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การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
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๔.๒  ภาระงานด้านอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ปีการศึกษา   จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห ์(เฉลี่ย) 
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๕. เป็นผู้อทุิศตนและอํานวยประโยชนใ์นดา้นวิชาการให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ง  ดังนี้ ...............  
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............................................................................................................................................................ 

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

๑.  เป็นผู้มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ 
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สมควรไดร้ับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารยม์หาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ 

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

(....................................................) 
ตําแหน่ง.............. (หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา) .............................. 

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



 

 

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

๑.  เป็นผู้มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ 
๒.  ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในสัญญาจ้างได้ครบถ้วน 
๓.  มีคุณธรรมและประพฤตติามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
๔.  อุทิศตนและอํานวยประโยชน์ในด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง   
 
สมควรไดร้ับการพิจารณาแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ 

 
 

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

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

 
 
 



 

 

ความเหน็และการตรวจสอบของคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
 
คณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัย/สถาบนั ......................................................................................................  
ในการประชุมครั้งที่ ......./....................... เมื่อวันที ่......... เดอืน ............................................... พ.ศ. ................... 
ได้ตรวจสอบแบบคําขอพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ ของ ....... (ชื่อ 
นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) .......................................................................................   
เห็นว่า ................ (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตัง้)................... ................................... 

 สมควรไดร้ับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ                 
ด้วยเหตผุล ดังนี้ 

๑. เป็นผู้มีคุณสมบัตติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา
เกียรติคุณ 

๒. ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในสัญญาจ้าง ได้ครบถ้วน 
๓. มีคุณธรรมและประพฤตติามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
๔. อทุิศตนและอํานวยประโยชน์ในด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง   

 ไม่สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ 
เน่ืองจาก .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

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

ประธานคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ........................................................... 
วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ................... 

 
 
 



 

 

ผลการพิจารณาของสภาวชิาการ 
 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา    ในการประชุมครั้งที่......../................. เมื่อวันที่........เดอืน .............................    
...................................พ.ศ..................... 
ได้พิจารณาคณุสมบตัิ  ของ ...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) ...........................................................เพื่อประกอบการ
พิจารณาแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ แล้ว 
 
มีมติว่า...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง).................................................................. 

 สมควรที่จะไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ  
ตั้งแต่วันที่............................เดอืน.......................พ.ศ. ............ 

 ไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ  
เน่ืองจาก ........................................................................... 

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

(........................................................................) 
     ประธานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วันท่ี.....เดือน........................พ.ศ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ตามทีส่ภาวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่...../.........เมื่อวันที่............เดือน................................พ.ศ........................
พิจารณาเห็นว่า……..(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแตง่ตั้ง)................... 

 สมควรที่จะไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ  
ตั้งแต่วันที่..............เดือน...................................พ.ศ............. 

 ไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ   
เน่ืองจาก ............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่....../..................เมื่อวันที่..........เดือน..................พ.ศ...............  
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว มีมต ิ

 อนุมตัิใหแ้ต่งตั้ง.................(ชื่อ นามสกลุ ผู้ขอแต่งตั้ง) ........................................................................... 
ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคณุ ไดต้ั้งแต่วันที่.........เดือน.................พ.ศ........................ 

 ไมอ่นุมตัิให้แต่งตั้ง………....(ชื่อ นามสกลุ ผู้ขอแต่งตั้ง) ..........................................................................
ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคณุ 

 
 

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

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

 


