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หลักสตูรการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย ์

  
      

 
 

หลักสูตร การขบัเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  

………………………………………………………  
1.  ชื่อหลักสูตร : การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /  

  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

3.  ผู้ด าเนินการจัดอบรม : กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
             โทรศัพท์ : 043-202338, เบอรภ์ายใน : 48689 โทรสาร :  043-202338 

 

4.  หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในล าดับต้น ๆ 
ของประเทศ และของภูมิภาคเอเชีย บุคลากรที่มีบทบาทส าคัญต่อพันธกิจดังกล่าวคือคณาจารย์สายผู้สอน ขีดความสามารถ
ในเชิงวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งบ่งชี้โดยต าแหน่งทางวิชาการ เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินพันธกิจดังกล่าวให้บรรลุ
เป้าหมาย มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงหน้าที่ ที่จะต้องส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในเชิงวิชาการของ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้สูงขึ้น การสนับสนุนและขับเคลื่อนให้คณาจารย์ทุกระดับ มีต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น จึง
เป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกระดับ มีความพร้อมในการขอต าแหน่งวิชาการที่
สูงขึ้น โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอต าแหน่งวิชาการ  ให้แนวทางในการเตรียม
เอกสารส าหรับประเมินการสอน แนวทางในการเขียนต ารา/หนังสือ และแนวทางในการท าวิจัยของแต่ละท่านในการเตรียม
ตัวเพ่ือจะขอต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นเป็นล าดับ โดยมีวิทยากรพ่ีเลี้ยงที่จะให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมที่จะ
ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมแต่ละท่าน มีแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งวิชาการที่ชัดเจน มีตัวกระตุ้นให้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลลัพธ์ที่ตามมาคือ มีอาจารย์ยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้วเพ่ิมมากขึ้น และได้รับเสียงสะท้อนจากผู้เข้ารับการอบรมว่า กิจกรรมในหลักสูตรนี้ เป็นประโยชน์มาก 
โดยเฉพาะการได้รับค าแนะน าและค าตอบต่อข้อสงสัยจากวิทยากรพ่ีเลี้ยง 

ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสาย
วิชาการเข้าสู่ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์” ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงได้จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“การขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์                    
และ ศาสตราจารย์ภายในประเทศ )”  
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5.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :   
 5.1 เพ่ือให้คณาจารย์ได้ทราบข้อมูลและขั้นตอนเส้นทางการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  อย่างถูกต้อง ชัดเจน          
และครบวงจร 
 5.2 เพ่ือให้คณาจารย์ทราบแนวทางการผลิตเอกสารส าหรับประเมินการสอน ต ารา/หนังสือ งานวิจัยและงาน
วิชาการอ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ 
 5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์สามารถวางแผนงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได ้
 5.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเขียนเอกสารส าหรับประเมินการสอน การผลิตต ารา/ หนังสือ 
เพ่ือขอต าแหน่งวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

5.5 เพ่ือติดตามการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

6.  รายละเอียดของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 
 ระยะที่ 1 การให้แนวคิด การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนา
ผลงานวิชาการ โดยแบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี      
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระยะที่ 2 การพัฒนาผลงานวิชาการ ประเภทต ารา/หนังสือ โดยมีเวลาในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 3 เดือน 
หลังจากอบรมในระยะท่ี 1 มีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องส่งผลงานวิชาการให้วิทยากรประจ ากลุ่มสาขาวิชาพิจารณา 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ก่อนถึงระยะท่ี 3 ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์) 
  ระยะท่ี 3 สรุปสะท้อนผลการพัฒนาผลงานวิชาการ มีจุดประสงค์ให้ผู้ที่มีผลงานการเขียนเอกสารส าหรับประเมิน
การสอน/ต ารา/หนังสือพร้อมจะยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ น าเสนอและวิพากษ์ผลงานร่วมกันกับวิทยากรประจ า
กลุ่มเพ่ือปรับปรุงผลงานก่อนยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย   
7.1 บุคลากรสายผู้สอนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 40 คน 
7.2 บุคลากรสายผู้สอนที่มีต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

 

8. เนื้อหาและกลยุทธ์ในการฝึกอบรม  
 8.1  การเตรียมผลงานวิชาการสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

  8.2  ปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการ : เอกสารส าหรับประเมินการสอน หนังสือ/ต ารา งานวิจัย 
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9. กลยุทธ์และวิธีการฝึกอบรม  
9.1  การให้มโนทัศน์เชิงหลักการทฤษฎี 
9.2  การเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี (Best practice) 

          9.3  ปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
   

10. การให้บริการของหลักสูตรทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้ 
10.1 คลินิกภายในมหาวิทยาลัย 

       ระยะเวลาและสถานที่  

วันที่ 
เตรียมเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และรองศาสตราจารย ์
เตรียมเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

13 ก.ย. 62  
09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมมุจรินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ 
โดย ศ.อารันต์ พัฒโนทยั และคณะ 

13 ก.ย. 62  
13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมมุจรินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ 
โดย ศ.อารันต์ พัฒโนทยั และคณะ 

14 ก.ย. 62  
09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมมุจรินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ 
โดย ศ.อารันต์ พัฒโนทยั และคณะ 

14 ก.ย. 62  
13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมมุจรินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ 
โดย ศ.อารันต์ พัฒโนทยั และคณะ 

   

  10.2 การอบรมให้ความรู้ 
ก าหนดการอบรมหลักสูตร 

“การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์” 

วันที่ 16 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมมุจรินทร์  ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ 

 เตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ 

เวลา หัวข้อ/กิจกรรม 

08.45 - 09.00 น. 
 พิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการสู่ต าแหน่งทางวิชาการ    
โดย   ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้   รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

09.00 – 10.00 น. 
 หลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

วิทยากรโดย นายสถิตย์  แก้วบดุตา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 

10.15 - 11.15 น. 
 

 เส้นทางสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสายวิชาการ  
วิทยากรโดย  ศ.ดร.อารันต์  พฒัโนทัย 
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11.15 - 12.15 น. 
 

 เทคนิคการเขียนหนังสือ/ต ารา  
วิทยากรโดย ศ.นพ.สมบูรณ์  เทยีนทอง 

13.00 - 14.30 น. 
  การเสวนา เรื่อง เคล็ดไม่ลับสูค่วามส าเร็จสู่ต าแหน่งทางวิชาการ   

วิทยากรโดย 1) รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ 2) ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล 3) รศ.ดร.วิทยา  เงินแท้               
ผู้ด าเนนิการเสวนา :  ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม   

14.30 - 15.00 น. 
 แนวทางการจัดท า E-book เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

วิทยากรโดย  นางสาวกมลพร อรรคฮาต  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 
15.00-16.00 น 

 การเตรียมความพร้อมก่อนไปค่าย 
กลุ่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   วิทยากรโดย 1) ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ    2)  ศ.ดร.โสพิศ  วงศ์ค า 
กลุ่ม 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
   วิทยากรโดย 1) รศ.ดร.วิทยา  เงินแท้  2) รศ.ดร.พลัง สุริหาร  
                   3) รศ.ดร.สังคม  เตชะวงค์เสถียร   
กลุ่ม 3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   วิทยากรโดย 1) รศ.สุนีย์ เลีย่วเพ็ญวงษ์  
                  2) รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์         
กลุ่ม 4 เตรียมศาสตราจารย์ 
   วิทยากรโดย 1) ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย      2) ศ.ดร.สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร 
กลุ่ม 5 เตรียมเอกสารเพื่อประเมินสอน 
   วิทยากรโดย 1) ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม   2) รศ.ดร.จรัญ  กาญจนประดิษฐ์    

 หมายเหตุ : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาจปรับไดต้ามจ านวนผู้เข้าอบรม 
  รับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.  
  อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า-บ่าย เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
  ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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หลักสตูรการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย ์

10.3 การเก็บตัวนอกมหาวิทยาลัย 
 

ก าหนดการอบรมหลักสูตร  
“การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์” 
ระหว่างวันที่  17 -19 กันยายน 2562  ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย 

 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  

เวลา หัวข้อ/กิจกรรม 
05.30 น. 
06.00 น. 

 ผู้เข้าอบรมทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าอาคารสิริคุณากร เพื่อเดินทางมุ่งสู่ จ.เลย 
 เดินทางออกจากลานจอดรถ อาคารสิริคุณากร 

11.00-11.30 น.  ลงทะเบียน 

13.00-14.0 น. 
 ประกาศ ข้อบังคับ ที่จ าเป็นต้องทราบและกรณีศึกษา / ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าค่าย 

วิทยากรโดย  นายชัชวาล หนองนา และ นางสาวอัจฉรา ใยแก้ว  กองทรัพยากรบุคคล 

14.00-15.00 น. 
 การให้บริการของส านักหอสมดุ เพื่อสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ต ารา 

วิทยากรโดย เจ้าหนา้ทีส่ านักหอสมุด 
 
 
 
 
 

15.00-17.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชุมกลุ่มย่อย        
กลุ่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
   วิทยากรโดย   1) ศ.นพ.สมบรูณ์ เทียนทอง   2) ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ   3) ศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน  
กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

       วิทยากรโดย   1) ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล 2) รศ.ดร.ขวัญใจ  กนกเมธากุล 3) ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง  
                 4) รศ.ดร.พลัง สุริหาร 

กลุ่ม 3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยากรโดย   1) รศ.สุนีย์  เลีย่วเพ็ญวงษ์   2) รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์  

กลุ่ม 4 เตรียมศาสตราจารย์ 
วิทยากรโดย   1) ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ค า         2) ศ.ดร.สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร   

    กลุ่มที่ 5 เตรียมเอกสารเพื่อประเมินการสอน 
        วิทยากรโดย 1) รศ.ดร.สังคม  เตชะวงค์เสถียร 2) ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม  
                        3) รศ.ดร.จรัญ  กาญจนประดิษฐ์    

18.00 น.  พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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หลักสตูรการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย ์

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 
เวลา หัวข้อ/กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 16.00 น 

 ประชุมกลุ่มย่อย        
กลุ่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    วิทยากรโดย   1) ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง   2) ศ.ดร.สมชาย ปิน่ละออ   
                      3) ศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน  
กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

        วิทยากรโดย 1) ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล 2) รศ.ดร.ขวัญใจ  กนกเมธากุล  3) ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง  
                4) รศ.ดร.พลัง สุริหาร 

กลุ่ม 3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 วิทยากรโดย   1) รศ.สุนีย์  เลีย่วเพ็ญวงษ์  2) รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์   

กลุ่ม 4 เตรียมศาสตราจารย์ 
วิทยากรโดย  1) ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ค า      2) ศ.ดร.สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร 

    กลุ่มที่ 5 เตรียมเอกสารเพื่อประเมินการสอน 
 วิทยากรโดย  1) รศ.ดร.สังคม  เตชะวงค์เสถียร   2) ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม   
                  3) รศ.ดร.จรัญ  กาญจนประดิษฐ์    

18.00 - 22.00 น. 
 รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

วิทยากรโดย  ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น. 

 ท าแผนเส้นทางการผลิตผลงานรายบุคคล 
วิทยากรโดย 1) ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง  2) ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ  3) รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล 
                4) รศ.ดร.สุมาลี ชยัเจริญ        5) รศ.สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์    6) ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย            
                7) ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ค า 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. 

 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย        
กลุ่ม 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิทยากรโดย   1) ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง   2) ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ     3) ศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน  
กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

    วิทยากรโดย   1) ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล  2) รศ.ดร.ขวัญใจ  กนกเมธากุล  3) ศ.อลิศรา เรืองแสง 
                      4) รศ.ดร.พลัง สุริหาร 

กลุ่ม 3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     วิทยากรโดย  1) รศ.สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์   2) รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์   
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หลักสตูรการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย ์

 
     11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

11.1 สามารถเตรียมและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

11.2 สามารถผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการเสนอขอ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

11.3 สามารถวางแผนงานการท างานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
11.4 การจัดการเรียนการสอนจะมีคุณภาพจากการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เช่น เอกสารประกอบการ

สอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา 
 

12. สิ่งท่ีท่านจะต้องเตรียม (กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่ได้ประเมินการสอน และ ผศ./รศ. ที่สนใจในเรื่องการประเมินการสอน) 
และกลุ่มที่ไปค่าย 
 1. เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) หรือ เอกสารค าสอน (รศ./ศ.) 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย (PPTหรือเทียบเท่า)  
 3. Course syllabus รายวิชาที่จะใช้ผลิตหนังสือ/ต ารา หรือ ประเมินสอน 
 4. แผนการสอน  (มคอ.03 และ มคอ.05)   
 5. ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ สื่อการสอน/ เกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  
 6. ผลการประเมินโดยนักศึกษา(สามารถสืบค้นได้ที่ reg.kku.ac.th)  
 7. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ลิงค์กิจกรรมต่างๆและการส่งงานของนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ กรณีที่อาจารย์มีวิชา
สอนมากกว่า 1 วิชาสามารถน ามาปรึกษาวิทยากรได้ในวันอบรม 

8. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเอกสารที่จ าเป็นข้างต้นมาด้วย สถานที่ฝึกอบรมมี wifi ให้ สามารถหาข้อมูลได้ตลอด
การอบรม (อย่างไรก็ตามให้เตรียมข้อมูลรูปไฟล์ไปด้วยจะดีที่สุด) 
 
 

13. การติดต่อสอบถาม 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  : นางสาวเอมอร  ชอบสว่าง โทรศัพท์  043-202338 เบอร์ภายใน 48689       

E-mail: emchob@kku.ac.th 

กลุ่ม 4 เตรียมศาสตราจารย์ 
วิทยากรโดย  1) ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ค า      2) ศ.ดร.สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร   

    กลุ่มที่ 5 เตรียมเอกสารเพื่อประเมินการสอน 
 วิทยากรโดย 1) รศ.ดร.สังคม  เตชะวงค์เสถียร 2) ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม  
                 3) รศ.ดร.จรัญ  กาญจนประดิษฐ์    

15.00 – 16.30 น.    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (After Action Review: AAR) (ก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญ)   โดยวิทยากรทกุท่าน 

16.30 น.  พิธีปิดการอบรม    

16.30 น.  เดินทางกลับจังหวัดขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ 

mailto:emchob@kku.ac.th
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ใบตอบรับเข้าอบรม   
หลักสูตร“การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเขา้สู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย”์ 
 

        มหาวิทยาลัยขอนแกน่             มหาวิทยาลัยอื่น (โปรดระบุ)................................................................................. 
1. ขอความกรุณาท่านผู้เข้าอบรมกรอกรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.1 ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ต าแหน่งทางวิชาการ (อ./ผศ./รศ.)......................................... 
1.2 สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา......................................................................................คณะ............................................................................ 
1.3 เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................................................. E-mail :…………………………………………………………………….……............ 
2. มีความประสงค์เข้าร่วมหลักสตูรดังกล่าว ดังนี้ 
    กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านต้องการเข้าอบรม 

คลินิกภายในมหาวิทยาลัย (ค่าย ศ.) การอบรมให้ความรู้ การเก็บตัวนอกมหาวิทยาลัย 
วันที่ 13 ก.ย. 62 วันที่14 ก.ย. 62 วันที่ 16 กันยายน 2562 วันที่ 17-19 กันยายน 2562 

เช้า  เช้า    
บ่าย  บ่าย  

* การสมัครของท่านต้องผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดของท่านก่อน 
* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 * คลินิกภายในมหาวิทยาลัย ท่านสามารถเลือกได้เพียง 1 ช่วงเวลาเท่าน้ัน 
 

ลงช่ือ......................................................................ผู้เข้าอบรม 
(................................................................................................) 

 

ต าแหน่ง.................................................................................. 
วันท่ี....................เดือน......................................พ.ศ………........ 

 
ลงช่ือ..............................................................ผูร้ับรอง/ต้นสังกัด 

(............................................................................................) 
วันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ........................ 

 

 

 

 
 

กรุณาส่งใบตอบรับมายังกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภายในวนัอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 หรือตอบกลับทาง E-mail : emchob@kku.ac.th  

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่: นาสาวเอมอร ชอบสว่าง  (แนน) ผู้ประสานงานโครงการ 
เบอร์ภายใน 48689 โทรศัพท ์043-202338 FAX. 043 -202338 

mailto::%20emchob@kku.ac.th
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แบบสอบถามความก้าวหน้า 
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

  

1. ช่ือ..................................................สกุล....................................................สังกัดคณะ....................................................... 
ต าแหน่งทางวิชาการ (ปัจจุบัน)…………….................................…………………………………………….......................................................... 
 

2. การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.1 การประเมินการสอน (หมายถึง การท าแผนการสอน (มคอ 03), กพอ.03 , เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) , เอกสารการสอน (รศ.)      

เป็นต้น                                                                                                                                                    

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ  
 มีเอกสารประกอบการสอน ความส าเร็จ................% (ผศ.) 
 เอกสารค าสอน ความส าเรจ็.............% (รศ.) 
 อื่น ๆ ยังไม่ไดด้ าเนินการ คาดว่าจะด าเนินการใน ภาคเรยีนที่.................................ปีการศึกษา........................ 

หมายเหตุ ไม่ต้องประเมินการสอนกรณียื่นขอต าแหน่ง ศ. 
 

2.2 การเตรียมเอกสาร มคอ 03 และ กพอ.03 

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ คาดว่าจะด าเนนิการใน ภาคเรียนท่ี........................................ปีการศึกษา.................................................. 
 

2.3 ขั้นตอนการเตรียมผลงานทางวิชาการ 
2.3.1 ผลงานวิจัยระดับนานาชาต ิ

2.3.1.1 ผลงานวิจัยท่ีเป็น corresponding author จ านวน.....................เรือ่ง 
2.3.1.2  ผลงานวิจัยท่ีเป็น coauthor    จ านวน.....................เรื่อง 

2.3.2  ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
2.3.2.1  ผลงานวิจัยท่ีเป็น corresponding author จ านวน.....................เรือ่ง 
2.3.2.2  ผลงานวิจัยท่ีเป็น coauthor    จ านวน.....................เรื่อง 

2.3.3  ผลงานหนังสือหรือต ารา 

 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ยังไม่เรียบร้อย คาดว่าจะเรียบร้อยใน ภาคเรียนท่ี....................ปีการศึกษา........................ 
2.3.4  บทความวิชาการ 

2.3.4.1 บทความวิชาการที่เป็น corresponding author จ านวน.................เรื่อง 
2.3.4.2  บทความวิชาการที่เป็นcoauthor            จ านวน.................เรื่อง 

2.3.5  ผลงานอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะใช้ขอก าหนดต าแหน่งได้ (ระบุ)…………………………………………………………………..... 

2.4เป้าหมายท่ีมาค่ายในครั้งนี้คือ  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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วันที่กรอกข้อมูล....................................................................... 


