แบบฟอร์ม
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล
.................................................................................
ตาแหน่งทางวิชาการ
.............................................................................
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(เรียงลำดับจำกคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญำตรี)
กรณีจบกำรศึกษำในประเทศ (ข้อมูลภำษำไทย)
ระบุ ชื่อย่อปริญญำ (ชื่อสำขำวิชำ) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ำมี) ชื่อสถำบัน (ปี พ.ศ. ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ)
กรณีจบสถำบันในประเทศหลักสูตรนำนำชำติ และสถำบัน AIT (ข้อมูลภำษำอังกฤษ)
ระบุ ชื่อย่อปริญญำ (ชื่อสำขำวิชำ) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ำมี) ชื่อสถำบัน, ชื่อประเทศ (ปี ค.ศ. ที่สำเร็จกำรศึกษำ)
กรณีจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ (ข้อมูลภำษำอังกฤษ)
ระบุ ชื่อย่อปริญญำ (ชื่อสำขำวิชำ) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ำมี) ชื่อสถำบัน, ชื่อประเทศ (ปี ค.ศ. ที่สำเร็จกำรศึกษำ)
กรณีจบจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศอังกฤษให้พิมพ์ชื่อประเทศเป็น “USA” และ “UK” โดยไม่
ต้องใส่เครื่องหมำย “.”

สังกัด
คณะ..........................................................................................

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้ำปี)
(ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยให้เรียงลาดับผลงานจากปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน โดยให้จัดพิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่างการพิมพ์
บรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ให้เลือกใช้รูปแบบการพิมพ์แบบเดียวกันทุกคน
กรณีเผยแพร่ในวารสารวิชาการให้ระบุฐานข้อมูลของวารสารซึ่งต้องเป็นฐานข้อมูลตามประกาศ กพอ. รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการ)

ผลงานวิจัย
ผลงำนวิจัย แยกประเภทเป็น
ผลงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่องำนวิจัย” เมืองที่พิมพ์, แหล่งทุนวิจัย(ถ้ำมี)
ผลงำนวิจัยทีไ่ ด้รบั กำรตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่องำนวิจัย” ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่ (เดือน): หมำยเลขหน้ำของ
ผลงำนวิจัย.(ระบุฐานข้อมูลของวารสาร)
หนังสือรวมบทความวิจยั
ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่องำนวิจัย” ชื่อหนังสือ ปีท,ี่ ฉบับที่ (เดือน): หมำยเลข
หน้ำของผลงำนวิจัย.

Proceedings
(ตัวอย่าง)
Allen, Bruce. (1997). “Information needs: A person-in-situation approach.”
In Proceeding of an international conference on Information Seeking in
Context, 111-122. Tampere, Finland, August 14-16, 1996. London: Taylor
Graham.
ศรีเดช ใจสูง. (2553). “ประสิทธิผลในกำรใช้ผนังช่องเกล็ดและช่องเปิดเพื่อกำรระบำยอำกำศ
กรณีศึกษำ: ศูนย์ซ่อม บำรุงยำนยนต์.” ใน Proceedings รวมบทควำมวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษำ, 2-16. กำรนำเสนอผลงำนวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 4 บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 12 มีนำคม 2553. นครปฐม: โรงพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ (ถ้ำมี)
ระบุ ชื่อศิลปิน. (ปีที่ผลิต). ชื่อผลงาน (กรณีไม่มีชื่อผลงำนระบุว่ำ (Untitled) [ประเภทผลงำนศิลปะ]. สถำนที่.
(ตัวอย่าง)
เขียน ยิ้มศิร.ิ (2492). ขลุ่ยทิพย์ [ประติมำกรรม]. พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์.
ได้รับรำงวัลเกียรตินยิ มอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมำกรรม กำรแสดงศิลปกรรม
แห่งชำติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2492.
ศิลป์ พีระศรี. (2484). อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [ประติมำกรรม]. บริเวณหน้ำ
สวนลุมพินี กรุงเทพฯ.
งำนแปล (ถ้ำมี)
(ตัวอย่าง)
ริดลีย,์ แมตต์. (2552). ถอดรหัสจีโนมมนุษย์. แปลจำก Genome: The autobiography of a species
in 23 chapters. แปลโดย ปณต ไกรโรจนำนันท์. กรุงเทพฯ: สำรคดี.
ฮอว์กิ้ง, สตีเฟ่น. (2552). ประวัตยิ ่อของกำลเวลำ. พิมพ์ครั้งที่ 17 ฉบับปรับปรุง. แปลจำก A brief
history of time. แปลโดย ปิยบุตร บุรีคำ และอรรถกฤต ฉัตรภูติ. กรุงเทพฯ: มติชน.
ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ตำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)
(ตำรำ ต้องเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หนังสือ ต้องเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
ผลงำนในลักษณะอื่น เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน)
ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อตารา. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์ (หรือโดยกำรถ่ำยสำเนำเย็บเป็น
รูปเล่ม). (ใช้ในกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ.......ปีกำรศึกษำ.........)
ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทควำม.” ชื่อวารสาร ปีท,ี่ ฉบับที่ (เดือน): หมำยเลขหน้ำของบทควำม.
(หำกเป็นวำรสำรให้ระบุฐำนข้อมูลของวำรสำร)

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา.............ปี (ระบุระยะเวลาประสบการณ์การสอนถึงปัจจุบัน)
(ระบุรายวิชาทีส่ อน 3 ปีย้อนหลังเรียงรหัสรายวิชาจากน้อยไปมาก โดยไม่ต้องแยก ปี/ภาค การศึกษา)
ระบุ
รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ
xxx xxx ชื่อภำษำไทย
กรณีสอนต่ำงระดับให้แยกรำยวิชำระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ
กรณีมีประสบกำรณ์สอนจำกต่ำงสถำบันให้ระบุชื่อสถำบันด้วย
ระบุ
ชื่อสถำบัน
รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ
xxx xxx ชื่อภำษำไทย

ลงชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจำหลักสูตร
(..............................................)
วัน.......เดือน..............พ.ศ........
หมายเหตุ : ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่เว็บไซต์ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ http://www.pd.su.ac.th/ หัวข้อ “เอกสำรกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร

