
ขอเร�ยนเชิญ
คณาจารย�

เข�าร�วมโครงการ

ศาสตราจารย� ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะว�ศวกรรมศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

ศาสตราจารย� เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค� อร�ามว�ทย�
คณะเภสัชศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

ศาสตราจารย� ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ�ธนาพาณิช
ว�ทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

ศาสตราจารย� ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ�ธนาพาณิช
ว�ทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

เสวนาเร�่อง การเข�ยนตำรา (13.00-16.00 น.)

รองศาสตราจารย� ดร.ศากุน บุญอิต
คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

ศาสตราจารย� ดร.วรพงศ� ตั้งศร�รัตน�
คณะว�ศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง

             ผู�ดำเนินรายการ 
รองศาสตราจารย� ดร.มนตร� ศิร�ปรัชญานันท� 
ผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายส�งเสร�มว�ชาการและกิจการพ�เศษ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00–16.00 น. ณ ห�องประชุมว�จ�ตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะว�ศวกรรมศาสตร� มจพ.

ลงทะเบียนเข�าร�วมโครงการได�ที่ www.aed.op.kmutnb.ac.th ได�ตั้งแต�วันนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม  2561

สอบถามรายละเอียดได�ที่ คุณธีติมา ไชยกิจ โทร. 0-2555-2240 (ภายในโทร 2240)

 องค�ประกอบที่สำคัญของตำรา/หนังสือ

 เทคนิคการสร�างสรรค�ตำรา/หนังสือ

 ให�มีคุณภาพ

 สร�างสรรค�ตำรา/หนังสืออย�างไร 

 ไม�ให�มีการลักลอก (Plagiarism)

การบรรยายพ�เศษ เร�่อง หลักเกณฑ�และ
ขั้นตอนการขอตำแหน�งว�ชาการ (09.00–10.00 น.)

โดย รองศาสตราจารย� ดร.ชนศักดิ์ บ�ายเที่ยง
ที่ปร�กษาอธิการบดีด�านว�ชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา 

เทคนิคการขอตำแหน�งทางว�ชาการ
ตามหลักเกณฑ�ใหม�และการเข�ยนตำรา

เสวนาเร�่อง

 ทางเลือกในการขอกำหนดตำแหน�ง

 ทางว�ชาการ  (ว�จัยตีพ�มพ�/ว�จัยรับใช�สังคม/

 ว�จัยภาคอุตสาหกรรม)

 หลักการจัดทำ กพอ. 03

 เทคนิคการเลือกผลงานว�จัยในการยื่นขอ

 กำหนดตำแหน�งทางว�ชาการ

 การขอกำหนดตำแหน�งทางว�ชาการด�วย

 ว�ธีพ�เศษ

เสวนาเร�่อง เทคนิคการขอตำแหน�งทางว�ชาการตามหลักเกณฑ�ใหม� 
(10.00–12.00 น.)



 

โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง เทคนิคการขอต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม ่
และการเขียนต ารา 

วันพฤหสับดีที่ 2 สิงหาคม 2561  
ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
********************************* 

 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
08.45 – 09.00 น.  พิธีเปิดโครงการเสวนา เรื่อง เทคนิคการขอต าแหน่งทางวิชาการและการเขียนต ารา 

ตามหลักเกณฑใ์หม ่
 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี 
09.00 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอต าแหน่งวิชาการ  

โดย รองศาสตราจารย ์ดร. ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  
ที่ปรกึษาอธิการบดีด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

10.00 – 12.00 น. เสวนาเรื่อง เทคนิคการขอต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่  
O  ทางเลือกในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วิจัยตีพิมพ์/วิจัยรับใช้สังคม/วิจัย
ภาคอุตสาหกรรม) 
O  หลักการจดัท า กพอ. 03 
O  เทคนิคการเลือกผลงานวิจัยในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
O  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยวธิพีิเศษ 
โดย 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ ์รัตนเดโช 
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 
  ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ ์พงศธ์นาพาณชิ 
  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรีศิริปรัชญานันท์ 

  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้ด าเนินรายการ) 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 - 16.00 น. เสวนาเรื่อง เทคนิคการเขียนต ารา  

O  องค์ประกอบที่ส าคัญของต ารา/หนงัสือ 
O  เทคนิคการสร้างสรรค์ต ารา/หนังสือให้มีคณุภาพ 
O  สร้างสรรค์ต ารา/หนังสืออย่างไร ไม่ให้มีการลักลอก (Plagiarism) 
โดย 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตัง้ศรีรัตน์ 
  ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
 2. รองศาสตราจารย ์ดร.ศากนุ บุญอิต 
  สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ ์พงศธ์นาพาณชิ 
  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ์

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้ด าเนินรายการ) 
16.00 – 16.20 น. พิธีปิดการเสวนา 

 
--------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม 
    10.30 น. , 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 


	โปสเตอร์ โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ
	กำหนดการโครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ

