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ตวับ่งช้ีท่ี 5.3   อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้  

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา  

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
สถาบนัอุดมศกึษาถอืเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิ

ใหอ้าจารยใ์นสถาบนัท าการศกึษาวจิยัเพือ่แสวงหาและพฒันาองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาวชิาต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรยีนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ 
การด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นสิง่สะทอ้นการปฏบิตังิานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกจิ 

เกณฑก์ารประเมิน   
  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง        
0 – 5 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค 2  
 ค่ าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด า รงต าแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป  

สูตรการค านวณ   
 1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการตามสตูร 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทัง้หมด 

  

 2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัทีด่ ารงต าแหน่งทาง 
วชิาการ  x 5 

60 
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ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มอีาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมลาศกึษาต่อ) 
จ านวน 299 คน โดยอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน 81 คน จ าแนกเป็นรอง
ศาสตราจารย ์4 คน ผูช้่วยศาสตราจารย ์75 คน หากเปรยีบเทยีบกบัปีการศกึษา 2561 ทีผ่่าน
มา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มกีารขบัเคลื่อนใหม้กีารขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการท าใหม้ผีู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นถึง 33 คน คือจาก 48 คน ในปีการศึกษา 2561 เป็น 81 ในปี
การศกึษา 2562 ดงัเเสดงในตาราง 

รายการ 

จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

จ านวนอาจารยท์ีป่ฏบิตังิานจรงิ 302.5 296 

จ านวนอาจารยท์ีล่าศกึษาต่อ 9 3 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 311.5 299 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 263.5 215 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 43 77 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 4 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 0 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 48 81 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 15.40 27.09 

 และเมื่อพิจารณารายคณะพบว่า คณะบริหารศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ มีจ านวน
อาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการมากทีสุ่ด (16 คน) รองลงมาคอืคณะวทิยาศาสตรฯ์ (15 คน) 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร (14 คน) คณะศกึษาศาสตร์ฯ (10 คน) และคณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 
(8 คน) ตามล าดบั ดงัเเสดงในตาราง 
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ตารางแสดงจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

อาจารย ์ รวมท่ีมีต าแหน่ง รวม 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 1 13 41 14 55 

คณะบรหิารศาสตร ์ 0 16 29 16 45 

คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 1 7 44 8 52 

คณะศลิปศาสตร ์ 2 14 39 16 55 

คณะศกึษาศาสตรฯ์ 0 10 37 10 47 

คณะวทิยาศาสตรฯ์ 0 15 31 15 46 

ผลรวมทัง้หมด 4 75 220 79 299 

ค่าร้อยละ 1.34 25.08 73.58 26.42  

ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   26.42 

คะแนนท่ีได้ 2.20 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

1.28 คะแนน 4 คะแนน 2.26 คะแนน ✗ 4 คะแนน 

 
รายการหลกัฐาน 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

มกส. 5.3-1 แบบรายงานอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
ปีการศกึษา 2562 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1-_JQx3lwMMG76S7C4zx6D_6M5t9YEUy7/view?usp=sharing
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ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
รองอธกิารบดดีา้นบรหิารและ 
พฒันาบุคลากร 
- ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบด ี

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/ รายงานผลการด าเนินงาน : 
นายสว่างวงศ ์หมายเทยีมกลาง 
นางสาวสุชาดา อุทยักลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


