในผลงานของตนเองและแสดงหลกัฐาน
ในการค้นคว้า 

(๓)  ไม่คํานึงถึงผลประโยชนท์างวิชาการหรือผลประโยชน์ส่วนตัวจนละเลยหรือละเมดิสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นและสทิธิมนุษยชน รวมท้ังสวัสดิภาพสตัว์ทดลอง (ถ้ามี) 

(๔)  ผลงานทางวิชาการได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวชิาการเป็นเกณฑ์  ไม่มอีคตมิาเก่ียวข้อง  และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบีย่งเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรอืต้องการสร้างความ
เสียหายแก่ผูอ้ืน่  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยันในทาง
วิชาการ 

(๕)  นําผลงานไปใช้ประโยชนใ์นทางที่ชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
(๖)  ไม่กระทําการอันทุจรติในการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(๗)  ไม่ระบุการมีส่วนร่วมในเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนหรอืผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับความเป็นจริง 
(๘)  ไม่มีการกระทําทีฝ่่าฝืนขอ้ ๔๗ ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม     
(๙)  ไม่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะไดร้ับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 



-๑๓- 
 

    

และข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้ามีการกระทําทีฝ่่าฝืนจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว หรือเป็นผูท้ี่มี
ความประพฤตไิม่เหมาะสมทีจ่ะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  หรือ กรณีที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมตัิให้ดํารงตําแหน่งแล้วหรือได้รับการแต่งตัง้แล้ว  และปรากฏภายหลังว่ามีพฤติกรรมทีฝ่่าฝืน
จรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว ในการขอแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการ       ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการสามารถแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการสอบขอ้เท็จจริง หรืออธิการบดดีําเนินการ
สอบขอ้เท็จจริง  แล้วแต่กรณ ี แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามมีต ิ

 
สภามหาวิทยาลัยสามารถสั่งงดการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการในครั้งนี้   กรณทีี่

ได้รับการพิจารณาอนุมตัิใหด้ํารงตําแหน่งแล้ว  สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติใหอ้ธิการบดีสั่งถอดถอน     และ
สภามหาวิทยาลัยสามารถส่ังให้มหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยแก่ข้าพเจ้าตามขอ้เท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง
การกระทําผดิ    และข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเสนอขอพิจารณาใหด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมน่้อยกว่า         
๕ ปี  นับตั้งแตว่ันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติหรือนับตั้งแต่วันที่อธิการบดมีีคําสั่งถอดถอน 

 
 และข้าพเจ้าตอ้งคืนเงินค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยหรือคณะ
หรือวิทยาลัยหรือสถาบัน แลว้แต่กรณ ี  
 
      ลงนาม   ................................................................. 
       (.................................................................) 
      วันท่ี ........... เดอืน ..............................พ.ศ...............



 
 

    

ความเหน็และการตรวจสอบของผู้บงัคบับัญชาชั้นตน้  
 

ข้าพเจ้า....................................................................... ตําแหน่ง .......................................................... 
............................................... 
เห็นว่า ............... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตัง้)...................................................... 

๑.  เป็นผู้มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอแต่งตัง้ 
๒.  ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในสัญญาจ้าง 
๓.  มีคุณธรรมและประพฤตติามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

 
สมควรไดร้ับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ง ................................................................................  

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

 
 

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

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



 
 

    

ความเหน็และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตามคําสั่งคณะ........................................................... 
เลขที่ .... / ...........................  ลงวันท่ี ....... เดือน .......................................... พ.ศ. .............................................. 
ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ของ .................................................................................................................. 
ผู้เสนอขอแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง .............................................................. สาขาวิชา ........................................... 
โดยวิธี ................................................  แล้ว 
มีความเห็นดังนี้   

ตํารา 
 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ ์(publishing house) 
หรือ โดยการถา่ยสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรอืทําในรูปแบบอื่นๆ 

 เป็นการเผยแพร่โดยสือ่อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ๆ คือ ................................................................... 
 การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสตูรเท่านั้น  ดังนี้ 

จํานวนพิมพ์ ................ เล่ม 
หรือดัชนีอื่นทีแ่สดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้เช่นกัน ดังนี้  ...............................  
.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 

 ไดใ้ช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลยัมาแล้วไม่นอ้ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อน
นํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งน้ี  

 
หนังสือ 

 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ ์(publishing house) 
 เป็นการเผยแพร่โดยสือ่อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ๆ คือ ...................................................................... 
 เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนกอ่นนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้  

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ ์(publishing house) 
หรือ โดยการถา่ยสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรอืทําในรูปแบบอื่นๆ 
 เป็นการเผยแพร่โดยสือ่อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ๆ คือ ......................................................................... 
 เป็นการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ  การจดัแสดง  หรอืโดยมีการนําไปใช้หรอืประยุกต์อย่างแพร่หลาย 
 การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสตูรของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนี้ ............................................................................................ 

 ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า สี่เดอืน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง  



 
 

    

งานแปลวรรณกรรมฯ 
 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ ์(publishing house) 
 เป็นการเผยแพร่โดยสือ่อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ๆ คือ ............................................................................ 
 การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสตูรของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น  ดังนี้ 

จํานวนพิมพ์ ............. เล่ม 
หรือ ดชันอีื่นทีว่ัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกนั ดังนี้  ................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า สี่เดอืน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง  
 

 คณะกรรมการขอรับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ในขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยตําแหนง่ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 คณะกรรมการไม่รับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ในขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยตําแหนง่ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ ............................................................  
...............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
 
     ลงนาม ........................................................................................... 
      (........................................................................................) 
             กรรมการ    
     
     ลงนาม ........................................................................................... 

(......................................................................................)  
        กรรมการ 

วันท่ี ........ เดือน ..................................... พ.ศ. ................ 
        
   

 
 



 
 

    

การรับรองโดยคณะกรรมการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรบัใช้สังคม   
 
คณะกรรมการรับรองการใช้ประโยชนต์อ่สังคมของผลงานวิชาการรับใชส้งัคม  ตามคําสัง่มหาวิทยาลัย/คณะ.......... 
........................................................... เลขที ่..../...........................  ลงวันที่ ....... เดือน .......................................... 
พ.ศ. .............................................. 
ได้ตรวจสอบผลงานวิชาการรับใช้สังคม ของ .......................................................................................................... 
ผู้เสนอขอแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง .............................................................. สาขาวิชา ........................................... 
โดยวิธี ................................................  แล้ว 

 
 คณะกรรมการขอรับรองว่าการใช้ประโยชน์ตอ่สังคมของผลงานวิชาการรับใชส้ังคมเป็นไปตามเกณฑ์

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 คณะกรรมการไม่รับรองว่าการใช้ประโยชน์ตอ่สังคมของผลงานวิชาการรับใชส้ังคมเปน็ไปตามเกณฑ์

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  
...............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
 
     ลงนาม ........................................................................................... 
      (........................................................................................) 
              กรรมการ    
     
     ลงนาม ........................................................................................... 

(......................................................................................)  
                  กรรมการ 
        วันที ่........ เดือน ..................................... พ.ศ. ................  



 
 

    

ความเหน็และการตรวจสอบของหวัหน้าสว่นงาน  
 
ข้าพเจ้า....................................................... ตําแหน่ง ......................................................................... 
ได้ตรวจสอบแบบคําขอพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ ของ ........... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) ....  
.........................................................  และผลงานที่เสนอ 
เห็นว่า .......... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)..................................................... 

๑.  เป็นผู้มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอแต่งตัง้ 
๒.  ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในสัญญาจ้าง 
๓.  มีคุณธรรมและประพฤตติามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

 
สมควรไดร้ับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ง ................................................................................  

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

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

       ตําแหน่ง....................................... 
วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    

ผลการพิจารณาของสภาวชิาการ 
  
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคร้ังที่......../................. เมื่อวันที่........เดือน...................................
พ.ศ.....................ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัต ิ และผลงานทางวิชาการ ของ ................ (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอ
แต่งตั้ง) .......................................................................................................................  สงักัด ...........................  
................................................................................................................................ เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง ........................................................................ สาขาวิชา ...................................................... แล้ว 

 เห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาตอ่ไป 
   เห็นสมควรให้แก้ไขและเสนอคณะกรรมสภาวิชาการพิจารณาใหม ่

 เห็นสมควรให้แก้ไขและให้หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบความถูกตอ้งแล้วเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 
 

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

         ประธานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา    ในการประชุมครั้งที่......../................. เมื่อ
วันท่ี........เดือน...................................พ.ศ..................... 
ได้พิจารณาคณุสมบตัิ  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ ของ...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแตง่ตั้ง) ............ 
............................................... สังกัด .................................................................................................................  
เพ่ือการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง...................................................................................  
สาขาวิชา .......................................................................... แล้ว 
 

มีมติว่า 
๑. คุณสมบตัิ                          อยู่ในเกณฑ์       ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
๒. ภาระงาน           อยู่ในเกณฑ์      ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
๓. ผลการสอน  อยู่ในระดับ    เชี่ยวชาญ     ชํานาญพิเศษ     ชาํนาญ     ไม่อยู่ในเกณฑ์   
๔. ผลงานทางวิชาการ 
            จํานวน    อยู่ในเกณฑ์      ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 

       คุณภาพอยู่ในระดับ             ดีเด่น          ดีมาก              ด ี   ไม่อยูใ่นเกณฑ์                   
ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทีข่อแต่งตั้ง  

(ประกอบดว้ย: ผลงานมเีนื้อหาเกี่ยวกับเรือ่งอะไร   ผลที่ได้รับ การนาํไปใช้ประโยชน ์และแสดงให้
เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 

และเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจยัตามกรณใีดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความ
เหมาะสมของแตล่ะสาขาวิชาดังนี้ 

 สอดคลอ้งกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี  เพ่ือกอ่ให้เกดิ ประโยชน์และ
การพัฒนาประเทศในด้านตา่งๆ 

 เพื่อให้รู้เทา่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 พัฒนาและส่งเสรมิชมุชนหรือสังคมใหม้ีความเข้มแขง็ 
 กอ่ให้เกดิประโยชนต์อ่วงวิชาการ  

      ๕.  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  ไม่พบว่ามีการกระทําผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเอกสารที่นําเสนอ แต่จะถอืว่ามี
การกระทําผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหากมีการตรวจพบหลักฐานภายหลังว่ามีการกระทําผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  มีการกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี ้
      ................................................................................................................................. 
 



 
 

    

เห็นว่า...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)..................................................................................................................  
สังกัด ..................................................................................................................................................................  
 

 สมควรที่จะไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง............................................................................. 
สาขาวิชา ..........................................................................ตั้งแต่วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ............. 

 ไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง......................................................................... 
สาขาวิชา ..........................................................................เนื่องจาก ................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 

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

(........................................................................) 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันท่ี.....เดือน........................พ.ศ................. 



 

    

มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่...../.........เมื่อวันท่ี.......เดือน
........................พ.ศ..................................พิจารณาเห็นว่า...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)................... 
สังกัด ................................................................................................................................................. 
ผู้เสนอขอให้พจิารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ..................................................................................  
สาขาวิชา ................................................................................... 

 สมควรที่จะไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง....................................................... สาขาวิชา................. 
................................................ ตั้งแต่วันที่............เดือน.......................พ.ศ............. 

 ไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง.................................................... สาขาวิชา
..........................................................................  เน่ืองจาก ................................................................ 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... 
    

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่....../..................เมื่อวันที่..........เดือน..................พ.ศ............... 
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว มมีต ิ

 อนุมตัิใหแ้ต่งตั้ง...............(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) ...........................................................  
ให้ดํารงตําแหน่ง.......................................................................................................................................................... 
สาขาวิชา .................................................................. ได้ตั้งแต่วันที่.........เดอืน.................พ.ศ............................. 

 ไมอ่นุมตัิให้แต่งตั้ง...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) .................................................................... 
ให้ดํารงตําแหน่ง................................................................................................................................................. 
สาขาวิชา .......................................................... 

 
ลงชื่อ ................................................................... 

(............................................................) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

  วันที่...........เดอืน..........................พ.ศ................... 
 

 


