
 
 
 
 
 
ที ่อว ๘๒๐๐/ว4973 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม 
 จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐ 

    6  ตุลาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทางวิชาการ 

เรียน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมใบสมัคร จ านวน ๑ ชุด 

  ด้วยส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ได้จัดท าโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบุรีศรีภู
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน จ านวน ๒,7๐๐ บาท (ไม่รวม
ค่าท่ีพัก)  

ในการนี้ ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
เห็นว่าโครงการอบรมทางวิชาการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมทางวิชาการฯ และขอเรียนเชิญท่านจัดส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการฯ  
ตามก าหนดการที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและส่งใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ 
คุณรสวารินทร์ ทองสม ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๕ ๖๙๑ ๘๕๖๖ 
ทางออนไลน์ https://apps.tsu.ac.th/train  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จักขอบคุณยิ่ง 

                           ขอแสดงความนับถือ 

          
                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 

                           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 
ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.)    
โทร/โทรสาร ๐ ๗๔๖๗ ๓๒๓๐  หรือ 085 691 8566  
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โครงการอบรมทางวิชาการ 
หลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ด้านรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์
 

ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

1. ชื่อโครงการ อบรมทางวิชาการ หลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง 
           ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
2. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยต่างตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนความ
เจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ยังผลให้บุคลากรสายวิชาการต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างรอบด้านและสามารถสร้างสรรค์
ผลงานเชิ งนวัตกรรมที่ สามารถตอบสนองต่อนโยบายของสถาบัน อุดมศึกษาและประเทศชาติ   
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งต่างสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการทุกสาขาวิชา
รวมถึงสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและการท าผลงานทางวิชาการ อาทิ การผลิตผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
การเรียบเรียงเอกสารบริการวิชาการ รวมถึงการแต่งต าราและหนังสือให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดการน าเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ควบคู่
กันไป 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการผลักดันในการพัฒนาผลงานวิชาการทุกรูปแบบให้เพ่ิมมากขึ้นอันจะน าไปสู่การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญา
ชุมชน (สสช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงก าหนดจัดโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงาน
อย่างมืออาชีพเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  เพ่ือให้บุคลากรสาย
วิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการเตรียมผลงานเพ่ือ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการของผู้ที่มีประสบการณ์  

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการเตรียมผลงานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการต่าง ๆ 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการของผู้ที่มีประสบการณ์ 
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4. หัวข้อการอบรม 
หัวข้อการอบรม จ านวนชั่วโมง 

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

3 

2. ประสบการณ์การท างานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กบัการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์

3 

4. ประสบการณ์การท างานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กบัการขอ
ต าแหน่งศาสตราจารย ์

2 

5. เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานวิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร ์

1 

 
5. วิธีการอบรม 

 การบรรยาย 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
 

6. ระยะเวลาในการอบรม 
2 วัน (12 ชั่วโมง)  

 
7. วิทยากร   

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร  ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
     และรัฐประศาสนศาสตร์ ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์  วัตตธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

8. ก าหนดการจัดอบรม 
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
9. ด าเนินงานและสถานที่ด าเนนิการ 

ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 

10. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
  บุคลากรสายวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จ านวน 30 คน/รุ่น 
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11. ค่าลงทะเบียนอบรมและการช าระค่าลงทะเบียน 

   1. ค่าลงทะเบียน จ านวน 2,700 บาท  
 2. ให้ช าระค่าลงทะเบียนก่อนถึงวันฝึกอบรมอย่างน้อย 5 วัน โดยการโอนผ่านธนาคาร   
 
 
 

 
หมายเหตุ ในน าหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

 
12. เกณฑ์การให้ใบประกาศ 

  ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด 
 

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. บุคลากรสายวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเทคนิคการเตรียมผลงานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการต่าง ๆ 
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการของผู้ที่มีประสบการณ์ 
 

14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  170 หมู่ที่ 6 ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150 
  ผู้ประสานงาน คุณรสวารินทร์ ทองสม โทร. 085 691 8566 e-mail: rotsawarin@hotmail.co.th 

 
15. ระบบลงทะเบียนและกลุ่มไลน์ผู้เข้าร่วมอบรม (ติดต่อสอบถาม) ผ่านช่องทางนี้ได้เลย  

 

                       
          ระบบลงทะเบียน            กลุ่มไลน์ผู้เข้าอบรม (ติดต่อสอบถาม) 

 
 

 
 
 

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม 
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 - 7 
 
 
 
 
 

 

mailto:rotsawarin@hotmail.co.th
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ก าหนดการโครงการอบรมทางวิชาการ 
หลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ด้านรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
 

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน 
          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา 
           มหาวิทยาลัยทักษิณ  

09.00 - 10.15 น. การบรรยายเรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
โดย  นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ต่อ) 
โดย  นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. การบรรยายเชิงเสวนาเรื่อง ประสบการณ์การท างานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และ     

รัฐประศาสนศาสตร์กับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร      
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์  วัตตธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 16.30 น. การบรรยายเชิงเสวนาเรื่อง ประสบการณ์การท างานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และ     

รัฐประศาสนศาสตร์กับการขอต าแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร      
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์  วัตตธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 

กล่าวรายงาน 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน 
          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา 
           มหาวิทยาลัยทักษิณ 
กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  

09.00 - 10.15 น. การบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการเตรียมผลงานเพ่ือเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร  
 ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 และรัฐประศาสนศาสตร์ ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง 
ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการเตรียมผลงานเพ่ือเสนอขอ

ต าแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร  
 ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 และรัฐประศาสนศาสตร์ ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง 
ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. การบรรยายเรื่อง ประสบการณ์การท างานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์กับการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ 
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร  
 ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 และรัฐประศาสนศาสตร์ ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง 
ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 16.30 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานวิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

16.30 - 17.00 น. มอบใบประกาศ/เกียรติบัตร 
สรุปและปิดการอบรมทางวิชาการ 

 
หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


