
 

 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การเขียนผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน-เอกสารค าสอน-ต ารา-หนังสือ) ปี ๒๕๖๑” 
ในวันที่ ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ ดิ อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มนีาคม ๒๕๖๑ 
เวลา กิจกรรม 

 ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางจาก มทร.ล้านนา เชียงราย  ตาก  น่าน พิษณุโลก  ล าปาง  
และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อเข้าพัก ณ ดิ อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ 
สปอร์ตคลับ  อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ 

 
วันจันทร์ที่ ๒๖  มนีาคม  ๒๕๖๑ 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 

 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  
๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

 
๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ (รองคณบดีด้านบริหาร) 
เปิดโครงการ โดย ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน (คณบดี) 
บรรยายหลักเกณฑ์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดย รศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ (รองคณบดีด้านบริหาร) 
รับประทานอาหารกลางวนั 
บรรยายการเขียนเอกสารประกอบการสอน-เอกสารค าสอน โดยวิทยากร รศ.ดร.เอมอร      
ไชยโรจน์ 
บรรยายการเขียนหนังสือ หรือต ารา โดยวิทยากร รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
บรรยายการเขียนงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยวิทยากร รศ.ดร.เกรียงศักดิ์         
ไชยโรจน์ 
รับประทานอาหารเย็น 

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 
 
 
 

แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 
    กลุ่ม รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน โดยวิทยากร รศ.ดร.เอมอร      

ไชยโรจน์ / ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม / ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
    กลุ่ม รูปแบบการเขียนต ารา/หนังสือ โดยวิทยากร รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
    กลุ่ม รูปแบบการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ โดยวิทยากร รศ.ดร.เกรียงศักดิ์          

ไชยโรจน์ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
แบ่งกลุ่มปฏิบัติ (ต่อ) 

    กลุ่ม รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน โดยวิทยากร  รศ.ดร.เอมอร     
ไชยโรจน์ / ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม / ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 

    กลุ่ม รูปแบบการเขียนต ารา/หนังสือ โดยวิทยากร รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 



 

 
 

    กลุ่ม รูปแบบการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ โดยวิทยากร รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชย
โรจน์ 

 
  

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 
 
 
 
 

สรุปปัญหาในการจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยวิทยากร รศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ /    
ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม / ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ /รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์    
ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
แบ่งกลุ่มปฏิบัติ (ต่อ) 

    กลุ่ม รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน โดยวิทยากร  รศ.ดร.เอมอร     
ไชยโรจน์ / ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม / ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 

    กลุ่ม รูปแบบการเขียนต ารา/หนังสือ โดยวิทยากร รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
   กลุ่ม รูปแบบการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ โดยวิทยากร รศ.ดร.เกรียงศักดิ์         

ไชยโรจน์ 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๑ 

เวลา กิจกรรม 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 
 
 
 

สรุปปัญหาในการจัดท าผลงานทางวิชาการ  โดย รศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ /             
ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม / ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ /รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์    
ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
แบ่งกลุ่มปฏิบัติ (ต่อ) 

    กลุ่ม รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน โดยวิทยากร  รศ.ดร.เอมอร     
ไชยโรจน์ / ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม / ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 

    กลุ่ม รูปแบบการเขียนต ารา/หนังสือ โดยวิทยากร รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
   กลุ่ม รูปแบบการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ โดยวิทยากร รศ.ดร.เกรียงศักดิ์     

ไชยโรจน์ 
 
วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

เวลา กิจกรรม 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

น าเสนอความก้าวหน้าในการจัดท าผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน ต ารา  
หนังสือ  งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์)  โดย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ / รศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ 
/ ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม / ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  / และ รศ.ดร.ธีระศักดิ์         
อุรัจนานนท์    ให้ข้อเสนอแนะ 
รับประทานอาหารกลางวนั 
สรุปและปิดโครงการ 

 
หมายเหตุ :  ๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                ๒. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. (ยกเว้นวันที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๑)  
 


