
๑ 
 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
วันที่ ๒๕ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

วัน จันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วัน / เวลา 
 

กิจกรรม 
 

๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. 

 
- กล่าวรายงานโดย ดร.พิพัฒน์ ลมิปนะพทิยาธร รองอธิการบดฝีา่ยวิชาการ  
 มหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา 
-  กล่าวเปิดโครงการ พร้อมให้แนวคิดการท าผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
   โดย รศ.ดร.สุนทร โสตถิพนัธุ ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การการพฒันาผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 ๑.  วิทยากรด้านสายสังคมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์  
          ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒.  วิทยากรด้านสายวทิยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร 
      กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
 

 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การการพฒันาผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 ๑.  วิทยากรด้านสายสังคมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์  
          ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒.  วิทยากรด้านสายวทิยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร 
      กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
 

 

๑๖.๐๐ น.– ๑๖.๓๐ น. 
 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าผลงานทางวชิาการ และสรุปพฒันาการผลงานทางวิชาการ วันที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

วัน อังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
 

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการใชภ้าษาอังกฤษส าหรับท าผลงานทางวชิาการ ประกอบด้วย 
 ๑.  วิทยากรด้านสายสังคมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์  
          ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒.  วิทยากรด้านสายวทิยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร 
      กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น ปฏิบัติการท าผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย  
๑. ต ารา 
๒. งานวิจยั 
๓. เอกสารประกอบการสอน 

 

๑๖.๐๐ น.– ๑๖.๓๐ น. 
 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าผลงานทางวชิาการ และสรุปพฒันาการผลงานทางวิชาการ วันที่ ๒ 

 

วัน พุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วัน / เวลา 
 

กิจกรรม 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตา่งๆ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ประกอบด้วย 
 ๑.  วิทยากรด้านสายสังคมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา 
          กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
 ๒.  วิทยากรด้านสายวทิยาศาสตร์ โดย ดร.เสาวภา อังสุภานชิ 
      กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 

 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตา่งๆ เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวชิาการ (ต่อ) 
 ๑.  วิทยากรด้านสายสังคมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา 
          กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
 ๒.  วิทยากรด้านสายวทิยาศาสตร์ โดย ดร.เสาวภา อังสุภานชิ 
      กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 

 

๑๖.๐๐ น.– ๑๖.๓๐ น. 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าผลงานทางวชิาการ และสรุปพฒันาการผลงานทางวิชาการ วันที่ ๓ 

 
 
 
 



๓ 

 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วัน / เวลา 
 

กิจกรรม 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานทางวชิาการ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง    
ทางวชิาการ ประกอบด้วย 
 ๑.  วิทยากร โดย ศาสตราจารย ์พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
      มุมมองของผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการ 
 ๒.  วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ยาใจ โรจนวงศ์ชยั 
      มุมมองของปฏิบัติการ / จัดท าผลงานทางวิชาการ 
  

๑๓.๐๐ น. –๑๖.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานทางวชิาการประเภท เอกสารประกอบการสอน การเขียน
ต ารา และการท าวิจยั ประกอบด้วย 
วิทยากรหลัก 

๑. วิทยากรผู้ให้ค าปรึกษา โดย ศาสตราจารย์ พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 
๒. วิทยากรผู้ให้ค าปรึกษา โดย รองศาสตราจารย์ยาใจ โรจนวงศช์ยั 

วิทยากรกลุ่ม 
๑. วิทยากรกลุ่มด้านการจัดท าเอกสารประกอบการสอนโดย ดร.อมรรัตน์ ชุ่มทอง 
๒. วิทยากรกลุ่มด้านการเขียนต าราโดยผูช้่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ บุญเลิศ 
๓. วิทยากรกลุ่มด้านการท าวิจัยโดยอาจารย์ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ ์

 

๑๖.๐๐ น.– ๑๖.๓๐ น. 
 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าผลงานทางวชิาการ และสรุปพฒันาการผลงานทางวิชาการ วันที่ ๔ 

 
 

วัน ศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วัน / เวลา 
 

กิจกรรม 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น ปฏิบัติการท าผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย  

๑. ต ารา 
๒. งานวิจยั 
๓. เอกสารประกอบการสอน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น ปฏิบัติการท าผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย (ต่อ) 
๑. ต ารา 
๒. งานวิจยั 
๓. เอกสารประกอบการสอน 

๑๖.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าผลงานทางวิชาการ และสรุปพัฒนาการผลงานทางวชิาการ 
- ปิดโครงการฯ 

 



๔ 

 

หมายเหตุ :    
- พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๑๕ น. 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. 
- กระบวนการยืม-คืนหนังสือจากห้องสมุด ด าเนินการได้ตามระเบียบการ และสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ 

ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จนเสร็จสิ้นโครงการ 
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


