เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารหมายเลข ๔ ง
แบบคําขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสําหรับอาจารย์พิเศษ (ม.บ.ว. ๐๔-๕๖)
___________________________________________________________________________________
แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
(คํานําหน้านามตามกฏหมาย ชือ่ นามสกุล).................................................................................................
สังกัดกอง ............................................................................................................................................
กรม .....................................................................................................................................
กระทรวง ........................................................................................................
อาจารย์พิเศษในหลักสูตร...................................................................................................
สํานักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา..................................................
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน............................................................
มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง......................................................................................
สาขาวิชา..............................................................................
โดยวิธี..................................................................................
๑. ประวัตสิ ่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปี เกิด ...........................................................................
๑.๒ การศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ (หากเป็นวุฒิเทียบเท่าปริญญา ให้ระบุ
ในหมายเหตุดว้ ยว่าเทียบเท่าปริญญาชั้นใด)
วุฒิ
ปี พ.ศ. ที่สําเร็จ
ชือ่ สถานศึกษาและประเทศ
หมายเหตุ
...................................... ........................ ...................................................... .........................
...................................... ........................ ...................................................... .........................
...................................... ........................ ...................................................... .........................
...................................... ........................ ...................................................... .........................
๒. ประวัติการปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง อาจารย์พิเศษ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/ รองศาสตราจารย์พิเศษ
สํานักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา .......................................................................................
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน .....................................................................................................
สถาบันสมทบ ...................................................................................................................
๒.๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่........เดือน.....................
...........................พ.ศ.................

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

-๒๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา ....................
........................................................................................เมื่อวันที่..........เดือน.................
พ.ศ.......................
๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา ......................
........................................................................................เมื่อวันที่..........เดือน...................
พ.ศ.......................
๓. ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการครั้งหลังสุด
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ/รองศาสตราจารย์พิเศษ) ดังนี้ (ให้เขียนตามระบบ American Psychological
Association (APA) ล่าสุด)
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................
ชื่อเรือ่ ง............................................................................................................................................
การเผยแพร่ ....................................................................................................................................
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................
ชื่อเรือ่ ง............................................................................................................................................
การเผยแพร่ ....................................................................................................................................
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................
ชื่อเรือ่ ง............................................................................................................................................
การเผยแพร่ ....................................................................................................................................
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................
ชื่อเรือ่ ง............................................................................................................................................
การเผยแพร่ ....................................................................................................................................
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................
ชื่อเรือ่ ง............................................................................................................................................
การเผยแพร่ ....................................................................................................................................
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................
ชื่อเรือ่ ง............................................................................................................................................
การเผยแพร่ ....................................................................................................................................
๔. ภาระงานสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสวิชา
ชือ่ รายวิชา
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย)
พ.ศ. ............ ................. ............... ...........................................
........................
พ.ศ. ............ ................. ............... ...........................................
........................
พ.ศ. ............ ................. ............... ...........................................
........................
พ.ศ. ............ ................. ............... ...........................................
........................
ลงนาม ..................................................................

-๓พ.ศ. ............
พ.ศ. ............

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

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

๕. ผลการสอน
(ให้แนบผลการประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือกรณีที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ส่งผลฯ ไปยัง
หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีแล้ว ให้ระบุด้วย)
๖. ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอให้พิจารณาครั้งนี้
(ต้องไม่ซ้ํากับผลงานทางวิชาการที่ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว
ยกเว้นผลงานที่เคยได้รับการพิจารณาให้อยูใ่ นเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้แต่ไม่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ทางวิชาการ ให้เสนอโดยระบุผลการพิจารณาไว้ในหมายเหตุหรือผลงานที่เคยได้รับการพิจารณาให้อยูใ่ นเกณฑ์
ตามข้อบังคับเดิมก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับแต่ไม่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ให้เสนอ
ผลงานนั้นใหม่ได้เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับนี้โดยระบุไว้ในหมายเหตุ ให้เขียนตามระบบ American
Psychological Association (APA) ล่าสุด ในกรณีทมี่ ีผู้ร่วมในผลงานหลายคน ให้ส่งหลักฐานการรับรอง
สัดส่วนในผลงานของผู้มสี ่วนร่วมทุกคนด้วย ตามแบบ ม.บ.ว. ๑๓-๕๖)
๖.๑ ผลงานวิจัย (ในกรณีที่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดความยาวต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังสถาบันทางวิชาการใน
สาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง)
เมือ่ ได้เผยแพร่และได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพแล้ว การนํา “งานวิจัย” นั้นมาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอแต่งตั้ง และให้มีการประเมินคุณภาพ
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทํามิได้)
๖.๑.๑ ........... (ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด) .....
วิจัยแต่ผู้เดียว
วิจัยร่วมกับผู้อื่น
เป็นผู้วิจัยหลัก
ไม่เป็นผู้วิจัยหลัก
มีส่วนร่วมในการวิจัย ร้อยละ ..........
ผลงานวิจัยนี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใดใด หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี้)
หมายเหตุ ......................................................................................................
ลงนาม ..................................................................

-๔๖.๑.๒ .......... (เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด) ......
วิจัยแต่ผู้เดียว
วิจัยร่วมกับผู้อื่น
เป็นผู้วิจัยหลัก
ไม่เป็นผู้วิจัยหลัก
มีส่วนร่วมในการวิจัย ร้อยละ ..........
ผลงานวิจัยนี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใดใด หรือไม่
เคยใช้
ไม่เคยใช้
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี้)
หมายเหตุ ......................................................................................................
๖.๑.๓ ...........................
๖.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปลวรรณกรรมฯ
๖.๒.๑ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของ คณะ ที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สสู่ าธารณชน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สี่เดือน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง)
๖.๒.๑.๑ ................
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เมื่อ ................................ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วดังนี้ ..................................... ตั้งแต่ .......................................................(ไม่น้อย
กว่า สี่เดือน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง)
ทําแต่ผู้เดียว
ทําร่วมกับผู้อื่น
เป็นผูด้ ําเนินการหลัก
ไม่เป็นผูด้ าํ เนินการหลัก
มีส่วนร่วมในการจัดทํา ร้อยละ ..........
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดใด หรือไม่
เคยใช้
ไม่เคยใช้
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอแต่งตั้ง
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วิจัยและ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือ
ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่
ลงนาม ..................................................................

-๕ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี้)
หมายเหตุ ......................................................................................................
๖.๒.๑.๒...............
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เมื่อ ................................ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วดังนี้ ..................................... ตั้งแต่ .......................................................(ไม่น้อย
กว่า สี่เดือน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง)
ทําแต่ผู้เดียว
ทําร่วมกับผู้อื่น
เป็นผูด้ ําเนินการหลัก
ไม่เป็นผูด้ าํ เนินการหลัก
มีส่วนร่วมในการจัดทํา ร้อยละ ..........
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดใด หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอแต่งตั้ง
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษและ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือ
ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี้)
หมายเหตุ ......................................................................................................
๖.๒.๒ งานแปลวรรณกรรมฯ (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของ คณะ ที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สสู่ าธารณชน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สี่เดือน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง
เมือ่ ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปลวรรณกรรมฯ” ไปแล้ว การนํา
“งานแปลวรรณกรรมฯ” นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล
วรรณกรรมฯ” เพื่อนํามาขอแต่งตั้งและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานแปลวรรณกรรมฯ”
นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระทําได้ แต่จะต้องมีการเผยแพร่ “งานแปลวรรณกรรมฯ” นั้นใหม่
อีกครั้งหนึ่ง)
๖.๒.๒.๑ ........................................
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เมื่อ ................................ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
ลงนาม ..................................................................

-๖มาแล้วดังนี้ .................................. ตั้งแต่ .......................................................(ไม่น้อยกว่า
สี่เดือน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตัง้ )
ทําแต่ผู้เดียว
ทําร่วมกับผู้อื่น
เป็นผูด้ ําเนินการหลัก
ไม่เป็นผูด้ าํ เนินการหลัก
มีส่วนร่วมในการจัดทํา ร้อยละ ..........
ผลงานแปลวรรณกรรมฯ นี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดใด หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้
ผลงานแปลวรรณกรรม ฯนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี้)
หมายเหตุ ......................................................................................................
๖.๒.๒.๒ ........................................
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เมื่อ ................................ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วดังนี้ .................................. ตั้งแต่ .......................................................(ไม่น้อยกว่า
สี่เดือน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตัง้ )
ทําแต่ผู้เดียว
ทําร่วมกับผู้อื่น
เป็นผูด้ ําเนินการหลัก
ไม่เป็นผูด้ าํ เนินการหลัก
มีส่วนร่วมในการจัดทํา ร้อยละ ..........
ผลงานแปลวรรณกรรมฯ นี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดใด หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้
ผลงานแปลวรรณกรรม ฯนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้

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

-๗เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี้)
หมายเหตุ ......................................................................................................
๖.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
๖.๓.๑ เรือ่ ง .........................................................................................................
ได้การรับรองการใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ โดยวิธีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัย/คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่รับรองการใช้ประโยชน์ตอ่
สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น และได้รับรองเมือ่
..........................................................................................
ผู้เสนอขอแต่งตั้งแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมของผลงาน
วิชาการรับใช้สงั คม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องดังนี้
............................................................... จากสถาบัน
............................................................... เมื่อ ..........................................
ลักษณะการเผยแพร่ โดย
การจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่ เมือ่ .............................
การเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ เมื่อ .............................
และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางที่สอดคล้องกับผลงาน ใน
ลักษณะการเผยแพร่ดังนี้ .................................................................................................
เมื่อ ................................................................... โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึก
เป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
ดังนี้ ..................................................................... และได้เสนอเอกสารดังกล่าวมาพร้อม
ด้วยแล้ว ดังนี้ ...............................
ผู้มีส่วนร่วมในผลงานนี้
เป็นผูด้ ําเนินการแต่ผู้เดียว
เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่น
เป็นผูด้ ําเนินการหลัก
ไม่เป็นผูด้ าํ เนินการหลัก
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษและ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษมาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด)
๖.๓.๒ ................................................................................................................
ลงนาม ..................................................................

-๘๖.๔ ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
๖.๔.๑ ตํารา (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ คณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตัง้
เมือ่ ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแล้ว การนํา “ตํารา” นั้น ไป
แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนือ้ หาใน “ตํารา” เพื่อนํามาขอแต่งตั้งและให้มีการประเมิน
คุณภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระทําได้ แต่จะต้องมีการเผยแพร่ “ตํารา” นัน้
ใหม่อีกครั้งหนึง่ )
๖.๔.๑.๑ .......(เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)...........
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เมื่อ ................................ และใช้ในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว ในหลักสูตร ................................................ตั้งแต่
...................................................... (ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนํามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้ง)
ตํารานี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอแต่งตั้งตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และ/หรือ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี)้
๖.๔.๑.๒ .......(เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)...........
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เมื่อ ................................ และใช้ในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว ในหลักสูตร ................................................ตั้งแต่
...................................................... (ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนํามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้ง)
ตํารานี้เคยใช้สาํ หรับการพิจารณาขอแต่งตั้งตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และ/หรือ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
มาแล้วหรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี)้
๖.๔.๑.๓ ..............................
๖.๔.๒ หนังสือ (ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และเผยแพร่มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสี่เดือน
ลงนาม ..................................................................

-๙เมือ่ ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การนํา “หนังสือ”
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนือ้ หาใน “หนังสือ” เพือ่ นํามาขอแต่งตั้งและให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระทําได้ แต่จะต้องมีการเผยแพร่
“หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึง่ )
๖.๔.๒.๑ ........(เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด) .............
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เมื่อ ................................ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่
.......................................................(ไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอ
แต่งตั้ง)
หนังสือนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอแต่งตั้งตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พิเศษ
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษมาแล้ว
หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี้)
๖.๔.๒.๒ ........(เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด) .............
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เมื่อ ................................ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่
.......................................................(ไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอ
แต่งตั้ง)
หนังสือนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอแต่งตั้งตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พิเศษ
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษมาแล้ว
หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับนี้)
๖.๔.๓ บทความทางวิชาการ (เฉพาะการขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเท่านั้น
เมือ่ ได้เผยแพร่และได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพในการขอแต่งตัง้ แล้ว การนํา
“บทความทางวิชาการ” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึง่ เพื่อนํามาขอให้
พิจารณาแต่งตัง้ และให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะ
กระทํามิได้)
๖.๔.๓.๑ ........(เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)..............
ทําแต่ผู้เดียว
ทําร่วมกับผู้อื่น
ลงนาม ..................................................................

-๑๐เป็นผูด้ ําเนินการหลัก
ไม่เป็นผูด้ าํ เนินการหลัก
มีส่วนร่วมในการจัดทํา ร้อยละ ..........
ผลงานนี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดใด หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้
ลักษณะการเผยแพร่
เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
ทีม่ ีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน ดังนี้ ........................
เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้น
แล้ว ดังนี้ ...................................................................
เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ที่นําเสนอนั้นแล้ว ดังนี้ ......................
๖.๔.๓.๒ ........(เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)..............
ทําแต่ผู้เดียว
ทําร่วมกับผู้อื่น
เป็นผูด้ ําเนินการหลัก
ไม่เป็นผูด้ าํ เนินการหลัก
มีส่วนร่วมในการจัดทํา ร้อยละ ..........
ผลงานนี้ได้เคยนําไปใช้เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดใด หรือไม่
ไม่เคยใช้
เคยใช้
ลักษณะการเผยแพร่
เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
ทีม่ ีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน ดังนี้ ........................
เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้น
แล้ว ดังนี้ ...................................................................
เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ที่นําเสนอนั้นแล้ว ดังนี้ .....................
ลงนาม ..................................................................

-๑๑๗. ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอ (ทั้งหมด) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ (ให้เขียนตาม
ระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)
๗.๑ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
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
๗.๑.๓.๒ ......................... ผลการพิจารณา
อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์
๗.๑.๔ หนังสือ ตํารา 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 ตํารา
๗.๑.๔.๒.๑ ......................... ผลการพิจารณา
อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์
๗.๑.๔.๒.๒ ......................... ผลการพิจารณา
อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์
๗.๑.๔.๓ บทความทางวิชาการ
ไม่อยู่ในเกณฑ์
๗.๑.๔.๓.๑ ......................... ผลการพิจารณา
อยู่ในเกณฑ์
๗.๑.๔.๓.๒ ......................... ผลการพิจารณา
อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์
๗.๒ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ
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 ตํารา
๗.๒.๔.๑ หนังสือ
๗.๒.๔.๑.๑ ......................... ผลการพิจารณา
อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์
ลงนาม ..................................................................

-๑๒๗.๒.๔.๑.๒ ......................... ผลการพิจารณา
๗.๒.๔.๒ ตํารา
๗.๒.๔.๒.๑ ......................... ผลการพิจารณา
๗.๒.๔.๒.๒ ......................... ผลการพิจารณา

อยู่ในเกณฑ์

ไม่อยู่ในเกณฑ์

อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์

ไม่อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์

ข้าพเจ้ามีความประสงค์
ขอทราบชือ่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ (คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะแต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ จากผู้ที่ยินดีให้เปิดเผยชือ่ เท่านั้น)
ไม่ขอทราบชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทีข่ ้าพเจ้าเสนอในเอกสารนี้ เป็นความจริงทั้งสิ้น และ ข้าพเจ้าได้คํานึงถึง
จริยธรรมทางวิชาการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) มีความซือ่ สัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อื่นไม่ว่า เอกสารแผนการเรียนการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคําสอน สือ่ การสอน หนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการ โครงการวิจัย หรือผลงาน
อื่นๆ มาเป็นผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ นื่ แม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และไม่กระทําอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่นอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด
รวมทั้งไม่นําผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะ
ที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
(๒) ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีน่ ํามาใช้ในผลงานของตนเองและแสดงหลักฐาน
ในการค้นคว้า
(๓) ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการหรือผลประโยชน์ส่วนตัวจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง (ถ้ามี)
(๔) ผลงานทางวิชาการได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มอี คติมาเกี่ยวข้อง และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบีย่ งเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความ
เสียหายแก่ผอู้ นื่ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทาง
วิชาการ
(๕) นําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่กระทําการอันทุจริตในการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(๗) ไม่ระบุการมีส่วนร่วมในเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนหรือผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับความเป็นจริง
(๘) ไม่มีการกระทําทีฝ่ ่าฝืนข้อ ๔๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๙) ไม่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

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

-๑๓และข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้ามีการกระทําทีฝ่ ่าฝืนจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว หรือเป็นผูท้ ี่มี
ความประพฤติไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ หรือ กรณีที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมตั ิให้ดํารงตําแหน่งแล้วหรือได้รับการแต่งตัง้ แล้ว และปรากฏภายหลังว่ามีพฤติกรรมทีฝ่ ่าฝืน
ประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว ในการขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการสามารถแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการสอบข้อเท็จจริง หรืออธิการบดีดําเนินการ
สอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติ
สภามหาวิทยาลัยสามารถสั่งงดการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้ กรณีที่
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิให้ดํารงตําแหน่งแล้ว สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติให้อธิการบดีสั่งถอดถอน และ
สภามหาวิทยาลัยสามารถสั่งให้มหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยแก่ข้าพเจ้าตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง
การกระทําผิด และข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเสนอขอพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติหรือนับตั้งแต่วันที่อธิการบดีมีคาํ สั่งถอดถอน
และข้าพเจ้าต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยหรือคณะ
หรือวิทยาลัยหรือสถาบัน แล้วแต่กรณี
ลงนาม .................................................................
(.................................................................)
วันที่ ........... เดือน ..............................พ.ศ..............

ความเห็นและการตรวจสอบของผู้บงั คับบัญชา (สถาบันสมทบ)
ข้าพเจ้า....................................................................... ตําแหน่ง ..........................................................
...............................................
เห็นว่า .......... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)......................................................
๑. เป็นผู้มคี ุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอแต่งตัง้
๒. ปฏิบัติภาระงานสอนครบถ้วนตามที่ได้รบั มอบหมายและตามที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. มีคณ
ุ ธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์
สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ...............................................................................
สาขาวิชา ...................................................................................................................................
โดยวิธี .....................................
ลงนาม .................................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง.............................................................
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ..............

ความเห็นและการตรวจสอบของ หัวหน้าภาควิชา /ประธานสาขาวิชา............................................
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ..................................................................................................
ข้าพเจ้า....................................................................... ตําแหน่ง ..........................................................
...............................................
เห็นว่า ........................ (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)......................................................
๑. เป็นผู้มคี ุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอแต่งตัง้
๒. ปฏิบัติภาระงานสอนครบถ้วนตามที่ได้รบั มอบหมายและตามที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. มีคณ
ุ ธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์
สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง .......................................................................................
สาขาวิชา .................................................................................. โดยวิธี ................................................................
ลงนาม .................................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง.............................................................
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ...............

ความเห็นและการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามคําสั่งคณะ...........................................................
เลขที่ .... / ........................... ลงวันที่ ....... เดือน .......................................... พ.ศ. ..............................................
ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ของ ..................................................................................................................
ผู้เสนอขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง .............................................................. สาขาวิชา ...........................................
โดยวิธี ................................................ แล้ว
มีความเห็นดังนี้
ตํารา
เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ์ (publishing house)
หรือ โดยการถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
เป็นการเผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ คือ ...................................................................
การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น ดังนี้
จํานวนพิมพ์ ................ เล่ม
หรือดัชนีอื่นทีแ่ สดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้เช่นกัน ดังนี้ ...............................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อน
นํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้
หนังสือ
เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ์ (publishing house)
เป็นการเผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ คือ ......................................................................
เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ์ (publishing house) หรือ
โดยการถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
เป็นการเผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ คือ .........................................................................
เป็นการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือโดยมีการนําไปใช้หรือประยุกต์อย่าง
แพร่หลาย
การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนี้ ............................................................................................
ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สี่เดือน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง

งานแปลวรรณกรรมฯ
เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือสํานักพิมพ์ (publishing house)
เป็นการเผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ คือ ............................................................................
การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนี้
จํานวนพิมพ์ ............. เล่ม
หรือ ดัชนีอื่นทีว่ ัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ดังนี้ ...................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สี่เดือน ก่อนนํามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการขอรับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการไม่รับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ ............................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงนาม ...........................................................................................
(........................................................................................)
กรรมการ
ลงนาม ...........................................................................................
(......................................................................................)
กรรมการ
วันที่ ........ เดือน ..................................... พ.ศ. ................

การรับรองโดยคณะกรรมการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม
คณะกรรมการรับรองการใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สงั คม ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัย/คณะ
.................................................เลขที่ ..../........................... ลงวันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. .................
ได้ตรวจสอบผลงานวิชาการรับใช้สังคม ของ ..........................................................................................................
ผู้เสนอขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง .............................................................. สาขาวิชา ...........................................
โดยวิธี ................................................ แล้ว
คณะกรรมการขอรับรองว่าการใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมเป็นไปตามเกณฑ์
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการไม่รับรองว่าการใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมเป็นไปตามเกณฑ์
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงนาม ...........................................................................................
(........................................................................................)
กรรมการ
ลงนาม ...........................................................................................
(......................................................................................)
กรรมการ
วันที่ ........ เดือน ..................................... พ.ศ. ................

ความเห็นและการตรวจสอบของหัวหน้าส่วนงาน (ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา)
ข้าพเจ้า....................................................... ตําแหน่ง .........................................................................
ได้ตรวจสอบแบบขอพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ของ ..... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตัง้ )
........................................................................................ และผลงานที่เสนอ เพือ่ ขอให้พิจารณาแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง ................................................................................................ สาขาวิชา .................................................
โดยวิธี ................................................................................ แล้ว
เห็นว่า .......... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)......................................................
๑. เป็นผู้มคี ุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ขอแต่งตัง้
๒. ปฏิบัติภาระงานสอนครบถ้วนตามที่ได้รบั มอบหมายและตามที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. มีคณ
ุ ธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์
สมควรให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการต่อ
ลงนาม.........................................
(................................................)
ตําแหน่ง.......................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...................

ผลการพิจารณาของสภาวิชาการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่......../................. เมื่อวันที่........เดือน...................................
พ.ศ.....................ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ของ ....... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)
....................................................................................................................... สังกัด
..................................................................................................... เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
................................................................................................................... สาขาวิชา .......................................
...................................................................................... โดยวิธี .........................................................................
เห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาต่อไป
เห็นสมควรให้แก้ไขและเสนอคณะกรรมสภาวิชาการพิจารณาใหม่
เห็นสมควรให้แก้ไขและให้หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป

ลงนาม.....................................................
(............................................................)
ประธานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...................

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่......../.................
เมื่อวันที่........เดือน...................................พ.ศ.....................
ได้พิจารณาคุณสมบัติ ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ ของ...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) ............
............................................... สังกัด .............................................................................................................. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง.......(ตําแหน่งทางวิชาการที่ขอแต่งตั้ง)...............สาขาวิชา
.......................................................................... โดยวิธี ................................................................ แล้ว
มีมติว่า
๑. คุณสมบัติ
อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์
๒. ภาระงาน
อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์
๓. ผลการสอน อยู่ในระดับ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญพิเศษ
ชํานาญ
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์
๔. ผลงานทางวิชาการ
จํานวน
อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพอยู่ในระดับ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์
ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ขอแต่งตั้ง
(ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรือ่ งอะไร ผลที่ได้รบั การนําไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้
เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
และเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจยั ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาดังนี้
สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์
และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ
๕. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ไม่พบว่ามีการกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเอกสารที่นําเสนอ แต่จะถือว่ามี
การกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหากมีการตรวจพบหลักฐานภายหลังว่ามีการกระทําผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
มีการกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

เห็นว่า...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)..................................................................
สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง........(ตําแหน่งทางวิชาการที่ขอแต่งตั้ง)...............
สาขาวิชา .......................................................................... โดยวิธี ..................................................................
ตั้งแต่วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............
ไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง........(ตําแหน่งทางวิชาการที่ขอแต่งตั้ง)...............
สาขาวิชา .......................................................................... เนื่องจาก ....................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงนาม.........................................................................
(........................................................................)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่.....เดือน........................พ.ศ.................

มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่...../.........เมื่อวันที่.......เดือน..................
พ.ศ..................................พิจารณาเห็นว่า...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)...................
สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง........(ตําแหน่งทางวิชาการที่ขอแต่งตั้ง)...............
สาขาวิชา ................................................................. โดยวิธี .............................................................................ตั้งแต่
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............
ไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง........(ตําแหน่งทางวิชาการที่ขอแต่งตั้ง)...............สาขา
วิชา.......................................................................... เนื่องจาก ................................................................
..................................................................................................................
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่....../..................เมื่อวันที่..........เดือน..................พ.ศ............... สภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว มีมติ
อนุมตั ิให้แต่งตั้ง...............(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) ........................................................... ให้ดํารง
ตําแหน่ง........(ตําแหน่งทางวิชาการที่ขอแต่งตั้ง)............สาขาวิชา..................................................................
ได้ตั้งแต่วันที่.........เดือน.................พ.ศ.............................
อนุมตั ิตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา .................................................................................
แก่ ...............(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) ........................................................... ตั้งแต่วนั ที่............ เดือน .....
................................ พ.ศ............................. และให้ดําเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการ เพื่อกราบบังคมทูลฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ต่อไป
ไม่อนุมตั ิให้แต่งตั้ง...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) ....................................................................
ให้ดํารงตําแหน่ง........(ตําแหน่งทางวิชาการที่ขอแต่งตั้ง)............สาขาวิชา ..........................................................
เนื่องจาก ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(............................................................)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.......................

