
 

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

เอกสารแนบทา้ยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เอกสารหมายเลข ๔ ฌ 

แบบขอพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรตคุิณ (ม.บ.ว. ๐๙-๕๖) 
___________________________________________________________________________________ 

 
ประวัตสิ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

(คํานําหน้านามตามกฏหมาย ชือ่ นามสกุล)................................................................................................. 
สังกัด สํานักงานจัดการศึกษา/ภาควิชา.................................................. 

คณะ............................................................ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

เพื่อขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ 
............................................................. 

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

๒.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก  สาขาวิชา ................................................ 
.................................................. เมื่อวันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ....................... 

๒.๓  พ้นการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่........... เดือน................................พ.ศ...............  เนื่องจาก 
 ครบเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
 ลาออก 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................................................. 

 
 

 
 



-๒- 

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

๓. ผลงานทางวิชาการท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ดังนี้             
(ให้เขียนตามระบบ American Psychological Association (APA) ล่าสุด)      
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
การเผยแพร่ .................................................................................................................................... 
 

๔. 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. .............              ........................    ..................... 
 



-๓- 

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

๔.๒ ภาระงานสอน 
ปีการศึกษา    ภาคการศึกษา    รหัสวชิา           ชือ่รายวิชา           จํานวนชั่วโมง/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/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ...............    ....................... 
พ.ศ. ...............    ....................... 
พ.ศ. ...............    ....................... 
พ.ศ. ...............    ....................... 
พ.ศ. ...............    ....................... 
พ.ศ. ...............    ....................... 
๔.๕ ภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. กําหนด ดังนี้ (ให้เขยีนตามระบบ 
American Psychological Association (APA) ล่าสุด)     
พ.ศ. ...................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง...........................................................................................................................................  
พ.ศ. ...................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
พ.ศ. ......................  ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
พ.ศ. ....................... ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
พ.ศ. .....................   ผลงานประเภท .................................................................  
ชื่อเรือ่ง............................................................................................................................................ 
 
 



-๔- 

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

๔.๖ ภาระงานด้านวิชาการอืน่ 
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 ภาระงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
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. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 



-๕- 

 

๔.๑๐ ภาระงานด้านกิจการนสิิต 
ปีการศึกษา    จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
๔.๑๑ ภาระงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ปีการศึกษา   จํานวนหน่วยชั่วโมง/สัปดาห ์(เฉลี่ย) 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 
พ.ศ. ................   ..................... 

 

๕. เป็นผู้อุทศิตนและอํานวยประโยชนใ์นด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง  ดังนี้ ............  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

 

เห็นว่า .......... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง)...................................................... 
๑.  เป็นผู้มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
๒.  ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
ครบถ้วน 

๓.  มีคุณธรรมและประพฤตติามจรรยาบรรณของอาจารย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ 

 ๕.  ปฏิบัติงานตรวจ วินิจฉัยโรค ดแูลรักษาคนไข้ เป็นประจํา 
๖.  อุทิศตนและอํานวยประโยชน์ในด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง   
 

สมควรไดร้ับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคณุ 
 

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

ตําแหน่ง............................................................. 
        (ผู้บังคบับัญชาชั้นต้น) 

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



 

 

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

๑.  เป็นผู้มคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
๒.  ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้
ครบถ้วน 

๓.  มีคุณธรรมและประพฤตติามจรรยาบรรณของอาจารย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ 

 ๕.  ปฏิบัติงานตรวจ วินิจฉัยโรค ดแูลรักษาคนไข้ เป็นประจํา 
๖.  อุทิศตนและอํานวยประโยชน์ในด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง   

 
สมควรไดร้ับการพิจารณาแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

 
 

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

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

 
 
 



 

 

ความเหน็และการตรวจสอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 
คณะกรรมการประจําคณะ .......................................................................................................................  
ในการประชุมครั้งที่ ......./....................... เมื่อวันที ่......... เดอืน ............................................... พ.ศ. ................... 
ได้ตรวจสอบแบบคําขอพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรตคุิณ ของ .......... (ชื่อ นามสกลุ 
ผู้ขอแต่งตั้ง) .......................................................................................   
เห็นว่า ...... (ชื่อ นามสกุล ผูข้อแต่งตั้ง)................... ................................... 

 
 สมควรไดร้ับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์คลินกิเกียรติคุณ ดว้ยเหตุผลดังนี ้

๑.  เป็นผู้มคุีณสมบัตติรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
๒.  ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ได้ครบถ้วน 

๓.  มีคณุธรรมและประพฤตติามจรรยาบรรณของอาจารย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ 

 ๕.  ปฏิบัติงานตรวจ วินิจฉัยโรค ดแูลรักษาคนไข้ เป็นประจํา 
๖.  อุทิศตนและอํานวยประโยชน์ในด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง   

 ไม่สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรตคุิณ เนื่องจาก 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................... 
 

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

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

 
 
 



 

 

ผลการพิจารณาของสภาวชิาการ 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา    ในการประชุมครั้งที่......../................. เมื่อวันที่........เดอืน

...................................พ.ศ..................... 
 ได้พิจารณาคณุสมบตัิ  ของ ...(ชื่อ นามสกลุผู้ขอแต่งตั้ง) ............ ....................................................              
เพ่ือประกอบการพิจารณาแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกยีรติคุณ แล้ว 
มีมติว่า...(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง).................................................................. 

 สมควรที่จะไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ตั้งแต่วนัที่............            
เดือน.......................พ.ศ............. 

 ไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ เนื่องจาก ...... 
..................................................................... 

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

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



 

 

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

 สมควรที่จะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ตั้งแต่วนัที่............ 
เดือน.......................พ.ศ............. 

 ไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ   
เน่ืองจาก ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่....../..................เมื่อวันท่ี..........เดือน..................พ.ศ...............  
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว มีมต ิ

 อนุมตัิใหแ้ต่งตั้ง ............... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) ...........................................................  
ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรตคุิณ ไดต้ั้งแต่วันที่.........เดือน.................พ.ศ............................. 

 ไมอ่นุมตัิให้แต่งตั้ง ........... (ชื่อ นามสกุล ผู้ขอแต่งตั้ง) ................................................................... 
ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรตคุิณ 

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

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

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

 
 


