
คาลงทะเบียนการฝกอบรม

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอเชิญเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ  

หลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการสําหรับคณาจารย”
วันที่ 24 - 26 มกราคม  2561  

โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) 

อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ความเขมแข็งทางวิชาการของคณาจารย เปนองคประกอบสำคัญที่จะนำไปสูคุณภาพการจัดการศึกษา ความกาวหนาทาง 

วิชาการ และการวิจัยเพ�อสรางองคความรูใหมอยางตอเน�องจึงเปนสิ่งจำเปน ถือเปนหนาที่ของคณาจารย เพ�อจะไดสงมอบ  

สิ่งที่ดี มีคุณคาใหกับผูเรียน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสังคม ความเขมแข็งทางวิชาการจะทำใหคณาจารยสามารถ 

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ อันจะสงผลตอความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ คุณภาพของบัณฑิต และความเปนเลิศของ 

สถาบันการศึกษา

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจหลักการเขียน
ผลงานทางวิชาการ และเขียนผลงานทางวิชาการ
ประเภทตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ

เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถวิเคราะหและประเมิน
ผลงานทางวิชาการไดอยางมีหลักเกณฑ

รูปแบบและกิจกรรม

การบรรยาย และฝกปฏิบัติกลุม แบงกลุม ๆ ละ 4 - 5 คน 
ที่สอนวิชาใกลเคียงกัน เขียนแผนการเขียนและโครงสราง
ของงานทางวิชาการ นำเสนอโดยมีวิทยากรใหขอเสนอแนะ

ฝกปฏิบัติรายบุคคล แตละคนเขียนโครงสรางผลงานทาง
วิชาการของตนเอง และเขียนผลงานที่สมบูรณอยางนอย
คนละ 1 บท

ประเมินผลกอนและหลังอบรมโดยใชแบบทดสอบ 
และประเมินผลงานกลุมและรายบุคคล

ศาสตราจารย ดร. สุมาลี สังขศรี 

อาจารยประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยากร

กลุมเปาหมาย

คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา และผูสนใจทั่วไป

รับจํานวนจํากัด 25 คน สมัครภายในวันที่ 16 มกราคม 2561 

* การสมัครจะสมบูรณเมื่อชําระคาลงทะเบียนแลว กรณีสมัครหลังวันที่ 3 ม.ค. 2561 จะตองชําระคาลงทะเบียนอยางชา กอนวันอบรม 3 วัน
* คาลงทะเบียนการฝกอบรมไมรวมคาที่พัก และคาใชจายในการเดินทาง
* ผูเขาฝกอบรมจากสวนราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย คาใชจายในการ ฝกอบรม การจัดงาน

และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
* กรณีมีจํานวนผูสมัครเขารวมการฝกอบรมตํ่ากวาเปาหมาย สถาบันพัฒนาทุนมนุษยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกกําหนดการฝกอบรม และคืนเงินคาลงทะเบียน 

6,600 บาท5,940 บาท

บุคคลทั่วไปชําระ
สมัครภายในวันที่ 3 ม.ค. 2561

บุคคลทั่วไปชําระ
สมัครหลังวันที่ 3 ม.ค. 2561



• ระบบรับสมัครออนไลน Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd
• สงใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินทาง

E-mail: ihcd.tsu@gmail.com
หรือ LINE@ THAKSIN-UNIVERSITY

• โอนเงินผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยกสำโรง สงขลา
ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
บัญชีออมทรัพยเลขที่ 691-249092-3 

• รับใบเสร็จรับเงินในวันฝกอบรม

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท 074 317 600-1 ตอ 7011 โทรศัพท/โทรสาร 074 317 616 
E-mail: ihcd.tsu@gmail.com Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd

Human capital
ผูประสานงาน: 
• คุณพัชรีวรรณ อมรพิทยากุล  โทรศัพท   064 039 6165

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

08.30 - 10.15 น. หลักการเขียนผลงานทางวิชาการ และการใชภาษา 

10.30 - 12.00 น. การเขียนบทความและบทความวิจัย 

13.00 - 14.30 น. แบงกลุมฝกปฏิบัติ เขียนโครงสรางของบทความ
14.45 - 16.30 น. นำเสนอผลงานแตละกลุม วิทยากรใหขอเสนอแนะ

Assignment: เขียนโครงสรางผลงานของตนเอง สงวิทยากรในวันถัดไป

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

08.30 - 10.15 น. การเขียนตํารา 

10.30 - 12.00 น. การเขียนโครงรางการวิจัย

13.00 - 14.30 น. แบงกลุม ฝกปฏิบัติการเขียนตำรา/โครงรางวิจัย
14.45 - 16.30 น. นำเสนอผลงานแตละกลุม วิทยากรใหขอเสนอแนะ

Assignment: เขียนโครงสรางผลงานของตนเอง สงวิทยากรในวันถัดไป

13.00 - 14.30 น. นำเสนอผลงานแตละกลุม  วิทยากรใหขอเสนอแนะ
14.45 - 16.00 น. สรุปผลการอบรม 

วันศุกรที่ 26 มกราคม 2561
08.30 - 10.15 น. การเขียนเอกสารประกอบการสอน
10.30 - 12.00 น. แบงกลุม ฝกปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการสอน

ขอมูลทั่วไป

ชื่อหนวยงาน/บริษัท …………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................

ประเภทของหนวยงาน …………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................

ที่อยูสำหรับออกใบเสร็จ ………………………………………….................................………………………………………................................………......................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................

เลขประจำตัวผูเสียภาษี ………………………………………………………………………………………………..........................................…………............................................

ชื่อผูประสานงาน …………………………………................………............................…………เบอรโทรศัพท …………………....................................................……………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………..................................................…….................……………..

ขอมูลผูเขาฝกอบรม

1.  ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................…..

ตำแหนง ……………………………………………………….......................................…...…เบอรโทรศัพท ……...............…………………......................................………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................…………..

2.  ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................…..

ตำแหนง ……………………………………………………….......................................…...…เบอรโทรศัพท ……...............…………………......................................………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................…………..

3.  ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................…..

ตำแหนง ………………………………………………………..............................…............…เบอรโทรศัพท ……...............…………………..............................……........…

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................…………..

คาลงทะเบียนการฝกอบรม สำหรับ ……………....…. คน  จำนวนเงินรวม ………....…………..………. บาท

หลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการสําหรับคณาจารย” 
วันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.00 น.)

โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) 
อาํเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

กำหนดการฝกอบรม (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ใบสมัครเขารวม

การอบรม

เชิงปฏิบัติการ

วิธีการสมัครและชำระเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม




