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ชื่ อโครงการ:

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านการเขียนตาราและเอกสารทางวิชาการ

โครงการนี้ตอบสนอง:
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
และคุณธรรมจริ ยธรรม
เป้ าประสงค์ที่ 7 : บุคลากรมีคุณภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริ ยธรรม
กลยุทธ์ ที่ 10 : ส่ งเสริ ม ระบบคุณภาพการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพตอบสนองนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์(เกณฑ์ สกอ.)
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิจ ัย และนวัต กรรม ร่ ว มกับ งานบริ ก ารวิ ช าการ วิท ยาลัย เทคโนโลยีท างการแพทย์แ ละ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุ ข กาญจนาภิเษกได้เล็ง เห็ นความสาคัญของ
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ ตารา และบทความที่มีคุณภาพดีของอาจารย์ ดังนั้นการเขียนหนังสื อ ผลงาน
ทางวิชาการ ตารา และบทความ ในระดับอุดมศึกษาจึงถือได้ว่าเป็ นงานหลักของวิทยาลัย โดยเฉพาะเป็ น
งานหลักของผูส้ อนที่จะต้องผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การเรี ยนการสอน จึง จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องส่ งเสริ มให้อาจารย์ซ่ ึ งอยูใ่ นวงการศึกษาได้หันมาให้ความ
สนใจและให้ความสาคัญในการผลิตและการใช้ตาราทางวิชาการ
ฝ่ ายวิจยั และนวัตกรรม ร่ วมกับ งานบริ การวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ข กาญจนาภิเษก มีความตั้งใจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านการเขียนตาราและเอกสาร
ทางวิชาการขึ้น โดยมีความมุ่งหวังให้อาจารย์ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เขียน การผลิต และการเผยแพร่ ตารา หนังสือวิชาการ ต่อกัน อีกทั้งเป็ นการกระตุน้ ให้อาจารย์ปรับปรุ งการ
เขียนตารา เอกสารทางวิชาการ และบทความ ของตนให้ดีข้ ึน และสามารถหาความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
ของตนเองต่อไปได้ในที่สุดเพือ่ นาไปพัฒนาการศึกษา อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อ ส่ ง เสริ ม ให้อ าจารย์ในวิทยาลัย เครื อ ข่า ยสวสท.ได้ใ ช้ความรู ้ ค วามสามารถและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเขียนตาราหนังสื อเอกสารประกอบการสอนและเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการสู่ชุมชนวิชาการและสังคมในวงกว้าง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และพัฒนาความรู ้ ความสามารถของอาจารย์ดา้ นการ
เขียนตารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
กลุ่มเป้ าหมายการดาเนินงาน
อาจารย์ของวิทยาลัยในเครื อข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุ ขและเทคโนโลยีทางแพทย์ (สวสท.)
จานวน 50 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 25 – 26 มกราคม 2561
สถานที่ดาเนินกิจกรรม
ห้องประชุมทรงบาดาล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิธีดาเนินการ ขั้นตอนดาเนินการ
1. ขั้นตอนการเตรี ยมงาน (Plan)
1.1ประชุมวางแผนและกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
1.2 ดาเนินการเขียนโครงการและขออนุมตั ิโครงการ
1.3 ประสานงานกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.5 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับการดาเนินกิจกรรม
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน (DO)
2.1 ผูร้ ับผิดชอบดาเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้
2.2เข้าร่ วมกิจกรรมของโครงการ
2.3 ประสานงานกับอาจารย์ที่รับผิดชอบเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เพือ่ แก้ไขปั ญหา
3. ขั้นตอนการประเมินผล (Check)
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3.1 ประเมินผลจานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
3.2 ประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมของโครงการ
3.3 ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
4. ขั้นตอนการนาผลไปปรับปรุ ง (Act)
อาจารย์และผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลที่ได้มาสนทนากลุ่ม เพื่อหาปั ญหา อุปสรรคและสรุ ปผล
นาเสนอผูบ้ ริ หารของวิทยาลัย และนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกิจกรรมโครงการในโอกาสต่อไป
การติดตามประเมินผล
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่นอ้ ยกว่า 4.00
- จานวนตาราหรื อเอกสารประกอบการสอน จานวน 4 เล่ม
2. หลักฐานที่ต้องประกอบการประเมิน
- แบบลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
- ตารา หนังสือ หรื อเอกสารประกอบการสอน
3. ช่ วงเวลาที่ประเมิน
- ทุก 3 เดือนหลังจากจัดโครงการ
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
1. อาจารย์แลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และพัฒนาความรู ้ ความสามารถด้านการเขียน การ
ผลิต และการเผยแพร่ ตาราและเอกสารทางวิชาการ
2. ได้เค้าโครงตาราและเอกสารทางวิชาการที่ดีและสามารถพัฒนาเป็ นตาราและเอกสารทาง
วิชาการที่มีคุณภาพได้

4

กาหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้ านการเขียนตาราและเอกสารทางวิชาการ
วันที่ 25 – 26 มกราคม 2561
ณ ห้ องประชุมทรงบาดาล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข กาญจนาภิเษก
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
เวลา
กิจกรรม
08.00น. – 08.45น. ลงทะเบียน
08.45น. – 09.00น. พิธีเปิ ดโครงการอบรม
09.00น. – 10.30น. บรรยาย เรื่ อง คลังสมอง: ประสบการณ์ที่สงั่ สมเป็ นองค์ความรู ้
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
10.30น. – 10.45น. รับประทานอาหารว่าง
10.45น. – 12.00น. บรรยาย เรื่ อง มคอ.3 สู่การผลิตเอกสารทางวิชาการ
12.00น. – 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. – 14.30น. บรรยาย เรื่ อง การเขียนเค้าโครงเอกสารทางวิชาการ
14.30น. – 14.45น. รับประทานอาหารว่าง
14.45น. – 16.00น. บรรยาย เรื่ อง ปฏิบตั ิการเขียนเอกสารทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน)

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
เวลา
กิจกรรม
08.30น. – 09.00น. ลงทะเบียน
09.00น. – 10.30น. แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิเขียนเอกสารประกอบการสอน
10.30น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45น. – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิเขียนเอกสารประกอบการสอน
12.00น. – 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. – 14.30น. นาเสนอกรณี ตวั อย่าง เอกสารประกอบการสอน
14.30น. – 14.45น. รับประทานอาหารว่าง
14.45น. – 16.00น. ข้อวิพากษ์และแนวทางการปรับปรุ งเอกสารประกอบการสอน
16.00น. – 16.30น. - สรุ ปโครงการ
- มอบวุฒิบตั ร
- พิธีปิดโครงการ
** ขอให้อาจารย์ทุกท่านนา มคอ.3 ของวิชาที่จะจัดทาเอกสารประกอบการสอนหรื อตารามาด้วย

