
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำ “โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรเป็นหมู่คณะ” 
ระหว่ำงวันที่  15  - 16 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2565  ณ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วันอังคำรท่ี  15  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565 เวลำ  08.30 น. – ๑๖.๓0 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
เวลำ กิจกรรม 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.15 น. กล่าวรายงาน 

โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์  (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ) 

09.00 น. – 09.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา  
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรรหมภาสิต  
(รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 

09.30 น. 10.15 น. สัมมนาในหัวข้อ “การอภิปรายเรื่อง  บทบาทของคณะในการขับเคลื่อนการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตามแนวทางใหม่” 
โดย   
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์   
ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล   
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์   
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
**หมำยเหตุ  (คณบดี /รองคณบดี ผู้บริหำรคณะ  คณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ หัวหน้ำส ำนักงำนและเจ้ำหน้ำที่คณะผู้รับผิดชอบ) 

10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น. สัมมนาในหัวข้อ “การอภิปรายเรื่อง  บทบาทของคณะในการขับเคลื่อนการ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตามแนวทางใหม่” (ต่อ) 
12.00 น.  – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 



 
เวลำ กิจกรรม 

12.30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียน 
13.00 น. – 14.30 น. 

 
สัมมนาในหัวข้อ “การอภิปราย เรื่อง  การประเมินผลการสอนตามแนวทางใน
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง การประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565 และคู่มือการจัดท า
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และการประเมินผลการสอน” 
โดย   
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์   
ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล   
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
**หมำยเหตุ  คณำจำรย์ผู้ประเมินกำรสอนและผู้เตรียมกำรขอรับกำร
ประเมิน 

14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 16.00 น. สัมมนาในหัวข้อ “การอภิปราย เรื่อง  การประเมินผลการสอนตามแนวทางใน

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2565 และคู่มือการจัดท า
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และการประเมินผลการสอน” 
(ต่อ) 

16.00 น. – 16.30 น. ตอบข้อซักถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพุธที่  16  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565 เวลำ  08.30 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ชั้น 3 อำคำร SAC 

 
เวลำ กิจกรรม 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.15 น. กล่าวรายงาน 

โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์  (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ) 

09.15 น. – 09.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา  
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต  
(รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 

09.30 น. 10.15 น. สัมมนาแบ่งกลุ่มในหัวข้อ “พบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสาขาวิชา/ศาสตร์เฉพาะ 
โดย   
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมำ  สัจจำนันท์   
ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
(ส าหรับผู้สนใจขอก าหนดต าแหน่งในสาขามนุษยศาสตร์  นิเทศศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล   
(ส าหรับผู้สนใจขอก าหนดต าแหน่งในสาขาครุศาสตร์ หรือการสอน) 
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์   เสรีรังสรรค์   
(ส าหรับผู้สนใจขอก าหนดต าแหน่งในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์   
รัฐประศาสนศาสตร์  การพัฒนาชุมชน) 
ศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำเริง  จักรใจ   
(ส าหรับผู้สนใจขอก าหนดต าแหน่งในสาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร์  และวิทยาศาสตร์) 
ศำสตรำจำรย์ ว่ำที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบำล   
(ส าหรับผู้สนใจขอก าหนดต าแหน่งด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม) 
ศำสตรำจำรย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
(ส าหรับผู้สนใจขอก าหนดต าแหน่งในสาขาบริหารธุรกิจ   เศรษฐศาสตร์) 
**หมำยเหตุ  คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยเลือกกลุ่มได้ตำมควำมสนใจ 

10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น. สัมมนาแบ่งกลุ่มในหัวข้อ“พบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสาขาวิชา/ศาสตร์เฉพาะ”  (ต่อ) 
12.00 น.  – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 



 
เวลำ กิจกรรม 

12.30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียน 
13.15 น. – 14.30 น. 

 
สัมมนาในหัวข้อ “การอภิปราย การจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือโอกาสใน
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” 
โดย   
โดย  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์   
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล   
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์   เสรีรังสรรค์   
ศาสตราจารย์ ดร.ส าเริง  จักรใจ   
ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล   
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
**หมำยเหตุ  คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย 

14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 16.00 น. สัมมนาในหัวข้อ “การอภิปราย การจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ผ่านในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” (ต่อ) 
16.00 น. – 16.30 น. ตอบข้อซักถาม  

 
**หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 




