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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม 
2. ชื่อ – สกุล                    นายตระกูลพันธ์  พัชรเมธา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปร.ด. การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

2552 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศษ.ม. อาชีวศึกษา 2542 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตภาคพายัพ 
วท.บ. เทคโนโลยีออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2537 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 (ต้องเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย โดยให้เรียงล าดับ
ผลงานจากปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน โดยให้จัดพิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่างการพิมพ์บรรณานุกรม
ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ให้เลือกใช้รูปแบบการพิมพ์แบบเดียวกันทุกคน 

กรณีเผยแพร่ในวารสารวิชาการให้ระบุฐานข้อมูลของวารสารซึ่งต้องเป็นฐานข้อมูลตามประกาศ กพอ. 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการ) 
 
6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ระบุ  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่องานวิจัย” เมืองที่พิมพ์, แหล่งทุนวิจัย(ถ้ามี) 
 
 
 



ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
  
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ระบดุังนี้ 
 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่องานวิจัย” ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที ่(เดือน): หมายเลขหน้าของ 
  ผลงานวิจัย.(ระบุฐานข้อมูลของวารสาร) 
 
 หนังสือรวมบทความวิจัย ระบดุังนี้   
 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่องานวิจัย” ชื่อหนังสือ ปีที่, ฉบับที่ (เดือน): หมายเลขหน้าของผลงานวิจัย. 
  
 รายงานการวิจัย/รายงานสัมมนา/ประชุมวิชาการ (Proceeding)  

ผู้เขียน. (ปี). ชื่อเรื่อง. ชื่อรายงานการวิจัย หรือสัมมนา หรือจัดการประชุมทางวิชาการ เล่มที่.  
 ชื่อบรรณาธิการ. (ถ้ามี) สถานที่. วันสัมมนา. หน้าของเรื่อง. 

     
 (ตัวอย่าง 1) 
 วรวิชญ์ รุ่งรัตน,์ ปรีชา วดีศิรศิักดิ์, นันทกร บุญเกิด, วิทยา ธนานุสนธิ,์ และเย็นใจ วสุวัต. (2527).  

ศึกษาปริมาณเชื้อไรโซเปียมที่เหมาะสมในการคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทยนาน. รายงานการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยถั่วลิสง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 
12-21 เมษายน 2537. หน้า 172-179. 

  
 (ตัวอย่าง 2) 
 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.  

  
 (ตัวอย่าง 3) 
 ศรีเดช ใจสูง. (2553). “ประสิทธิผลในการใช้ผนังช่องเกล็ดและช่องเปิดเพ่ือการระบายอากาศ กรณีศึกษา:  

ศูนย์ซ่อม บํารุงยานยนต์.” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 2-16. การ
นําเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12 มีนาคม 
2553. นครปฐม: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

     
 (ตัวอย่าง 4) 
 ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา และ อรนุตฎฐ์  สุธาคํา. 2557.  “การศึกษาการผลิตกระดาษจากเศษไม้มะม่วงกลึงที่ 

มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” (A Study of Production of Paper from Lathe Mango 
Wood Chip Toward Product Development Community) วารสารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปทีี่ 16 ฉบับที่19. หน้า 64-80. 

 
6.2  บทความ 

1.บทความทางวิชาการ ระบดุังนี้ 
 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่ (เดือน): หมายเลขหน้าของบทความ. 

   (หากเป็นวารสารให้ระบุฐานข้อมูลของวารสาร) 



 
 
(ตัวอย่าง) 
ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา. 2557. การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อก าหนดแนวคิดการ

ออกแบบ. ศิลปกรรมสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม):หน้า 51-63. 
 

 2. ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี) ระบดุังนี้  
 ชื่อศิลปิน. (ปีที่ผลิต). ชื่อผลงาน (กรณีไม่มีชื่อผลงานระบุว่า (Untitled) [ประเภทผลงานศิลปะ]. 

สถานที่. 
  
 (ตัวอย่าง) 

เขียน ยิ้มศิริ. (2492). ขลุ่ยทิพย์ [ประติมากรรม]. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์.  
ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรม 

  แห่งชาติครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2492. 
ศิลป์ พีระศรี. (2484). อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [ประติมากรรม]. บริเวณ

หน้าสวนลุมพินี กรุงเทพฯ. 
 
3.งานแปล (ถ้ามี) 
(ตัวอย่าง) 
ริดลีย์, แมตต์. (2552). ถอดรหัสจีโนมมนุษย์. แปลจาก Genome: The autobiography of a 

species in 23 chapters. แปลโดย ปณต ไกรโรจนานันท์. กรุงเทพฯ: สารคดี.  
ฮอว์กิ้ง, สตีเฟ่น. (2552). ประวัติย่อของกาลเวลา. พิมพ์ครั้งที่ 17 ฉบับปรับปรุง. แปลจาก A brief  
 history of time. แปลโดย ปยิบุตร บุรีค า และอรรถกฤต ฉัตรภูติ. กรุงเทพฯ: มติชน. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ (ถ้ามี) 

(ต ารา ต้องเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  หนังสือ ต้องเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 
เดือน ผลงานในลักษณะอ่ืน เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน) *** กรณีอยู่ระหว่างดําเนินการจัดพิมพ์ขอให้
แนบหนังสือตอบรับจากสํานักพิมพ์หลังประวัติของท่าน**** 

 
 ระบ ุชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อต ารา. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์ (หรือโดยการถ่ายสําเนา

เย็บเป็นรูปเล่ม).  (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา.......ปีการศึกษา.........) 
 ระบ ุชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
   

(ตัวอย่าง) 
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา. (2556). การน าเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

เชียงใหม่ : ครองช่าง พริ้นท์ติ้ง จํากัด. 
  
หนังสือแบบ E-BooK (ถ้ามี) 



(หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็น
แฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยให้เป็นไป
ตามประกาศ กพอ. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ) 
1. ฐานข้อมูล ซีดี – รอม 

ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ]. รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). เข้าถึงได้จาก:แหล่งสารสนเทศ. 
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/วัน / เดือน). ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ]. รายละเอียดทางการพิมพ์
(ถ้ามี). เข้าถึงได้จาก :  แหล่งสารสนเทศ. 

 
ตัวอย่าง 
นพรัตน์  เพชรพงษ์.  จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร. [ซีดี – รอม].  

วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.  
สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 2547. 

นพรัตน์  เพชรพงษ์.  (2545).  จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร. [ซีดี – รอม].  
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยแผ่นที่ 3, 2547. 

 
2. ฐานข้อมูลออนไลน์ 

ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ]. รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). เข้าถึงได้จาก:แหล่งสารสนเทศ. 
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/ วัน / เดือน). ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ]. รายละเอียดทางการพิมพ์ 
(ถ้ามี). เข้าถึงได้จาก : แหล่งสารสนเทศ. 

 
ตัวอย่าง 
พิ มลพร รณ  พิทย านุ กู ล .  วิ ธี สื บ ค้ น วั ส ดุ ส า รสน เทศ .  [ ออน ไลน์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : http 

://www.lib.buu.ac.th.   
เรวัติ  ยศสุข.  “ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย.”  ฉลาดซื้อ.  [ออนไลน์]. 6(6) ;กุมภาพันธ์ – มีนาคม 

2546.  เข้าถึงได้จาก : http :/ /www.kalathai.com= 16.   
พิมลพรรณ  พิทยานุกูล. วิธีสบืค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http : 

//www.lib.buu.ac.th 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี……12…….ปี  

 การยศาสตร์ (Ergonomics) 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 (Product Design 3) 
 การทําหุ่นจําลอง (Model Making)  
 มโนทัศน์การออกแบบ (Concept of Design) 
 โครงงานออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Project) 

          
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
         ไม่มี 



 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                                                                    (รองศาสตราจารย์ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา) 

หมายเหตุ :  
1. สามารถศึกษาคําจํากัดความผลงานทางวิชาการได้ที่  
 http://academic.rmutl.ac.th 
 งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 7. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 

2. ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งสามารถดูข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ กองบริการงานบุคคล ที่  http://www.personal.rmutl.ac.th/news/3029-

positionteacher 
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