ว.ลช.บ.001/2557

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล นายลาไผ่ ตระกูลสันติ ตาแหน่ง อาจารย์
กลุ่มบุคลากร
สายวิชาการ
 สายสนับสนุนวิชาการ
๒. หลักสูตรหรือเรื่องที่เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดุมศึกษา CHE QA Online System
for 3 degree Levels ( CHE 3D ) ประจาปีการศึกษา 2557
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ห้องปฏิบั ติการคอมพิว เตอร์ 2 – 3 ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ อาคาร 31
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
แนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการ (ตารา และหนังสือ)
ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของ
รายวิชา หรือส่วนหนึ่งของรายวิชา หรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและ
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
หนังสือ หมายถึง เอกสารวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไปโดยไม่
จาเป็นต้องเป็นไปตามข้อกาหนดหลักสูตร หรือต้องนามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาวิชาหนึ่งทั้ง นี้เป็น
เอกสารเรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา
ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในการเขียนตารา/หนังสือ จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 2 คน
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะและตรวจสอบเอกสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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1. ถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ จะต้องเป็นผู้ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของสังคมโดย
มีผลงานทางวิชาการจนเป็นที่ประจักษ์
2. มีตาแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ ผศ. รศ. หรือมีตาแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
3. มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การนับจานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ระดับคุณภาพตารา แบ่งเป็น 3 ระดับ
ดี
เป็นตารามีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย มีแนวคิดและการนาเสอนที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ดีมาก
1. มีเกณฑ์ระดับดี และ
2. มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์
ต่อวงวิชาการ
3. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยทีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
4. สามารถนาไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ดีเด่น
1. มีเกณฑ์ระดับมาก และ
2. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและ
3. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิด และการค้นคว้าต่อเนื่อง และ
4. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ระดับคุณภาพของหนังสือ แบ่งเป็นระยะ 3 ระดับ คือ
ดี
เป็ นหนั งสื อที่มีเนื้ อหาสาระทางวิช าการถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัยมีแนวคิดและการนาเสนอที่
ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวิชาการ
ดีมาก
1. มีเกณฑ์ระดับดีและ
2. มีการสังเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์
ต่อวิชาการ
3. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้
ใหม่ทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
4. สามารถนาไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ดีเด่น
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1. มีเกณฑ์ระดับดีมากและ
2. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและ
3. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นคว้าต่อเนื่องและ
4. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ตาราหรือหนังสือที่ไม่ผ่านการประเมินผล
1. เนื้อหาซับซ้อนกับเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสาคาสอน
2. นาเสนอเหมือนกับการแปลมา คัดลอกรูป ลอกตาราง
3. ขาดการอ้างอิงที่เหมะสม ทันสมัย และเพียงพอ
4. การจัดลาดับบทและเนื้อหายังสับสน ไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
5. ขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
6. ขาดการสอดแทรกงานวิจัย ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มใหม่ของผู้เรียน
7. ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งทางวิชาการ
โครงสร้างของเอกสาร
ตารา
การเขี ย นต าราต้ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น เนื้ อ หาวิ ช าตรงตามหลั ก สู ต ร โครงสร้ า งของการเขี ย นต ารา
ประกอบด้ว ย ปกนอกและสัน ปก ปกใน คานา สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง เนื้อหาแต่ล ะบท (มี
การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง) บทสรุป คาถามหรือกิจกรรมท้ายบท บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้า
มี) และดรรชนี
หนังสือ
การเขียนหนังสือไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสู ตร แต่ต้องมีร ากฐานทางวิ ชาการที่มั่นคง ผู้ เขียนแสดงทัศนะที่เสริมสร้า งปัญญา มีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงในเชิงเนื้อหา มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่แสดงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอของโครงสร้าง
การเขียนหนังสือ ประกอบด้วย ปกนอกและสันปก ปกใน คานา สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง เนื้อหา
แต่ละบท บทสรุป บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี) และดรรชนี
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
:-ต่อตนเอง
ในการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาตาราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มีประโยชน์ตอ่ การนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อใช้การสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดทาหนังสือตาราเพื่อใช้ในการกระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาหนังสือและตาราเพื่อใช้ใน
การประกอบการเรียนการสอนได้
:- ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
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สาหรับ วิทยาลัยแล้วประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ของบุคลากรของวิทยาลัยในการเข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาตาราและหนังสือสู่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นั้นอาจจะได้รับประโยชน์โดยตรง
และโดยทางอ้อมคือกับตัวนักศึกษาและอาจารย์ที่จะสามารถนาองค์ความรู้มาเผยแพร่และถ่ายทอดสู่นักศึกษา
ในการเรียนการสอน
๑๑. เอกสารหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑๒. สาเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่น ๆ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ผู้รายงาน)

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
(อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
วันที่ ..............................................................
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