โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2564
ทางห้องประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล นับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสามารถก้าวสู่การเป็นเลิศทาง
วิชาการ ดังนั้นบุคลากรสายวิชาการจึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ ประกอบด้วยการทำวิจัยในระดับสากล การแต่งหนังสือและตำราให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
รวมทั ้ ง ถู ก ต้ อ งตามจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ และเพื ่ อ ให้ บ ุ ค ลากรสายวิ ช าการสามารถ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้อย่างภาคภูมิใจ
โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
สำหรับบุคลากรสายวิชาการ พบว่าผู้เข้า รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็นอย่างดี และมีความสนใจหัวข้ออื่นๆ ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชการเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงสนับสนุนการจัดโครงการครั้งที่ 2 นี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิชาการ
2. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา
หนังสือ และผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ
๒.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนเอกสารประกอบคำสอน เอกสารคำสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น
3. กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓.2 บุคลากรสายวิชาการที่สนใจ
๔. รูปแบบโครงการ
จัดกิจกรรมขึ้น 6 ครั้ง เป็นการบรรยาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหา 6 หัวข้อ
4.1 เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ

4.2 การใช้โ ปรแกรมการตรวจการซ้ำของบทความ Turnitin และบริการสนับสนุนการวิจัยของ
สำนักหอสมุด
4.3 เทคนิคการสร้างงานวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
4.4 เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ
4.5 เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา
4.6 ทำความเข้าใจ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
๕. วัน เวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx
๖. วิทยากร
๖.๑ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์
6.2 นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
๖.3 ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
6.4 ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
6.5 รศ.ดร.สุมิตร สุวรรณ
6.6 ศ.(เกียรติคุณ) ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
๗. คณะทำงาน
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘. ตัวชี้วัดโครงการ
๘.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
๘.๒ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ในการเขี ย นตำรา หนั ง สื อ และงานวิ จ ั ย ได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และมีความรู้
ความเข้าใจ ในการเขียนสามารถสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

10. กำหนดการ
กิจกรรมภายในโครงการ จำแนกออกเป็น 6 ครั้ง ทางโปรแกรม Cisco WebEx ดังนี้
วัน และ เวลา
30 มีนาคม 2564
(10.00-12.00 น.)

หัวข้อการบรรยาย
เรื่อง เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยากร
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์

8 เมษายน 2564
(10.00 - 12.00 น.)

เรื่อง โปรแกรมการตรวจการซ้ำของบทความ
Turnitin และบริการสนับสนุนการวิจัยของ
สำนักหอสมุด

นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
(บรรณารักษ์ชำนาญการ)

19 เมษายน 2564
(10.00 - 12.00 น.)

เรื่อง เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ
ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

เรื่อง เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน
เอกสารคำสอน และตำรา

รศ.ดร.สุมิตร สุวรรณ

(13.30 - 15.30 น.)

เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย
ทางด้านเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

7 พฤษภาคม 2564
(9.30 - 12.00 น.)

ทำความเข้าใจ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผศ./รศ./ศ. พ.ศ. 2564

ศ.(เกียรติคุณ) ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

26 เมษายน 2564
(10.00 – 12.00 น.)

