
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการจัดการศึกษา         

ดานวิชาชีพ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เ พ่ือพัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากล                    

ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการจึงเปนหัวใจสําคัญในการสรางคุณภาพทางการศึกษา   

มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

เปาประสงคท่ี 1.1 คณาจารยพัฒนาศักยภาพเพ่ือใหเปนท่ียอมรับในวงการวิชาชีพของตนและเปนผูสรางแรงบันดาลใจ

ใหนักศึกษา ตัวชี้วัดท่ีดานการบริหาร 15 ป และตัวชี้วัด 4 ป ระหวางป 2561 – 2564 คือ รอยละของอาจารย

ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงในป 2561 – 2562 กําหนดรอยละ 25  และ ป2563 – 2564  กําหนดรอยละ 30 

การดําเนินการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดจัดทําแผนพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือให

สามารถพัฒนาคุณวุฒิตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึนตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย  และเปนไปตามมาตรฐานท่ี 

สกอ. กําหนด โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ซ่ึงมีหนาท่ีพิจารณา

หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ ใหสอดคลองกับขอบังคับขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเมินคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ และพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดําเนินการการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

1. จํานวนตําแหนงทางวิชาการจําแนกตามหนวยงาน 

  ปจจุบันมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวมจํานวนท้ังสิ้น 552 คน ประกอบดวย อาจารย จํานวน 413 คน  

(รอยละ 74.82%)  ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 133 คน (รอยละ 24.09 %) และรองศาสตราจารย จํานวน  6 คน  

(รอยละ 1.09%)   (ขอมูล ณ วันท่ี  26 เมษายน 2562) 

หนวยงาน รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวมจํานวน 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   7 29 36 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 2 20 50 72 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 1 25 27 

คณะบริหารธุรกิจ   24 65 89 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   21 44 65 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2 29 88 119 

คณะศลิปศาสตร 1 21 67 89 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน   5 25 30 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ   5 20 25 

รวมจํานวน 6 133 413 552 

รอยละ 1.09 24.09 74.82 100.00 
 



2. จํานวนผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีอยูในระหวางดําเนินการ  

ปจจุบันมีจํานวนผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีอยูในระหวางดําเนินการ รวมจํานวนท้ังสิ้น  92  คน  

ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 84 คน รองศาสตราจารย จํานวน   7 คน และศาสตราจารย จํานวน 1 คน 

(ขอมูล ณ วันท่ี  26 เมษายน 2562) 

หนวยงาน 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รวม 

จํานวน ขาราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ขาราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ขาราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    1 4 1 6 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   2  5 9 16 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     1 11 12 

คณะบริหารธุรกิจ   2  11 5 18 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     4 5 9 

คณะวิศวกรรมศาสตร  1 1  8 4 14 

คณะศลิปศาสตร     5 6 11 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และออกแบบแฟช่ัน 
  1  2  3 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

และการออกแบบ 
    1 2 3 

รวมจํานวน  1 6 1 41 43 92 
 

3. การสงเสริมใหอาจารยเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 3.1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกําหนดตําแหนง           

ทางวิชาการ ประจําป 2562  ซ่ึงแบงออกเปน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 การอภิปราย เรื่อง “แนวทางการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ                 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย            

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560” โดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการ คือ บุคลากรสายวิชาการ และผูรับผิดชอบงานเก่ียวกับการ

เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของทุกคณะ รวม 136 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินการดังนี้ 

1) การบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน และการฝก

ปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมกรมหลวง 

ชั้น 6  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย 

ดร.อรสา  จรูญธรรม  และนายมนตรี รัตนวิจติร เปนวิทยากร 
 

 

2) การฝกปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการและคลินิกใหคําปรึกษาวิชาการ 

 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เม่ือวันท่ี 21 - 22 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมเทเวศร ชั้น 

2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี อานเปรื่อง  เปนวิทยากร  

- คณะศิลปศาสตร เม่ือวันท่ี  22 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมโดย 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา เปนวิทยากร  

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            

เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ณ หองประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2             

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม โดย ศาสตราจารย ดร.วัลลภ สุระกําพลธร ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ  

และศาสตราจารย ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณรัตน เปนวิทยากร 

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ           

เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมบัวมวง 1 ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบด ีโดย ศาสตราจารยกิตติคุณ เด

ชา บุญคํ้า เปนวิทยากร 

- คณะบริหารธุรกิจ เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2562 ณ หองประชุมบัวมวง 1 ชั้น 4 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย เปนวิทยากร 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม AD & PR            

ชั้น 3  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ  เปนวิทยากร 

 

 

 



 

2.2 การจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

โดยมหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่อง การจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการในการ

เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ลงวันท่ี 30 มกราคม 2562 เพ่ือสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการใน

การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหกับผูท่ียื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และมหาวิทยาลัย

รับเรื่องในระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2561 (ตามเกณฑเดิม) จํานวน 95 คน              

ซ่ึงใชเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เปนจํานวนเงิน 520,000 บาท  

หนวยงาน 

เหมาจาย  

5,000 บาท 

สงผลงานประเภทหนงัสือและ

ยินยอมใหเผยแพร e-book  

รับเพ่ิมอีก 5,000 บาท 
รวม  

(บาท) 
(คน) (บาท) (คน) (บาท) 

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 6 30,000 - - 30,000 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 15 75,000 3 15,000 90,000 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12 60,000 1 5,000 65,000 

4. คณะบริหารธุรกิจ 19 95,000 2 10,000 105,000 

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 9 45,000 1 5,000 50,000 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร 17 85,000 - - 85,000 

7. คณะศิลปศาสตร 12 60,000 - - 60,000 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3 15,000 1 5,000 20,000 

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 2 10,000 1 5,000 15,000 

รวมท้ังหมด 95 475,000 9 45,000 520,000 

 


