
๑ 

 

                             

 

 

โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๔๐ ป แหงการสถาปนา มสธ. 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการอภิปรายเชิงวิชาการการเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง  

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๐  

๒.  แผนงาน  เชิงวิชาการ 

๓.  ลักษณะโครงการ จัดตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๑ 

๔.  ผูรับผิดชอบ  งานเลขานุการกจิสภาวิชาการ  สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๕.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑเร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๐ มีกําหนดประกาศใชต้ังแต

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังบุคลากรสาย

วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐ และรวมถึงการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาฯท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยงานเลขานุการกิจสภาวิชาการ สํานักวิชาการไดมีนโยบายสนับสนุน ให 

บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเตรียมความพรอมในการกาวสูการดํารงตําแหนงทางวิชาการในทุกระดับ

กลาวคือ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ท้ังโดยวิธีการปกติ และวิธีพิเศษ ตาม หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนซักซอม

ความเขาใจนโยบาย ขั้นตอน การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ท้ังคณาจารยกลุมวิชาสายวิทยาศาสตร และคณาจารยกลุมวิชา

ทางสังคมศาสตร ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้นตอไป  

๖.  วัตถุประสงค 

 ๖.๑  เพ่ือชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ใหเกิดความชัดเจนและความเขาใจตรงกัน 

๖.๒  เพ่ือวางแผนการสรางผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

๖.๓  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

๗.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๗.๑  ผูเขารวมโครงการไดทราบหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ๗.๒  ผูเขารวมโครงการมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตรงจากผูทรงคุณวุฒิ 

  ๗.๓ ผูเขารวมมีความม่ันใจในการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ และนําไปสูการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

๘.  เปาหมาย บุคลากรสายวิชาการท้ังภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยฯ ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย  จํานวน ๒๐๐ คน 

๙.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ    

จํานวน ๑ วัน จัดอภิปรายในวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมใหญ อาคารพิทยพัฒน   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๑๐.  วิธีดําเนินการ      

        ๑๐.๑  จัดใหมีการอภิปรายใหความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูทรงคุณวุฒิ และผูเขารวมโครงการ  

        ๑๐.๒  ผูทรงคุณวุฒิใหความรู  แนวคิด  วิธีการเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิชาการ การดําเนินการวิจัย 

                 รวมท้ังแนวทาง เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ                             

        ๑๐.๓  การนําผลท่ีไดรับจากการจัดอภิปรายเพ่ือเปนแนวทางนําไปสูการขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ           



 
กําหนดการจัดกิจกรรมทางวิชาการเน่ืองในโอกาส 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๔๐ ป  แหงการสถาปนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่/เวลา/สอบถาม 

๓ กันยายน ๒๕๖๑ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

(ตามประกาศ ก.พ.อ.๒๕๖๐)” 

โดย ผูทรงคุณวุฒิจาก สกอ. 

 

หองประชุมใหญพิทยพัฒน อาคาร

พิทยพัฒน ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

โทร.๐-๒๕๐๔-๗๕๑๓ / 

คุณพิจิตร กิจเจตนี 

๓ กันยายน ๒๕๖๑ การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการเขียน

ตําราและหนังสือ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

(ตามประกาศ ก.พ.อ.๒๕๖๐)” 

โดย ศาสตราจารย ดร.สุเทพ  สวนใต 

 

หองประชุมใหญพิทยพัฒน อาคาร

พิทยพัฒน ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  

โทร.๐-๒๕๐๔-๗๕๒๑ – ๒๔ / 

คุณยอดชาย สายสอน 

   

  

  
 

 

 
  

 

 

<<< สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม และรับขอมูลขาวสารสําหรับกิจกรรมสถาปนา

มหาวิทยาลัยไดที่น่ี ไดที่ สํานักวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จัดโดย     สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

<<< ลงทะเบยีนเขารวมกิจกรรมผานระบบออนไลน (ภายใน ๒๔ ส.ค. ๖๑) 



 
 

ใบลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๔๐ ป   

แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

........................................................................... 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑  

 การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

(ตามประกาศ ก.พ.อ.๒๕๖๐)” 

 การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนตําราและหนังสือ เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ  

(ตามประกาศ ก.พ.อ.๒๕๖๐)” 
 

ขอสงรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม ดังนี้  

๑. ช่ือ  (  )  นาย  (  )  นาง  (  )  นางสาว ........................................นามสกุล.................................... 

สถานที่ติดตอ............................................................................................................................................................. 

      ๒. ช่ือ  (  )  นาย  (  )  นาง  (  )  นางสาว ........................................นามสกุล.................................... 

สถานที่ติดตอ............................................................................................................................................................. 

     ๓.  ช่ือ  (  )  นาย  (  )  นาง  (  )  นางสาว ........................................นามสกุล.................................... 

สถานที่ติดตอ............................................................................................................................................................. 

     ๔.  ช่ือ  (  )  นาย  (  )  นาง  (  )  นางสาว ........................................นามสกุล.................................... 

สถานที่ติดตอ............................................................................................................................................................. 

      ๕  ช่ือ  (  )  นาย  (  )  นาง  (  )  นางสาว ........................................นามสกุล.................................... 

สถานที่ติดตอ............................................................................................................................................................. 

 

 
 

 

หมายเหตุ  โปรดสงคืน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ  สํานักวิชาการ 

            ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐ 

         หมายเลขโทรศพัท      : ๐๒ – ๕๐๔ – ๗๕๐๘ /๐๒ – ๕๐๔ – ๗๕๑๐/ ๐๒ – ๕๐๔ – ๗๕๑๓       

                                       ๐๘๖ – ๓๙๒ – ๕๖๑๖   หมายเลขโทรสาร       :  ๐๒ – ๕๐๓ – ๓๕๖๓     

         ทางสารสนเทศ          : e-mail  stou.academic@gmail.com     ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
 

<<<< ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมออนไลนไดที่นี่ (ภายใน ๒๔ ส.ค. ๖๑) 

mailto:stou.academic@gmail.com

