ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (ครัง้
ที่ 3)
สาขาวิ ชา/หน่ วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี การศึกษา 2560-2561
ปี งบประมาณ 2561
1. หลักการและเหตุผล
การดารงตาแหน่ งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุด มศึกษา นับว่าเป็ น ภาระหน้ าที่ท่ีมี
ความสาคัญ ยิง่ เนื่องด้วยเป็ นการสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ ความมีศกั ยภาพในการรวบรวม
การประมวลความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อ
ความก้าวหน้ าของอาจารย์ และการพัฒนาองค์กรให้มีศกั ยภาพ เพื่อตอบสนองมาตรฐานตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการนี้ การก้าวเข้าสู่ต าแหน่ งทางวิช าการจ าเป็ น ต้อ งมีก ารจัดกระบวนทัศ น์ เพื่อให้ท ราบ
เส้นทาง บริบท องค์ประกอบต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อม สะสม และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
รวมถึง ความเข้าใจในความจาเป็ นและบริบทต่าง ๆ ที่จะนามาซึ่งทัศนคติท่ถี ูกต้อง เพื่อเป็ นส่วน
สาคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ทีเ่ น้นในเรื่อง “คุณภาพของอาจารย์”
ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมโดยการเรียนรูท้ าความเข้าใจจนเกิดเป็ นรูปธรรม และเป็ นต้นแบบ
ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการผ่านการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
อันจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์อย่างแท้จริง
จากหลักการและเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์จึงมีนโยบายหลักสาคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาคุณ ภาพอาจารย์ในการ
พัฒนางานวิชาการ เพื่อส่งเสริมและกระตุน้ ให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และสร้างความตระหนัก
ถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับทีส่ ูงขึน้ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจ และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่การขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2.2 เพื่อ ให้อาจารย์ได้เตรียมความพร้อมและเตรียมผลงานทางวิชาการของตนเอง ในการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์นาผลงานทางวิชาการส่งให้แก่สถาบัน ในการขอกาหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการต่อไป
3. เป้ าหมายของโครงการ
3.1 เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ
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3.1.1 อาจารย์ป ระจาคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีเข้าร่วมสมัค รในโครงการพัฒ นา
ส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 120 คน
3.2 เป้ าหมายเชิ งคุณภาพ
3.2.1 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 (เกณฑ์เก่า) และ
พ.ศ. 2560 (เกณฑ์ใหม่) การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
3.2.2 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถเตรียมผลงานทางวิชาการของตนเอง ในการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3.2.3 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเกิดความตะหนักในการเขียนผลงานวิชาการไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ ์ และ
ไม่ลกั ลอกผลงาน (Plagiarim)
4. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการ
4.1 เชิ งปริ มาณ อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 120 คน
4.2 เชิ งคุณภาพ อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มคี วามพร้อมและสามารถเตรียม
ผลงานทางวิชาการของตนเอง ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 ความรู้ความเข้าใจ อาจารย์ประจาคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มคี วามรู้ ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
4.4 การนาไปใช้ อาจารย์ประจาคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถนาผลงานทางวิชาการ
ส่งให้แก่สถาบัน เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามศาสตร์สาขาวิชาของตนเอง
5. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิ ทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทม่ี คี ุณภาพ ให้เกิดการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั่ น
แผนกลยุทธ์ของมหาวิ ทยาลัย 1. บริการวิชาการทีม่ คี ุณภาพในรูปแบบทีห่ ลากหลายเพือ่
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิน่ และประเทศ
สนองตอบชีว้ ดั
 กพร. ตัวชีว้ ดั ที่ 5.1 ระบบและกลไกในการบริหารทางวิชาการแก่สงั คม
5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม
 สมศ. ตัวบ่งชีท้ ่ี 9 ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรืองค์กรภายนอก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 10 การส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 สกอ.องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชีว้ ดั ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
□ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวชีว้ ดั ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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□ องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม
ตัวชีว้ ดั ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม
6. สนับสนุนพันธกิ จ
 จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชันสู
้ ง (การเรียนการสอน)
□ การวิจยั ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
 การบริการวิชาการแก่สงั คม
 นาเทคโนโลยีและวิชาการทีท่ นั สมัยสู่ชมุ ชนและท้องถิน่
□ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
□ บริหารระบบงานของคณะ ฯ
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ
วางแผนดาเนินการ
มีนาคม 2561
ขออนุมตั โิ ครงการ
พฤษภาคม 2561
ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรม
พฤษภาคม 2561
ดาเนินการ
15/21 มิถุนายน 2561
ประเมินผลการดาเนินการ
22 มิถุนายน 2561
8. สถานที่ดาเนิ นการ
8.1 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างไร จึงจะได้ตาแหน่งทางวิชาการ “หลักเกณฑ์และวิธกี าร
พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับ
ที่ 10) พ.ศ. 2556 (เกณฑ์เก่า) และ พ.ศ. 2560 (เกณฑ์ใหม่)” ในวันศุกร์ที่ 15 มิ ถนุ ายน 2561 ณ ห้อง
ประชุม ชอนตะวัน อาคาร 15 มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8.2 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างไร จึงจะได้ตาแหน่ งทางวิชาการ “เขียนผลงานวิชาการ
อย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ และไม่ลกั ลอกผลงาน (Plagiarim)” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ ถนุ ายน 2561 ณ
ห้องประชุมรัตนพิ มาน (226) อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
9. กิ จกรรมดาเนิ นการ
กิ จกรร
รายละเอียดของกิ จกรรม
ม
1
วางแผนการดาเนิ นงาน (Plan)
ประชุ ม วางแผนด าเนิ น งาน ขออนุ ม ัติโ ครงการ ติ ด ต่ อ
ประสานงานและส่ งหนัง สือ ประชาสัม พัน ธ์ หนั งสือ เชิญ
วิทยากร
2
ดาเนิ นการ (Do)

ระยะเวลา

พฤษภาคม 2561
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ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ (ครัง้ ที่ 2)
3
4

สรุปและประเมิ นผล (Check)
สรุปการประเมิน
นาผลการประเมิ นไปปรับปรุง (Act)
นาผลการดาเนินการในปี การศึกษา 2560 มาปรับปรุงสาหรับ
การดาเนินการในปี การศึกษาต่อไป

15/21 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน 2561
ตุลาคม 2561

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีแรงจูงใจ และมีความเข้าใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่การ
ขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
10.2 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้า
สู่การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
10.3 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถเตรียมผลงานทางวิชาการของตนเอง ในการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
11. การประเมิ นผลโครงการ
11.1 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ เฉลีย่ เกินร้อยละ 75 พึงพอใจมาก

