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กําหนดการอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูของบุคลากรสายวิชาการ  

วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 

ณ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร และอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

--------------------- 

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 (อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร) 

เวลา  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสารของผูเขาอบรมกลุมเปาหมายท่ี 1 (หองประชุม SC311) 

        09.00 – 09.45 น. พิธีเปดโครงการ และมอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 

สายวิชาการ โดย 

 ศาสตราจารย ดร.สุจินต  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

        09.45 – 10.45 น. การบรรยายเก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการในการขอตําแหนงทางวิชาการ โดย    

    ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

                มหาวิทยาลัยนเรศวร 

        10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารวาง 

        11.00 – 12.00 น. การบรรยาย/อภิปรายเก่ียวกับดานวิชาการ การวิจัย การตีพิมพเผยแพร และการอางอิง (citation)  

   แยกหองตามกลุม Cluster ดังน้ี 

โดย ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร (หองประชุม SC 212) 

    ศาสตราจารย ดร.เดอืน  คําด ี กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หองประชุม SC 214) 

    ศาสตราจารย ดร.เกตุ  กรุดพันธ  กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (หองประชุม SC 311) 

 ศาสตราจารย ดร.อํานวย  ถิฐาพันธ  กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    (หัวขอ “ทําไมจึงตองมีตําแหนงทางวิชาการ”) 

        12.00 – 12.15 น. ตอบขอซักถามและปดการอบรม 

        12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 (อาคารเอกาทศรถ) 

เวลา  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสารของผูเขาอบรมกลุมเปาหมายท่ี 2 (หองประชุม 301) 

        09.00 – 09.45 น. พิธีเปดโครงการ และมอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 

สายวิชาการ โดย 

 ศาสตราจารย ดร.สุจินต  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

        09.45 – 10.45 น. การบรรยายเก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการในการขอตําแหนงทางวิชาการ โดย    

    ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

                มหาวิทยาลัยนเรศวร 

        10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารวาง 
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        11.00 – 12.00 น. การบรรยาย/อภิปรายเก่ียวกับดานวิชาการ การวิจัย การตีพิมพเผยแพร และการอางอิง (citation)  

   แยกหองตามกลุม Cluster ดังน้ี 

โดย ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร (หองประชุม 210) 

    ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

                มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หองประชุม 211) 

    ศาสตราจารย ดร.เกตุ  กรุดพันธ  กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (หองประชุม 301) 

 ศาสตราจารย ดร.นันทวัน  บุณยะประภัศร  กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

        12.00 – 12.15 น. ตอบขอซักถามและปดการอบรม 

        12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (อาคารเอกาทศรถ) 

เวลา  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสารของผูเขาอบรมกลุมเปาหมายท่ี 3 (หองประชุม 301) 

        09.00 – 09.45 น. พิธีเปดโครงการ และมอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 

สายวิชาการ โดย 

 ศาสตราจารย ดร.สุจินต  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

        09.45 – 10.45 น. การบรรยายเก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการในการขอตําแหนงทางวิชาการ โดย    

    ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

                มหาวิทยาลัยนเรศวร 

        10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารวาง 

        11.00 – 12.00 น. การบรรยาย/อภิปรายเก่ียวกับดานวิชาการ การวิจัย การตีพิมพเผยแพร และการอางอิง (citation)  

   แยกหองตามกลุม Cluster ดังน้ี 

โดย ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร (หองประชุม 210) 

    ศาสตราจารย ดร.เดอืน  คําด ี กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หองประชุม 211) 

    ศาสตราจารย ดร.เกตุ  กรุดพันธ  กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (หองประชุม 301) 

 ศาสตราจารย นายแพทยยง  ภูวรวรรณ  กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

        12.00 – 12.15 น. ตอบขอซักถามและปดการอบรม 

        12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

หมายเหตุ :  กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 


