
โครงการอบรม เรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
****************** 

๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรม เรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
    
๒. ลักษณะโครงการ 
   โครงการต่อเนื่อง 
   โครงการใหม่ 

๓. ประเภทโครงการ 
   ในแผน 
   นอกแผน 

๔. ความสอดคล้อง  
 ๔.๑ ความสอดคล้องต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๑. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ  

ทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

   ๒. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็น
พลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๓. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม
การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการ
พัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 ๔.๒ ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
  แพลตฟอร์ม ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากร 
  คุณภาพ 
  โปรแกรมท่ี 4 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
    โปรแกรมท่ี ๕ ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่าน 
  ความร่วมมือการท าวิจัยกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานก าหนดต าแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา  
        มหาวิทยาลัยบูรพา 
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๖. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็นการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมแนวทางหนึ่ง สะท้อนให้เห็นความ
เชี่ยวชาญ ความลุ่มลึกทางวิชาการของคณาจารย์ ซ่ึงปัจจุบันหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อีกท้ัง สภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. 256๓ เพ่ือให้คณาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. ข้างต้นได้ มีรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง     
ทางวิชาการ ดังนั้น ผู้ขอต าแหน่งฯ ต้องท าความเข้าใจ และด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยบูรพา แพลตฟอร์ม ๑ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ โปรแกรมที่ 4 การน ามหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และโปรแกรมท่ี ๕ ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความ
ร่วมมือการท าวิจัยกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 
 กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นว่าควรส่งเสริมคณาจารย์ให้เข้าสู่  
การขอต าแหน่งทางวิชาการ จึงด าเนินการจัดการอบรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการเตรียม
เอกสารผลงานทางวิชาการ และวิธีด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
๗. วัตถุประสงค์ 
 ๗.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการเตรียมเอกสารผลงานทางวิชาการ  
ตามหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๗.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
 
๘. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๘.๑ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  จ านวน  ๓ คน 
 ๘.๒ บุคลากรกองบริการการศึกษา  จ านวน ๗ คน 
 ๘.๓ คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ทีส่นใจเข้าร่วมโครงการฯ แบบออนไลน์  
       จ านวน ๑๕๐ คน 
 
๙. วิทยากรในการอบรม 
 ๙.๑ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ๙.๒ ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๙.๓ ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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๑๐. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ 
 ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ 
 
๑๑. ลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการ 
 การบรรยายในที่ตั้งและรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
 
๑๒. เกณฑ์การประเมินและเงื่อนไขอ่ืน 

๑๒.๑ ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลังจากอบรม อยู่ในระดับ ๔.๐๐ ขึ้นไป 
๑๒.๒ ผู้เข้าอบรมขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้องตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
 

๑๓. วิธีการและแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  ต.ค.   พ.ย   ธ.ค.   ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการด าเนินงาน 

      ✓ 
 
✓ 
 

    

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดโครงการตามก าหนดเวลา 

        ✓    

๒. ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ         ✓ ✓   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
๑. วิเคราะห์และสรุปผลการจัดโครงการ 

   
 

      ✓   

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
๑. น าสรุปผลการจัดโครงการฯ เสนอกองบริการ
การศึกษา  

   
 

       ✓  

 
๑๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI)  

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
ของจ านวนผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการ 

๑. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
(๔.๐๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

- - 

 
๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๕.๑ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการเตรียมเอกสารผลงานทางวิชาการ  
ตามหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑๕.๒ ผู้เข้าอบรมสามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 



ก ำหนดกำร 
โครงกำรอบรม เรื่อง กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

แบบออนไลน์ผ่ำนระบบ Zoom 
----------------- 

ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เวลำ กิจกรรม 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิดการอบรม 
๐๙.0๐ – ๑๒.๐๐ น.     การบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ๒๕๖๓ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 

1๒.0๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
1๓.0๐ – ๑๖.๐๐ น.     การบรรยาย เรื่อง การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 

๑๖.๐๐ – ๑๖.1๕ น.     สรุปและถามตอบ 
ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๐๙.0๐ – ๑๒.๐๐ น.     การบรรยาย เรื่อง การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส 

1๒.0๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน  
1๓.0๐ – ๑๖.๐๐ น.     การบรรยาย เรื่อง การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต 

๑๖.๐๐ – ๑๖.1๕ น.     สรุปและถามตอบ ปิดการอบรม 
 
หมายเหตุ :  ๑. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. 
           ๒. ก าหนด การอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 


