
สมอ. 08 

การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร[คลิกพิมพ์]  
หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร[คลิกพิมพ์]  

สาขาวิชา[คลิกพิมพ์]  ฉบับปี [คลิกพิมพ์]  
คณะ[คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัยบูรพา 

..................................................... 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการเปิดสอนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
 วิจัยและนวัตกรรม 
 เมื่อวันที่[คลิกพิมพ์]   เดือน[คลิกพิมพ์]     พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  (หรือ อยู่ระหว่างรอการตอบรับจาก สป.อว.)  

และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 หรือ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

  

2. สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่[คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์]  
 เมื่อวันที่[คลิกพิมพ์]   เดือน[คลิกพิมพ์]     พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  
 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต ่
 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่.......เมื่อวันที่............................ 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
[คลิกพิมพ์]  

  4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที ่       จาก   (ชื่อสกุลคนเดิม)       เป็น             (ชื่อสกุลคนใหม่)              . 
   เนื่องจาก (ชื่อสกุลคนเดิม)  เกษียณอายุราชการ/ลาออก/ลาศึกษาต่อ/หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่
วันที่ 
  ล าดับที ่       จาก   (ชื่อสกุลคนเดิม)       เป็น             (ชื่อสกุลคนใหม่)              . 
   เนื่องจาก  (ชื่อสกุลคนเดิม) เกษียณอายุราชการ/ลาออก/ลาศึกษาต่อ/หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่
วันที่ 
  4.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ล าดับที ่       จาก   (ชื่อสกุลคนเดิม)       เป็น             (ชื่อสกุลคนใหม่)              . 
   เนื่องจาก (ชื่อสกุลคนเดิม)  เกษียณอายุราชการ/ลาออก/ลาศึกษาต่อ/หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่
วันที่ 

ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับ
รายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 

ล าดับที่ 1              (ชื่อสกุลอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนปัจจุบัน)              . 
ล าดับที่ 2              (ชื่อสกุลอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนปัจจุบัน)              . 
ล าดับที่ 3              (ชื่อสกุลอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนปัจจุบัน)              . 
ล าดับที่ 4              (ชื่อสกุลอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนปัจจุบัน)              . 
ล าดับที่ 5              (ชื่อสกุลอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนปัจจุบัน)              . 
ล าดับที่ 6              (ชื่อสกุลอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนปัจจุบัน)              .

ฉบับปรับปรุง 23 พ.ย.65 

แบบอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 17 pt. (ตัวหนา) 

ส่วนอ่ืน ๆ 
แบบอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 16 pt. 
(ตัวหนาหรือบางตามแบบฟอร์ม) 
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

หมายเหตุ 
คงเดิม เปลี่ยนใหม่ 

1. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล] *   [อายุ…ปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

1. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล] *   [อายุ…ปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 
 

  

2. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล] *    [อายุ…ปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

2. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล] *    [อายุ…ปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 
 

  

3. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล] *    [อายุ…ปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

3. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล] *   [อายุ…ปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 
 

  

4. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล]    [อาย…ุปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

4. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล]    [อาย…ุปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 
 

  

ระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 3 คน 
(เรียงล าดับตามเล่มหลักสูตร 
ไม่ต้องสลับล าดับ) 
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รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

หมายเหตุ 
คงเดิม เปลี่ยนใหม่ 

5. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล]    [อาย…ุปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

5. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล]     [อายุ…ปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 
 

  

6. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล]    [อาย…ุปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

6. [คลิกพิมพ์ชื่อ-นามสกุล]    [อาย…ุปี] 
เลขประจ าตัวประชาชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต าแหน่งทางวิชาการ  [คลิกพิมพ์]  
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 
 

  

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ค าชี้แจง ให้ระบุชื่อ- นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชนให้เป็น XXXX  4 หลักสุดท้าย  วุฒิการศึกษา 
มหาวิทยาลัย กรณีจบจากต่างประเทศให้ระบุประเทศ (ส าหรับ USA, UK ไม่ต้องเติมจุด) ปี พ.ศ. ที่จบ  และ
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ หากไม่มี ให้ระบุว่า อาจารย์  และให้ใส่  ในช่องหมายเหตุ ระบุว่า รายชื่อ
ดังกล่าว  “คงเดิม” หรือ “เปลี่ยนใหม่”  
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รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม 

รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

หมายเหตุ 
คงเดิม เปลี่ยนใหม่ 

1. นางสาวตรีรดา ตระการตา * 
เลขประจ าตัวประชาชน 
1-2345-6789X-XX-X 
- Ph.D. (Molecular biology) 
  University of Manchester, UK พ.ศ. 2545 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

1. นางสาวตรีรดา ตระการตา * 
เลขประจ าตัวประชาชน 
1-2345-6789X-XX-X 
- Ph.D. (Molecular biology) 
  University of Manchester, UK พ.ศ. 2545 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

 
 

 

2. นายนภัทร อินทร์ใจเอ้ือ * 
เลขประจ าตัวประชาชน 
1-2985-8951X-XX-X 
- ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

2. นางสาววิชญาณี เปียกลิ่น * 
เลขประจ าตัวประชาชน 
1-2001-1125X-XX-X 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา   
  พ.ศ. 2548  
- ป.บัณฑิต (ทางการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา    
  พ.ศ. 2546  
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา  
  พ.ศ. 2545 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

  
 

6. นายสุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว 
เลขประจ าตัวประชาชน 
3-2568-7854X-XX-X 
- ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

ตัดออก   
 

 
หมายเหตุ ชื่อประเทศ USA, UK ไม่ต้องเติมจุด 

ตัวอย่าง 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
 

ตัวอย่าง 
การตัดอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรออก 
 

ตัวอย่างการใส่ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตร 



 5 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

แผน ก/1 แบบ ก1/1.1 ไม่น้อยกว่า 36 ... ... 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ  (ไม่นับหน่วยกิต)    
   1.2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 ... ... 
แผน ก/1 แบบ ก2/1.2 ไม่น้อยกว่า 36 ... ... 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ ศึกษารายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 12 
... ... 

   1.2 หมวดวิชาเลือก ... ... 
   1.3 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 ... ... 
แผน ข/2 ไม่น้อยกว่า 36 ... ... 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ 

ไม่ได้ก าหนด 
... ... 

   1.2 หมวดวิชาเลือก ... ... 
   1.3 งานนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ไม่เกิน 6 ... ... 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า ... ไม่น้อยกว่า ... 

หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ ให้ระบุเฉพาะแผนการเรียนที่มีตามเล่มหลักสูตรเท่านั้น แผนการเรียนใดไม่มี 
 ให้ตัดออก และเมื่อปรับข้อมูลแล้วให้เอาแถบเหลืองออกด้วย 

ระดับปริญญาโท 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 
(หน่วยกติ) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงการสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 ... ... 
   1.1 ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48   
แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า 72 ... ... 
   1.1 ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 ... ... 
แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 ... ... 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ ศึกษารายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 12 
... ... 

   1.2 หมวดวิชาเลือก ... ... 
   1.3 ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 ... ... 
แบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า 48 ... ... 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ ศึกษารายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 24 
... ... 

   1.2 หมวดวิชาเลือก ... ... 
   1.3 ดุษฎีนิพนธ์ ไมน่้อยกว่า 48 ... ... 
หน่วยกิตรวม แบบ 1.1 และ 2.1 
ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า ... ไม่น้อยกว่า ... 

หน่วยกิตรวม แบบ 1.2 และ 2.2 
ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า ... ไม่น้อยกว่า ... 

  

รับรองความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

 

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

(                                                 ) 
ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

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

 
 

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

(                                                 ) 
ต าแหน่ง  คณบดีคณะ..................................... 

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

รับทราบ 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล) 

ต าแหน่ง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. …….. 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร) 

ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ระดับปริญญาเอก 



ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

(1)  นาย/นาง/นางสาว [คลิกพิมพ์]  * 
งานวิจัย  (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)   
[คลิกพิมพ์]  

 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
 

ต ารา/หนังสือ (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
 

บทความทางวิชาการ (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  

 
(2)  นาย/นาง/นางสาว [คลิกพิมพ์]  * 

งานวิจัย  (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)   
[คลิกพิมพ์]  

 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
 

ต ารา/หนังสือ (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
 

บทความทางวิชาการ (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  

 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบก่อน 
ตามด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนอ่ืน ๆ 
โดยให้เรียงล าดับตามตารางข้างบน 
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(3)  นาย/นาง/นางสาว [คลิกพิมพ์]  * 
งานวิจัย  (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)   
[คลิกพิมพ์]  

 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
 

ต ารา/หนังสือ (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
 

บทความทางวิชาการ (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  

 
(4)  นาย/นาง/นางสาว [คลิกพิมพ์]   

งานวิจัย  (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)   
[คลิกพิมพ์]  

 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
 

ต ารา/หนังสือ (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
 

บทความทางวิชาการ (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
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(5)  นาย/นาง/นางสาว [คลิกพิมพ์]   
งานวิจัย  (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)   
[คลิกพิมพ์]  

 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
 

ต ารา/หนังสือ (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  
 

บทความทางวิชาการ (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี)  
[คลิกพิมพ์]  

 
* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ค าช้ีแจง 
 1. ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และ ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  
[http://service.buu.ac.th/index.php/kpa-regulations]  
 2. ผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ในวารสาร รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)   
หนังสือ ต ารา หรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน ให้เขียนโดยใช้รูปแบบที่แนะน าโดย American Psychological 
Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการอ้างอิงสารสนเทศตาม “Publication Manual of the American 
Phychological Association” (7th Edition)) [http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=2692]  
 3. กรณีวารสาร Online หรือ Open access Journal ให้ระบุ URL ของวารสารนั้น และ DOI (ถ้ามี)    
 4. กรณรีายงานการประชุมวิชาการจะต้องสืบค้นได้จากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
 5. แยกผลงานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยให้พิมพ์ผลงานภาษาไทยก่อน และเรียงปีพ.ศ. จาก
ปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี โดยผลงานทางวิชาการให้ใช้เลขอารบิกทั้งหมด 
 
 

 
 
 

http://service.buu.ac.th/index.php/kpa-regulations
http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=2692
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การเขียนผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA) 
 

1. บทความในวารสาร 
 1.1 บทความในวารสารฉบับภาษาไทย ผู้เขียนบทความ 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสารเป็นตัวอักษรเอียง, ปีที่หรือเล่มที่ 
 เป็นตัวอักษรเอียง (ฉบับที่ (ถ้าม)ี), เลขหน้า. 
(วารสารตีพิมพ์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่า 3 คน มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน) 
ตัวอย่าง 
ดรุณี ชิงชัย. (2565). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุความสุขส่วนตนของนักศึกษาระดับ 
         ปริญญาตรี. วารสารวทิยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 9(1), 90-98. 
(วารสารตีพิมพ์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่า 3 คน มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน) 
 

 1.2 บทความในวารสารฉบับภาษาไทย ผู้เขียนบทความมากกว่า 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความคนแรก, ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความคนที่สอง, และชื่อ นามสกุลของผู้เขียน 
 บทความคนที่สาม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสารเป็นตัวอักษรเอียง, ปีที่หรือเล่มที่เป็นตัวอักษร 
 เอียง (ฉบับที่ (ถ้ามี)), เลขหน้า. 
(วารสารตีพิมพ์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่า 3 คน มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน) 
ตัวอย่าง 
ตรีรดา ตระการตา, อัสดา เรืองเวช, มีนา อัครสกุล, และทิพวิมล สุทธิรักษ์. (2565). ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 
 ของสารสกัดเอทานอลจากพืชสมุนไพรป่า 10 ชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์, 23(1), 12-36. 
(วารสารตีพิมพ์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่า 3 คน มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน) 
 

 1.3 บทความในวารสารฉบับภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความ 1 คน 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อต้นผู้เขียนบทความ. ตัวอักษรย่อของชื่อกลางผู้เขียนบทความ (ถ้ามี). (ปีที่พิมพ์).      

ชื่อบทความใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกของประโยค. ชื่อวารสารเป็นตัวอักษรเอียง, ปีทีห่รือเล่มที่
เป็นตัวอักษรเอียง (ฉบับที่ (ถ้าม)ี), เลขหน้า. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
ตัวอย่าง 
Foster, W. P. (2022). The decline of the local a challenge to educational leadership.  
 Education Administration Quarterly, 40(2), 176-191. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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 1.4 บทความในวารสารฉบับภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความมากกว่า 1 คน 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนแรก., นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนที่สอง., &

 นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนที่สาม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสารเป็น
ตัวอักษรเอียง, ปีที่หรือเล่มที่เป็นตัวอักษรเอียง (ฉบับที่ (ถ้าม)ี), เลขหน้า. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
ตัวอย่าง 
Yang, K., Trakarnta, T., Smith, J., & Bay, C. (2022). Antibacterial activity of herbal medicine 
 plants. Journal of Medicinal, 36(2), 368-372.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 
 1.5 บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (มีเลข DOI) 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนแรก., นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนที่สอง., &

นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนที่สาม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสารเป็นตัวอักษร
เอียง, ปีที่หรือเล่มที่เป็นตัวอักษรเอียง (ฉบับที่ (ถ้ามี)), เลขหน้า. doi: เลขdoi 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
ตัวอย่าง 
Satkunskiene, D., Khair, R., Muanjai, P., Mickevicius, M., & Kamandulis, S. (2022).  

Immediate effects of neuromechanical properties. European Journal of Applied 
Physiology, 120(9), 2127-2125. doi: 10.1007/s00421-020-04422-5.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 
2. รายงานการประชุมวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ตามประกาศก.พ.อ.) 
 2.1 บทความวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ผู้เขียนบทความ 1 คน 
นามสกุล ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อการประชุมหรือสัมมนา 
 เป็นตัวอักษรเอียง on ระบุวันที่จัดประชุม (pp. เลขหน้า). สถานที่จัดงานประชุม: ชื่อสมาคมวิชาการ 
 หรือวิชาชีพที่จัดงานประชุม. 
(บทความวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
ตัวอย่าง 
Ramesh, S. (2022). Preparation and evaluation of nanoparticles for sustained delivery of 

ampicillin. In Proceedings of the Burapha University International Conference 2022, 
global change: Opportunity & risk on 9 September 2022 (pp. 351-357). Chon Buri: 
TSAE – Thai Society of Agricultural Engineering. 

(บทความวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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 2.2 บทความวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ผู้เขียนบทความมากกว่า 1 คน 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนแรก., นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนที่สอง.,  
 & นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนที่สาม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชือ่การประชุม 
 หรือสัมมนาเป็นตัวอักษรเอียง on ระบุวันที่จัดประชุม (pp. เลขหน้า). สถานที่จัดงานประชุม:  
 ชื่อสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดงานประชุม. 
(บทความวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
ตัวอย่าง 
Ramesh, S., Trakarnta, T., & Smith, J. (2022). Preparation and evaluation of nanoparticles for 

sustained delivery of ampicillin. In Proceedings of the Burapha University International 
Conference 2022, global change: Opportunity & risk on 8 September 2022 (pp. 351-
357). Chon Buri: TSAE – Thai Society of Agricultural Engineering. 

(บทความวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 
3. หนังสือ หรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 3.1 หนังสือ หรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับภาษาไทย ผู้แต่ง 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือเป็นตัวอักษรเอียง (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  
 (จ านวนหน้า) ISBN:  (ไม่เติมจุด [Fullstop] ปิดท้ายประโยค) 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
ตัวอย่าง 
สมสวย รวยทรัพย์. (2565). หลักการเขียนหลักสูตรการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุ๊คส์. 
 (150 หน้า) ISBN: 978-816-256-437-3 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
 
 3.2 หนังสือ หรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับภาษาไทย ผู้แต่งมากกว่า 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้แต่งคนแรก, ชื่อ นามสกุลของผู้แต่งคนท่ีสอง, และชื่อ นามสกุลของผู้แต่งคนท่ีสาม. 
 (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือเป็นตัวอักษรเอียง (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  
 (จ านวนหน้า) ISBN:   (ไม่เติมจุด [Fullstop] ปิดท้ายประโยค) 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตัง้ขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
ตัวอย่าง 
สมสวย รวยทรัพย์, เสริมศรี สามารถกิจ, และปัทมา วรรัตน์. (2565). หลักการเขียนหลักสูตรการเรียน 
 การสอน. กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุ๊คส์. (150 หน้า) ISBN: 978-816-256-437-3 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
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 3.3 หนังสือ หรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง 1 คน 
นามสกุล ตัวอักษรย่อของชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือเป็นตัวอักษรเอียง (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)). สถานที่พิมพ์:  
 ส านักพิมพ์. (จ านวนหน้า) ISBN: (ไม่เติมจุด [Fullstop] ปิดท้ายประโยค) 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
ตัวอย่าง 
Harris, M. (2022). Basic statistics for behavioral science research. Boston: Allyn and Bacon. 
  (150 P.) ISBN: 978-589-456-438-2 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
 
 3.4 หนังสือ หรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้แต่งมากกว่า 1 คน 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้แต่งคนที่1., นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้แต่งคนที่2., & นามสกุล, 
 ตัวอักษรย่อของชื่อผู้แต่งคนท่ี3. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือเป็นตัวอักษรเอียง (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).  
 สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. (จ านวนหน้า) ISBN: (ไม่เติมจุด [Fullstop] ปิดท้ายประโยค) 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
ตัวอย่าง 
Eugene, R., Baird, B., & Eaton, D. (2022). Basic statistics for behavioral science research.  
  Boston: Allyn and Bacon. (150 P.) ISBN: 978-589-456-438-2 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
 
4. ผลงานสร้างสรรค์ 
 4.1 ผลงานสร้างสรรค์ฉบับภาษาไทย ผู้ผลิต 1 คน 
ชื่อผู้ผลิต. (ปีที่ผลิตผลงาน). ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภทผลงาน: ภาพวาด/นิทรรศการ/ 

บทประพันธ์). วันที่จัดแสดงผลงาน. สถานที:่ หน่วยงานที่แสดงผลงาน. 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
ตัวอย่าง 
วิสิทธิ ์บุญเรือง. (2565). ภาพความสุขของเด็ก (ภาพวาดสีอะคลีลิกบนผ้าใบ). วันที่ 6 พฤษภาคม 2565.  
 กรุงเทพฯ: สิปางอาร์ตแกลเลอรี่. 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
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 4.2 ผลงานสร้างสรรค์ฉบับภาษาไทย ผู้ผลิตมากกว่า 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้ผลิตคนแรก, ชื่อ นามสกุลของผู้ผลิตคนที่2 และชื่อ นามสกุลของผู้ผลิตคนที่3. (ปีที่ผลิตผล

งาน). ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภทผลงาน: ภาพวาด/นิทรรศการ/บทประพันธ์).  
 วันที่จัดแสดงผลงาน. สถานที่: หน่วยงานที่แสดงผลงาน. 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึน้มาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
ตัวอย่าง 
วิสิทธิ ์บุญเรือง, ไพลิน ฤกษ์จิรสวัสดิ์ และสมสวย รวยทรัพย์ (2565). ผีเสื้อในสวน (นิทรรศการศิลปกรรม 

บูรพา). วันที่ 6 พฤษภาคม 2565. กรุงเทพฯ: สิปางอาร์ตแกลเลอรี่. 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 

 
 4.3 ผลงานสร้างสรรค์ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้ผลิต 1 คน 
นามสกุล ตัวอักษรย่อของชื่อผู้ผลิต. (ปีทีผ่ลิตผลงาน). ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภทผลงาน:  
 ภาพวาด/นิทรรศการ/บทประพันธ์). วันที่จัดแสดงผลงาน. สถานที่: หน่วยงานที่แสดงผลงาน. 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
ตัวอย่าง 
Matisse, H. (2022). Still life with Geranium (Painting). June 21, 2022. Chon Buri: Burapha  
  University. 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
 
 4.4 ผลงานสร้างสรรค์ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้ผลิตมากกว่า 1 คน 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้ผลิตคนแรก., นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้ผลิตคนที่สอง., & นามสกุล, 

ตัวอักษรย่อของชื่อผู้ผลิตคนที่สาม. (ปีที่ผลิตผลงาน). ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภท
ผลงาน: ภาพวาด/นิทรรศการ/บทประพันธ์). วันที่จัดแสดงผลงาน. สถานที่: หน่วยงานที่แสดงผลงาน. 

(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
ตัวอย่าง 
Eugene, R., Baird, B., & Eaton, D. (2022). The painter and his model (Painting). July 25, 2022.  
  Chon Buri: Burapha University. 
(ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ (ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาผลงาน) เมื่อวันที่ ... เดือน..... พ.ศ...) 
 


