ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (ครัง้
ที่ 4)
: “การเขียน การผลิ ต และการเผยแพร่หนังสือวิ ชาการระดับอุดมศึกษา”
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
หนังสือ จัดได้วา่ เป็ นผลงานทางวิชาการอีกรูปแบบหนึ่งทีส่ ามารถเสนอเพื่อขอกาหนดตาแหน่ ง
ทางวิชาการได้ โดยมีเนื้อหาทีเ่ รียบเรียงขึน้ โดยมีรากฐานทางวิชาการทีม่ นคง
ั ่ และให้ทศั นะของผูเ้ ขียนที่
สร้างเสริมปั ญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ และ/หรือ สาขาวิชา
ทีเ่ กี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องหรือ
เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดของหลัก สู ต รหรือ ของวิช าใดวาหนึ่ งในหลัก สู ต ร และไม่ จ าเป็ น ต้อ งน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทัง้ นี้เนื้ อหาสาระของหนังสือต้ องมีค วามทันสมัย เมื่อ
พิจารณาถึงวันทีจ่ ดั พิมพ์
จากหลักการและเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ-นครสวรรค์จงึ มีนโยบายหลักสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒ นาคุณภาพอาจารย์ในการ
พั ฒ นางานวิช าการ (ครัง้ ที่ 4) : “การเขี ย น การผลิ ต และการเผยแพร่ ห นั ง สื อ วิ ช าการ
ระดับ อุด มศึ ก ษา”เพื่อสนับ สนุ น
การจัดพิม พ์ ห นังสือ หรือ เอกสารสิ่งพิม พ์อ่นื ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ ง
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ทางวิชาการ และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญใน
สูงขึน้ ต่อไป

การพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่

2. วัตถุประสงค์
2.1 1. เพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผลิตผลงาน
ทางวิช าการ และเข้า สู่ ต าแหน่ งทางวิช าการ อัน จะช่ว ยเสริม สร้างความเข้ม แข็ง ทางวิช าการของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดขึน้
2.1.2 เพื่อสนับสนุ นการจัดพิมพ์ หนังสือ หรือเอกสารสิง่ พิมพ์อ่นื ๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย
3. เป้ าหมายของโครงการ
3.1 เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ
3.1.1 อาจารย์ประจาคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่สี นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน
30 คน
3.2 เป้ าหมายเชิ งคุณภาพ
3.2.1 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ผลิตผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่ตาแหน่ งทางวิชาการ อันจะช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึน้
3.2.2 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถเตรียมผลงานทางวิชาการของตนเอง ในการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการ
4.1 เชิ งปริ มาณ อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่สี นใจสมัครเข้าร่วมในโครงการ
จานวน 30 คน
4.2 เชิ งคุณภาพ อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มคี วามพร้อมและสามารถเตรียม
ผลงานทางวิชาการของตนเอง ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 ความรู้ความเข้าใจ อาจารย์ประจาคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มคี วามรู้ ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
4.4 การนาไปใช้ อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถนาผลงานทางวิชาการ
ส่งให้แก่สถาบัน เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามศาสตร์สาขาวิชาของตนเอง
5. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิ ทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทม่ี คี ุณภาพ ให้เกิดการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั่ น
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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
□ 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
ขออนุมตั โิ ครงการ
ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรม
ดาเนินการ
ประเมินผลการดาเนินการ

กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
5 กันยายน 2561
6 กันยายน 2561

8. สถานที่ดาเนิ นการ
ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน (226) อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
9. กิ จกรรมดาเนิ นการ
กิ จกรร

รายละเอียดของกิ จกรรม

ระยะเวลา
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วางแผนการดาเนิ นงาน (Plan)
ประชุมวางแผนดาเนินงาน ขออนุมตั โิ ครงการ ติดต่อประสานงานและ ก.ค. - ส.ค. 2561
ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญวิทยากร
ดาเนิ นการ (Do)
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ (ครัง้ ที่ 4) : “การเขียน การผลิ ต และการเผยแพร่หนังสือ
วิ ชาการระดับอุดมศึกษา”
สรุปและประเมิ นผล (Check)
สรุปการประเมิน
นาผลการประเมิ นไปปรับปรุง (Act)
นาผลการดาเนินการในปี การศึกษา 2561 มาปรับปรุงสาหรับการ
ดาเนินการในปี การศึกษาต่อไป

5 กันยายน 2561

6 กันยายน 2561
ตุลาคม 2561

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีแรงจูงใจ และมีความเข้าใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่การ
ขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
10.2 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้า
สู่ การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
10.3 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถเตรียมผลงานทางวิชาการของตนเอง ในการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผลิตผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่ ต าแหน่ งทางวิช าการ อัน จะช่ว ย
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึน้
11. การประเมิ นผลโครงการ
11.1 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ เฉลีย่ เกินร้อยละ 75 พึงพอใจมาก

ลงชือ่ .....................................................
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกา พรหมมาศ)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

