
 

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

เอกสารแนบทา้ยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เอกสารหมายเลข ๔ จ 

แบบคําขอรับการพิจารณาแต่งตั้งใหด้ํารงตาํแหน่งศาสตราจารย์คลินิก (ม.บ.ว. ๐๕-๕๖) 
___________________________________________________________________________________ 

 

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

สังกัด สํานักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา.................................................. 
คณะ............................................................ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ ศาสตราจารย์คลินิก 

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

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

ในหมายเหตดุว้ยว่าเทียบเท่าปริญญาชั้นใด) 
 วุฒิ  ปี พ.ศ. ที่สําเรจ็         ชือ่สถานศึกษาและประเทศ  หมายเหต ุ
......................................     ........................     .....................................................     ......................... 
......................................     ........................     .....................................................     ......................... 
......................................     ........................     .....................................................     ......................... 
......................................     ........................     .....................................................     ......................... 

 

๒. ประวัติการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
๒.๑  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง  รองศาสตราจารย์  สังกดั สํานักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา 

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

๒.๒  ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ตําแหน่งอาจารย์ เมือ่วันที่........เดือน
......................................พ.ศ................. 

๒.๓  ได้รับแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา ....................................................  
............................................... เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ....................... 

๒.๔  ได้รับแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชา ...................................................... 
.................................................. เมื่อวันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ....................... 
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๓. ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ดังนี้ (ให้เขียน
ตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสดุ) 
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. ผลการปฏิบัติงานประจําปีตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการสําหรับคณาจารย์ตามขอ้บังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  นับตัง้แต่มีการประกาศใช้ขอ้บังคบัมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
๔.๑  ภาระงานทั้งหมด 
ปีการศึกษา        จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย)            ร้อยละของภาระงานสอนตอ่ภาระงานทั้งหมด 
พ.ศ. .............              ........................    ..................... 
พ.ศ. .............              ........................    ..................... 
พ.ศ. .............              ........................    ..................... 
พ.ศ. .............              ........................    ..................... 
พ.ศ. .............              ........................    ..................... 
พ.ศ. .............              ........................    ..................... 
พ.ศ. .............              ........................    ..................... 
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๔.๒  ภาระงานสอน 
ปีการศึกษา    ภาคการศึกษา   รหัสวิชา           ชือ่รายวิชา    จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ............      .................    ...............  ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............      .................    ...............  ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............      .................    ...............  ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............      .................    ...............  ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............      .................    ...............  ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............      .................    ...............  ...........................................            ........................ 
พ.ศ. ............      .................    ...............  ...........................................            ........................ 
๔.๓  รายละเอยีดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

(แนบเอกสาร) ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
๔.๔  ชั่วโมงใหคํ้าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสติ ดังนี้ 
ปีการศึกษา     จํานวนชั่วโมง/สัปดาห ์(เฉลีย่) 
พ.ศ. ...............    ....................... 
พ.ศ. ...............    ....................... 
พ.ศ. ...............    ....................... 
พ.ศ. ...............    ....................... 
พ.ศ. ...............    ....................... 
พ.ศ. ...............    ....................... 
๔.๕  ภาระงานที่ปรากฎเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี ้
พ.ศ. ...................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง...........................................................................................................................................  
พ.ศ. ...................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
พ.ศ. ...................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
พ.ศ. ...................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
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๔.๖  ภาระงานด้านวิชาการอื่น 
ปีการศึกษา   จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห ์(เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
๔.๗  ภาระงานด้านบริการวิชาการ 
ปีการศึกษา   จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห ์(เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
๔.๘  ภาระงานด้านการทํานบํุารุงศิลปะ วฒันธรรมฯ 
ปีการศึกษา   จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห ์(เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
๔.๙  ภาระงานด้านบริหาร 
ปีการศึกษา   จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห ์(เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
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๔.๑๐  ภาระงานด้านกิจการนิสิต 
ปีการศึกษา   จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห ์(เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
๔.๑๑  ภาระงานด้านอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ปีการศึกษา   จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห ์(เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 

 

๕.  ผลการสอน 
     (ให้แนบผลการประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรอืกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไดส้่งผลฯ 
ไปยังหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีแล้ว ให้ระบุด้วย) 
  

๖.  ผลงานทางวิชาการที่แสดงว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพที่เสนอขอให้พิจารณาครั้งนี้ (ต้องไมซ่้ํากับผลงาน
ทางวิชาการที่ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว) 
ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด    ในกรณทีี่มีผู้ร่วมในผลงานหลายคน           
ให้ส่งหลักฐานการรับรองสดัส่วนในผลงานของผู้มสี่วนร่วมทุกคนด้วย  ตามแบบ  ม.บ.ว. ๑๓-๕๖ 

๖.๑  ผลงานวิจัย 
       ๖.๑.๑ ................ 
       ๖.๑.๒ ................ 
        ........................... 

๖.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
       ๖.๒.๑ ............... 

       ๖.๒.๒ ............... 
        .................................. 
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๖.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
       ๖.๓.๑ ............... 

       ๖.๓.๒ ............... 
        .................................. 

๖.๔  ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
       ๖.๔.๑  ตํารา (ระบุหลักสตูรและภาคการศึกษาและปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้) 
         ๖.๔.๑.๑....................................................... 
         ๖.๔.๑.๒...................................................... 
         ........................... 

         ๖.๔.๒ หนังสอื (ระบุเดอืน ปี ที่เผยแพร่) 
         ๖.๔.๒.๑....................................... 
         ๖.๔.๒.๒..................................... 
         ........................... 
           ๖.๔.๓ บทความทางวิชาการ 
         ๖.๔.๓.๑.............................................. 
         ๖.๔.๓.๒............................................. 

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

๗. ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอ (ทั้งหมด) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ  
(ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด) 

๗.๑ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๗.๑.๑ ผลงานวิจัย 

         ๗.๑.๑.๑ ................ ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
         ๗.๑.๑.๒ ................ ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 

           ๗.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
         ๗.๑.๒.๑................ ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 

          ๗.๑.๒.๒................ ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
           ๗.๑.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

๗.๑.๓.๑ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
   ๗.๑.๓.๒ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 

๗.๑.๔ หนังสือ  ตํารา  บทความทางวิชาการ 
         ๗.๑.๔.๑ หนังสือ 
           ๗.๑.๔.๑.๑ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
            ๗.๑.๔.๑.๒ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์          
        ๗.๑.๔.๒. ตํารา  
            ๗.๑.๔.๒.๑ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
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            ๗.๑.๔.๒.๒ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
๗.๑.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

            ๗.๑.๔.๓.๑ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์         
     ๗.๑.๔.๓.๒ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
           ๗.๒  ตําแหนง่รองศาสตราจารย์ 
                  ๗.๒.๑ ผลงานวิจัย 
          ๗.๒.๑.๑ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
    ๗.๒.๑.๒ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์      
            ๗.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

         ๗.๒.๒.๑ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
         ๗.๒.๒.๒ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 

           ๗.๒.๓ หนังสือ ตํารา   
       ๗.๒.๓.๑ หนังสือ 
            ๗.๒.๓.๑.๑ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
            ๗.๒.๓.๑.๒ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
        ๗.๒.๓.๒ ตํารา 
            ๗.๒.๓.๒.๑ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
            ๗.๒.๓.๒.๒ ............... ผลการพิจารณา     อยู่ในเกณฑ์   ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
 
๘.  การปฏิบัตงิานตรวจ วินิจฉัยโรค ดูแลรักษาคนไข้ 
    ปีการศึกษา จํานวน (ราย) 

๘.๑ คนไข้นอก  .................. ...................... 
๘.๒ คนไขใ้น  .................. ...................... 
๘.๓ การผ่าตัด  .................. ...................... 
๘.๔ การทําคลอด .................. ...................... 
๘.๕ อื่นๆ (ระบุ)  .................. ...................... 
 .............. .................. ...................... 

 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ 

 ขอทราบชือ่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ (คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะแต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จากผู้ที่ยินดีให้เปดิเผยชื่อเท่านั้น) 

 ไม่ขอทราบชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 



-๘- 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูทีข่้าพเจ้าเสนอในเอกสารนี้ เปน็ความจริงทั้งสิ้น  ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ข้าพเสนอ 
ให้พิจารณาเพื่อการแต่งตั้งดาํรงตําแหน่งทางวิชาการนี้ ไม่เป็นงานวิจัยที่ข้าพเจ้าทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ    และ  ข้าพเจ้าได้คํานึงถึงจริยธรรมทางวิชาการและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑)  มีความซือ่สตัย์ทางวิชาการ  ไม่นําผลงานของผู้อื่นไม่ว่า  เอกสารแผนการเรียนการสอน  เอกสาร
ประกอบการสอน  เอกสารคาํสอน  สือ่การสอน  หนังสอื  ตํารา  ผลงานทางวิชาการ  โครงการวิจัย  หรือผลงาน
อื่นๆ  มาเป็นผลงานของตน     ไมล่อกเลียนผลงานของผูอ้ืน่  แม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกตอ้ง
ตามหลักวชิาการ  และไม่กระทําอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ื่นอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด  
รวมทั้งไม่นําผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะ
ที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(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)  ไมม่ีการกระทําทีฝ่่าฝืนขอ้ ๔๗ ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(๙)  ไม่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะไดร้ับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
       
และข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้ามีการกระทําทีฝ่่าฝืนจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว หรือเป็นผูท้ี่มี

ความประพฤตไิม่เหมาะสมทีจ่ะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  หรือ กรณีที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมตัิให้ดํารงตําแหน่งแล้วหรือได้รับการแต่งตัง้แล้ว  และปรากฏภายหลังว่ามีพฤติกรรมทีฝ่่าฝืน
จรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว ในการขอแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการ       ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการสามารถแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการสอบขอ้เท็จจริง   หรืออธิการบดีดําเนินการ
สอบขอ้เท็จจริง  แล้วแต่กรณ ี แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามมีติ



-๙- 

 

สภามหาวิทยาลัยสามารถสั่งงดการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการในครั้งนี้   กรณทีี่
ได้รับการพิจารณาอนุมตัิใหด้ํารงตําแหน่งแล้ว  สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติใหอ้ธิการบดีสั่งถอดถอน     และ
สภามหาวิทยาลัยสามารถส่ังให้มหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยแก่ข้าพเจ้าตามขอ้เท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง
การกระทําผดิ    และข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเสนอขอพิจารณาใหด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมน่้อยกว่า            
๕ ปี  นับตั้งแตว่ันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติหรือนับตั้งแต่วันที่อธิการบดมีีคําสั่งถอดถอน    

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



 

 

ความเหน็และการตรวจสอบของผู้บงัคบับัญชาชั้นตน้  
 
ข้าพเจ้า....................................................................... ตําแหน่ง .......................................................... 
............................................... 
ได้ตรวจสอบแบบขอพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ของ ............ (ชื่อ นามสกลุ ผู้ขอแต่งตั้ง) 
......................................................................................  และผลงานที่เสนอ 
เห็นว่า ........... (ชื่อ นามสกลุ ผู้ขอแต่งตั้ง) ...................................................... 

๑.  เป็นผู้มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก 
๒.  ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
ครบถ้วน 

๓.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ 
๔.  ปฏิบัติงานตรวจ วินิจฉัยโรค และดแูลรกัษาคนไข้เป็นประจํา  
๕.  มีคุณธรรมและประพฤตติามจรรยาบรรณของอาจารย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
สมควรไดร้ับการพิจารณาแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก 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 ดังน้ี  ................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 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
........................................................... 
เลขที่ .... /...........................  ลงวันที่ ....... เดอืน .......................................... 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 
วันที่ ........ เดือน ..................................... พ.ศ. ................  



 

 

ความเหน็และการตรวจสอบของหวัหน้าสว่นงาน  
 
ข้าพเจ้า....................................................... ตําแหน่ง ......................................................................... 
ได้ตรวจสอบแบบขอพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ของ ............ (ชื่อ นามสกลุ ผู้ขอแต่งตั้ง) 
......................................................................................  และผลงานที่เสนอ 
เห็นว่า ........... (ชื่อ นามสกลุ ผู้ขอแต่งตั้ง)...................................................... 

๑.  เป็นผู้มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก 
๒.  ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
ครบถ้วน 

๓.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ 
๔.  ปฏิบัติงานตรวจ วินิจฉัยโรค และดแูลรกัษาคนไข้เป็นประจํา  
๕.  มีคุณธรรมและประพฤตติามจรรยาบรรณของอาจารย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
สมควรไดร้ับการพิจารณาแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชา ................................... 

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

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

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

 
 
 
 
 



 

 

ผลการพิจารณาของสภาวชิาการ 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่......../................. เมื่อวันท่ี........เดือน
...................................พ.ศ.....................ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัต ิ และผลงานทางวิชาการ ของ ........... (ชื่อ 
นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) .......................................................................................................................  สงักัด 
................................................................................................................................................................................  
เพ่ือขอให้พิจารณาแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก สาขาวิชา ..................................................... แล้ว   
เห็นว่าสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยับูรพาดําเนินการตอ่ 

 
 
 

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 

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

๑. คุณสมบตัิ                          อยู่ในเกณฑ์       ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
๒. ภาระงาน           อยู่ในเกณฑ์      ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
๓. ผลการสอน  อยู่ในระดับ    เชี่ยวชาญ     ชํานาญพิเศษ     ชาํนาญ     ไม่อยู่ในเกณฑ์   
๔. ผลงานทางวิชาการที่แสดงว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ 
            จํานวน    อยู่ในเกณฑ์      ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
            คุณภาพอยู่ในระดบั             ดีเด่น          ดีมาก              ด ี   ไม่อยูใ่นเกณฑ์                   
๕. ปฏิบัติงานตรวจ วินิจฉัยโรค และรักษาคนไข้เป็นประจํา 
๖. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ไม่พบว่ามีการกระทําผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเอกสาร
ที่นําเสนอ แตจ่ะถอืว่ามีการกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพหากมีการ
ตรวจพบหลักฐานภายหลังว่ามีการกระทําผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  มีการกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดังน้ี 
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
  

เห็นว่า...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง).................................................................. 
 สมควรที่จะไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชา .................... 

...................................................... ตั้งแต่วันที่............เดือน.......................พ.ศ............. 
 ไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชา ................ 

..........................................................เนื่องจาก ................................................................................  

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

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

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



 

 

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

 สมควรที่จะไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชา ................ 
................................................. ตั้งแต่วันที่............เดือน.......................พ.ศ............. 

 ไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชา  .................  
.................................................................................. เนื่องจาก ................................................................ 
.................................................................................................................. 
    
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่....../..................เมื่อวันท่ี..........เดือน..................พ.ศ...............            
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว มีมต ิ

 อนุมตัิใหแ้ต่งตั้ง...............(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) ...........................................................                    
ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชา.................................................................. ได้ตั้งแต่วันที่.........           
เดือน.................พ.ศ............................. 

 ไมอ่นุมตัิให้แต่งตั้ง...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) .................................................................... 
ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชา .......................................................... เนื่องจาก ..............................  
.................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 
 ลงชือ่................................................................... 

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

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


