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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจาปี ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓๐ – ๓๑
--------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุด มศึก ษำได้ให้ ค วำมส ำคัญ กั บ กำรพั ฒ นำอำจำรย์ในอุด มศึก ษำมำ
อย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำรจัดสรรทุน กำรศึกษำระดับปริญ ญำเอก เพื่อกำรผลิตและพัฒ นำอำจำรย์เข้ำสู่ ระบบ
อุดมศึกษำ เป็นรูปแบบหนึ่งในกำรพัฒนำอำจำรย์ของสถำบันอุดมศึกษำ กำรจัดกำรอบรมหลักสูตรก้ำวแรก
สู่อำจำรย์ มืออำชีพ เป็ น กำรดำเนิ น กำรจัดเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำปฏิบั ติงำนในหน้ำที่ อำจำรย์ของ
ผู้รับทุนในโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ ซึ่งดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำแล้ว จำนวน ๒๓ รุ่น ด้วยตระหนักว่ำบทบำท
ของคณำจำรย์ ในสถำบั นอุดมศึกษำมีควำมสำคัญยิ่ง เนื่องจำกสถำบันอุดมศึกษำมีพันธกิจ หลั กในกำรผลิ ต
บัณฑิตที่มีคุณภำพ กำรทำวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อกำรบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคมและกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณำจำรย์เป็นกลไกสำคัญในกำรผลักดัน
พันธกิจดังกล่ำวไปสู่ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย เป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ให้สอดคล้องและรองรับกับควำมต้องกำรของสังคม ดังนั้น บทบำทของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำนอกจำก
จะต้ องเป็ น ผู้ ส อน ผู้ ถ่ำยทอดควำมรู้ แล้ ว ยังต้องสำมำรถเป็ นผู้ ชี้ แนะ เพื่ อสร้ำงองค์ค วำมรู้ เน้ น กำรสอน
เชิงสร้ำงสรรค์ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจน
ดูแลคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ อำจำรย์ผู้สอนจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีควำมชำนำญทั้งด้ำนกำรสอน กำรวิจัย
กำรบริกำรชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีกำรประเมินผลกำรสอนอย่ำ งเป็นระบบ ที่สำคัญคือมีควำมรักและ
ศรัทธำในวิชำชีพอำจำรย์ อันเป็นคุณลักษณะของอำจำรย์มืออำชีพ
กำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำจะต้องเป็นลักษณะของ dual profession คือต้องมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในสำขำวิชำที่ตนเองได้ศึกษำหรือฝึกอบรมมำ และต้องมีควำมรู้สำมำรถในด้ำนกำรจัดกำร
เรี ยนกำรสอน อย่ ำงไรก็ตำมคณำจำรย์ ส่ว นใหญ่ ไม่ได้ผ่ ำนกำรฝึ กฝนในบทบำทของกำรเป็นผู้ สอนโดยตรง
รวมทั้งผู้รับทุนกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงำนชดใช้ทุนในตำแหน่งอำจำรย์หลังสำเร็จกำรศึกษำ โดยมิได้มีกำร
ผ่ำนกำรฝึกฝนในวิชำชีพอำจำรย์อย่ำงแท้จริง สถำบันอุดมศึกษำเองก็มิได้เน้นให้คณำจำรย์มีควำมก้ำวหน้ำใน
ลักษณะของกำรเป็ นอำจำรย์มืออำชีพ แต่มุ่งเน้นควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพในสำขำต่ำงๆ เช่น แพทยศำสตร์
วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เป็ นต้น อำจำรย์ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีกำรสอนตำมประสบกำรณ์ที่ตนเองได้รับ
ระหว่ำ งกำรเป็ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำในศำสตร์ นั้ น ๆ จึ งขำดควำมช ำนำญในวิช ำชี พ อำจำรย์ ทั้ งด้ ำ นกำรเขี ย น
วัตถุประสงค์กำรศึกษำหรือผลลัพธ์กำรเรียนรู้ กำรออกแบบกำรสอน กระบวนกำรเรียนกำรสอน จิตวิทยำกำร
เรียนรู้ กำรออกแบบกำรวัดและกำรประเมินผล ถึงแม้ว่ำจะมีมหำวิทยำลัยหรือสถำบันบำงแห่งที่จัดให้มีกำร
ปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ก่อนปฏิบัติกำรสอนจริง แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลำสั้นๆ กำรเรียนกำรสอนในอดีตที่
ผ่ำนมำจึงมีลักษณะให้ควำมสำคัญกับอำจำรย์ผู้สอนเป็นสำคัญ

-๒อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันสภำพแวดล้อมและสภำวกำรณ์ของโลกเปลี่ยนไป กำรเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้ำน
อุดมศึกษำ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถำบันอุดมศึกษำ จึงจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
เพื่อกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สภำวกำรณ์ของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงและกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ทั้งด้ำนกำรพัฒนำอำจำรย์ กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และพัฒนำองค์กร โครงสร้ำงและระบบกำรทำงำนของอำจำรย์ให้เป็นอำจำรย์มืออำชีพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำร่วมกับ สมำคมเครือข่ำยกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย (ควอท) จึงได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “ก้ำวแรกสู่อำจำรย์
มืออำชีพ” เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้บุคลำกรที่จะทำหน้ำที่เป็นผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำตระหนักถึงบทบำท
และหน้ำที่ของควำมเป็นอำจำรย์มืออำชีพให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยควำมมั่นใจและมีประสิทธิภำพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อเสริ ม สร้ ำงอำจำรย์ ใหม่ในสถำบั น อุดมศึก ษำ ให้ มี วิสั ยทั ศน์ แนวคิดใหม่แ ละองค์ค วำมรู้
เกี่ยวกับอุดมศึกษำ
๒.๒ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ อ ำจำรย์ ต ระหนั ก ถึ ง บทบำทและภำรกิ จ ของกำรเป็ น อำจำรย์ มื อ อำชี พ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ
๒.๓ เพื่อให้อำจำรย์สำมำรถจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเป็นระบบและออกแบบกำร
เรียนกำรสอนได้
๒.๔ เพื่อให้อำจำรย์สำมำรถจำแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในแง่ของ
ตัวผู้เรียน ห้ องเรียน อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอน และตัวผู้ส อน ที่จะทำให้สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอนที่เหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ได้
๒.๕ เพื่อให้อำจำรย์สำมำรถออกแบบทดสอบ กำรวัดผลประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๒.๖ เพื่อให้อำจำรย์ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมควำมคิดเห็ น
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและสร้ำงควำมร่วมมือต่อไปในอนำคต
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมำคมเครือข่ำยกำรพัฒนำวิชำชีพอำจำรย์และองค์กรระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย (ควอท)
๔. ระยะเวลาและสถานที่
กำหนดจัดอบรม ๒ รุ่น รุ่นละ ๕ วัน ดังนี้
- รุ่นที่ ๓๐ อบรมระหว่ำงวันที่ ๒๐ - ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเรือรัษฎำ จังหวัดตรัง
- รุ่นที่ ๓๑ อบรมระหว่ำงวันที่ ๓ - ๗ กันยำยน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

-๓๕. ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน ๔๕ คน ประกอบด้วย คณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ และในกำกับ
(นั กเรีย นทุ น สกอ. ภำยใต้โครงกำรเครือข่ำยเชิงกลยุทธ์เพื่อผลิ ตและพัฒ นำอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ
โครงกำรพัฒ นำอำจำรย์แ ละบุค ลำกรสำหรับ สถำบัน อุด มศึก ษำในเขตพัฒ นำเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โครงกำรพัฒนำกำลังคนด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
แห่งประเทศไทย) และโครงกำรพัฒนำกำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย))
๖. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
- ต้องเป็นอำจำรย์ที่เข้ำปฏิบัติงำนชดใช้ทุนมำแล้วไม่เกิน ๕ ปี หรือ
- ไม่เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรดังกล่ำวมำก่อน
๗. งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรม คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
- กำรอบรม ๕ วัน จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
- ที่พักโรงแรมในต่ำงจังหวัด ระหว่ำงกำรอบรม ๔ วัน
- อำหำรกลำงวัน ๕ มื้อ อำหำรเย็น ๔ มื้อ และ อำหำรว่ำง ๙ มื้อ
- เอกสำรประกอบกำรอบรม
๘. หลักสูตรของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้
- กำรศึกษำเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ และกรอบสมรรถนะอำจำรย์
- กำรออกแบหลักสูตรหรือรำยวิชำ
- กำรเขียนวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
- Engaging students to learning
- กำรเรียนรู้เสริมด้วยเทคโนโลยี
- กำรเรียนรู้เชิงสะท้อนคิด

- กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
- กำรกำหนดเกณฑ์มำตรฐำน
- กำรให้ข้อมูลป้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค์
- กำรวิจัยในชั้นเรียน

-

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
บทบำทและจิตวิญญำณควำมเป็นครู
กำรเขียนแผนกำรสอนและกำรเตรียมกำรสอนแบบจุลภำค
กำรปฏิบัติกำรสอนจุลภำค

-๔๙. วิธีการจัดการอบรม
- กำรบรรยำย
- กิจกรรมกลุ่ม
- กำรอภิปรำย
- กำรฝึกปฏิบัติ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ อำจำรย์ใหม่ในสถำบันอุดมศึกษำ มีวิสัยทัศน์ แนวคิดใหม่และองค์ควำมรู้เกี่ยวกับอุดมศึกษำ
๑๐.๒ อำจำรย์ตระหนักถึงบทบำทและภำรกิจของกำรเป็นอำจำรย์มืออำชีพในสถำบันอุดมศึกษำ
๑๐.๓ อำจำรย์ตระหนึกถึงจิตวิญญำณควำมเป็นครู
๑๐.๔ อำจำรย์สำมำรถจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเป็นระบบ และออกแบบกำรเรียน
กำรสอนได้
๑๐.๕ อำจำรย์สำมำรถจำแนกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่จะทำให้สำมำรถ
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมได้
๑๐.๖ อำจำรย์สำมำรถออกแบบกำรวัดผลประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑๐.๗ อำจำรย์ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรเรียนกำรสอนและสร้ำงควำมร่วมมือต่อไปในอนำคต
๑๑. การประเมินผลโครงการ
แบบประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรอบรม
๑๒. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการ
๑๒.๑ มีผู้เข้ำรับกำรอบรมจำนวนประมำณ ๔๕ คนตำมเป้ำหมำย
๑๒.๒ ผลกำรประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงกำรอยู่ในเกณฑ์ดี
๑๒.๓ ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
ได้ตำมควำมคำดหวัง
-------------------------------------------------

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”
รุ่นที่ ๓๐ อบรมระหว่ำงวันที่ ๒๐ - ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเรือรัษฎำ จังหวัดตรัง
รุ่นที่ ๓๑ อบรมระหว่ำงวันที่ ๓ - ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๑

แนะนำหลักสูตร
และทำแบบทดสอบ

กำรศึกษำเน้นผลกำรเรียนรู้
และกรอบสมรรถนะอำจำรย์

กำรออกแบหลักสูตรหรือรำยวิชำ

กำรเขียนวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้

กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย

กำรเรียนรู้เสริมด้วยเทคโนโลยี

กำรเรียนรู้เชิงสะท้อนคิด

วันที่ ๒

๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น.
สรุปและ
ทบทวน

วันที่ ๓

๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น.
สรุปและ
ทบทวน

วันที่ ๔

๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น.
สรุปและ
ทบทวน

วันที่ ๕

๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น.
สรุปและ
ทบทวน

Engaging students to learning

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้

กำรวิจัยในชัน้ เรียน

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
ทำแบบทดสอบ

กำรประกันคุณภำพกรศึกษำ

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
กำรปฏิบัติกำรสอนจุลภำค

กำรกำหนดเกณฑ์มำตรฐำน

กำรให้ข้อมูลป้อนกลับอย่ำง
สร้ำงสรรค์

บทบำทและจิตวิญญำณ
ควำมเป็นครู

กำรเขียนแผนกำรสอนและกำร
เตรียมกำรสอนจุลภำค

พิธีมอบประกำศนียบัตร
เวลำ ๑๔.๐๐ น.
ออกเดินทำงกลับกรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภำพ

***หมายเหตุ*** กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม รับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน/เวลา

แนะนำ สมำคม ควอท
และกิจกรรมสันทนำกำร
เลือกประธำนและ
กรรมกำรรุ่น
กำรเตรียมกำรสอนจุลภำค

แบบตอบรับการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" ประจาปี 2561
รุ่นที่ 30 - 31
----------------------------------------------เพื่ อความสะดวกในการประสานงาน และอานวยความสะดวกในการอบรม ส านั กส่ งเสริม และพั ฒ นา
สมรรถนะบุคลากร ขอให้ท่านกรอกแบบตอบรับแล้วส่งกลับให้กลุ่ม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา
ทาง E-mail : research_mua@hotmail.com ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
(ท่านสามารถ Download รายละเอียดของโครงการ และรับทราบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ทาง Website : www.mua.go.th ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561)
1. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
1.1 ชื่อ - สกุล ………………………………………...............................………………………….....................................
ภาควิชา.....................................................................คณะ……………………………………….........................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน (ต้นสังกัด)............................................................................................................
โทรศัพท์……………………………….............................โทรสาร.....................................................................
มือถือ.................................................. e-mail address………………..……………………………………………
1.2 ชื่อ - สกุล ………………………………………...............................………………………….....................................
ภาควิชา.....................................................................คณะ……………………………………….........................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน (ต้นสังกัด)............................................................................................................
โทรศัพท์……………………………….............................โทรสาร.....................................................................
มือถือ.................................................. e-mail address………………..…………………………………………….
2. การเข้าอบรม
รุ่นที่ 30 อบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
รุ่นที่ 31 อบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ที่พัก ระหว่างการอบรม (สกอ.รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยเป็นห้องคู่เท่านั้น)
ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) พักคู่กับ ……………………………………...........................……..
ห้องพักคู่ (รวมอาหารเช้า) พักคู่กับ (สกอ. จับคู่ให้)
ห้องพักเดี่ยว (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยส่วนต่างเอง)
ไม่สารองที่พัก
4. อาหาร (ตลอดการอบรม)
อาหารอิสลาม

ทุกประเภท

อื่น ๆ ……………………………..……………

หมายเหตุ 1. การส่งแบบตอบรับเข้าอบรมต้องได้รับความเห็นชอบให้เข้ารับการอบรมจาก ม/ส ต้นสังกัด
2. สกอ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม จานวน 15,000 บาท ให้กับอาจารย์ที่เป็นนักเรียนทุนของ
สกอ. ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และหากมีการยกเลิกเข้ารับอบรม ม/ส ต้นสังกัด จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการอบรมดังกล่าว
3. สกอ. ขอสงวนสิท ธิ์ ในการยกเลิกการจัด อบรมหลักสูต รดัง กล่า ว หากมีจานวนผู้เข้า รับ การอบรม
ไม่เป็นไปตามที่กาหนด (จานวน 40-45 คน)

ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”
รุ่นที่ ............

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว

1. ชื่อ (นาย, นาง, น.ส.) ..................................................... นามสกุล..................................................................
ชื่อเล่น........................................... วัน เดือน ปี เกิด ............................................ อายุ .................................
2. ตาแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชา...............................................................................คณะ.....................................................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน (ต้นสังกัด).....................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่ทางาน)................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
โทรศัพท์................................................................ โทรสาร......................................................... ....................
ที่อยู่ปัจจุบัน (บ้าน)..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................. มือถือ..............................................................................
อีเมล์.................................................................................................................................................................
3. นักเรียนทุนโครงการ

4. การศึกษา

โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนา
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

ปริญญาโท สาขาวิชาเอก.................................................................................................
คณะ..............................................................................................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน...................................................................................
ปริญญาเอก สาขาวิชาเอก..............................................................................................
คณะ............................................................................................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน.................................................................................

5. ความเชี่ยวชาญ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

