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คู่มือการประเมินผลการสอน 
ส าหรบัคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 
๑. ขอ้บงัคบั ฯ การประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีบังคับสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการสอน และเอกสารที่ ใ ช้ประเมินผลการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีข้อที่เกี่ยวข้อง

กบักรรมการประเมินผลการสอน ดังต่อไปนี้  
 

ขอ้  ๖.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนโดยมีองค์ประกอบดังน้ี 

   (๑)  คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็น ประธานอนุกรรมการ 
          (๒) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาน้ัน ๆ ซ่ึงด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เทา่กบัหรือสงูกว่าผู้ที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑-๓ คน เป็นอนุกรรมการ 
          (๓) หัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานกรรมการหลักสูตร หรือเทียบเท่า           

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 

  ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานกรรมการ

หลักสูตร ตาม (๓) ให้คณบดีเสนอช่ืออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์     
ตามสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการแทน 
  ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการตาม (๑) เป็นผู้ขอก าหนดต าแหน่ง         

ทาง วิชาการ   ใ ห้อธิการบดี เสนอ ช่ือ บุคคลที่ เหมาะสมเ ป็นประธานอนุกรรมการ                
หรืออนุกรรมการแทน 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ อาจเข้าร่วม

เป็นอนุกรรมการด้วยกไ็ด้ 

 
ขอ้  ๗.  ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน ของผู้ที่จะ         

ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามแบบประเมินผลการสอน และแบบการประเมิน

เอกสารประกอบการสอนในต าแหน่งที่ก  าหนดตามประกาศ  ก.พ.อ.  ซ่ึงแนบอยู่ท้ายข้อบังคับน้ี 
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(๒) ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารค าสอนของผู้ที่จะขอก าหนด 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ตามแบบประเมินผลการสอน และแบบการประเมินเอกสาร        

ค าสอนในต าแหน่งที่ก  าหนดตามประกาศ ก.พ.อ.  ซ่ึงแนบอยู่ท้ายข้อบังคับน้ี 

 (๓)  ประเมินผลการสอนของผู้ที่จะขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์          

ตามแบบประเมินผลการสอนในต าแหน่งที่ก  าหนด ตามประกาศ ก.พ.อ.  ซ่ึงแนบอยู่ท้าย

ข้อบังคับน้ี 
 กรณีการประเมินผลการสอนให้คณะอนุกรรมการระบุผลการพิจารณาว่า       

อยู่ในระดับใดคือ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องอยู่ในระดับมีความช านาญ  ต าแหน่ง   

รองศาสตราจารย์ ต้องอยู่ในระดับช านาญพิเศษ  ต าแหน่งศาสตราจารย์ต้องอยู่ในระดับ

เช่ียวชาญในการสอน 
 การประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน  ให้คณะอนุกรรมการระบุผล   

การประเมินว่าต้องมีคุณภาพดีของต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์       

 
ขอ้  ๘. ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการได้     

ให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจะอนุญาตให้

ขยายเวลาออกไปตามความจ าเป็นกไ็ด้ และให้คณะกรรมการประจ าคณะมีมติเหน็ชอบแล้ว

ให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

ขอ้  ๙. การตีความตามข้อบังคับน้ี  หรือการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการสอน  และเอกสารที่ได้ประเมินผลการสอนที่ มิได้ก าหนดไว้ใน     

ข้อบังคับน้ี  ให้อยู่ในอ านาจวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ขอ้  ๑๐. ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการรักษาการให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับน้ี 
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๒. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในการประเมินผลการสอน 
๒.๑  เอกสารทีผู่ข้อรบัประเมินผลการสอนจัดส่งเพือ่การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒  แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการประเมินผลการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ป.ส ๘   แบบค าขอรับการประเมินผลการสอน  

ผลงานท่ีใชป้ระเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนส าหรับ ผศ. / เอกสารค าสอนส าหรับ รศ. 
    ศาสตราจารย์ไม่ต้องใช้เอกสาร ให้ประเมินการสอนเพียงอย่างเดียว 

 

 

เอกสารประกอบเพิม่เติม  ๑. แผนการสอนในรายวิชาที่จัดท าเป็นเอกสารประกอบการสอน / 
    เอกสารค าสอน 
๒. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 

๓. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
๔. ค าอธบิายรายวิชาของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

๕. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
๗. แบบค าขอรับการพิจารณาการประเมินผลการสอน 
 

 
 
 

 
 

แบบ ป.ส ๑  แบบประเมินผลการสอน (ส าหรับกรรมการแต่ละคน)  
แบบ ป.ส ๒ แบบสรุปประเมินผลการสอน (ส าหรับการประชุมร่วมกนั) 
แบบ ป.ส ๓  แบบประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสาร (ส าหรับกรรมการแต่ละคน) 
แบบ ป.ส ๔  แบบสรุปการประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสาร (ส าหรับการประชุม 
                                 ร่วมกนั) 
แบบ ป.ส ๕ แบบรายงานการประเมินผลการสอนต่อกรรมการประจ าคณะ (ส าหรับ

ประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน) 

แบบ ป.ส ๖  แบบสรุปรายงานประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง             
                                ทางวิชาการ (ส าหรับคณบดี)  

 

 
 
 

 
 



  คู่มือประเมินผลการสอน-คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ พ.ศ. ๒๕๕๒                          ๔                                                                                                    
 

๓. ลกัษณะของเอกสารเพือ่การประเมินผลการสอน 

๓.๑ ค าจ ากดัความของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ตามเกณฑข์อง ก.พ.อ. 

 อนุกรรมการประเมินผลการสอนต้องประเมินเอกสารให้มีลักษณะของคุณภาพตาม

ข้อก าหนดของ ก.พ.อ. ตามรายละเอยีด ต่อไปนี้  

 เอกสารประกอบการสอน  

ลกัษณะ เอกสารประกอบการสอน 

ค านิยาม ผลงานทาง วิชาการที่ ใ ช้ประกอบการสอนวิชา ใด วิชาห น่ึ งตามหลักสูต ร                

ของสถาบันอุดมศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นเนื้ อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 

จัดเป็นเคร่ืองมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 

รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 

หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

เพ่ิมขึ้ นอีกกไ็ด้ เช่น รายช่ือบทความหรือหนังสอือ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ

เอกสารที่เกี่ยวเน่ือง แผนภูมิ (chart)  แถบเสยีง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide)    

เป็นต้น 

การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ เช่น 

ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสตูรของสถาบันอุดม ศึกษา

มาแล้ว 

ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ 

 

 เอกสารค าสอน  

ลกัษณะ เอกสารค าสอน 

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา      

ที่สะท้อนให้เห็นเน้ือหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึน

จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน 

จัดเป็นเคร่ืองมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการ

เรียนในวิชานั้นๆ 

รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการ

สอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

เพ่ิมข้ึนเช่น รายช่ือบทความหรือหนังสอือ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่

เกี่ยวเน่ือง แผนภูมิ (chart)  แถบเสยีง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือ

กรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยาย

ความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทนัสมัย  

การเผยแพร่ ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเยบ็เป็นเล่ม หรือสื่อ

อื่นๆที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้นๆ

มาแล้ว 

ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ 

หมายเหตุ  เอกสารตอ้งผ่านการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึง่ภาคการศึกษา (๑ ภาคการศึกษา) 
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๓.๒  แผนการสอน 

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนต้องจัดท าแผนการสอนเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้ผู้ประเมินตรวจดูความสอดคล้องของเน้ือหากบัวัตถุประสงค์ รวมทั้งการจัดสื่อการ

เรียนรู้ เกณฑ์การประเมินผล อนุกรรมการประเมินต้องมีการตรวจสอบแผนการสอนให้

ครบถ้วน ตามหัวข้อต่อไปนี้  

 

(๑) ช่ือหลักสตูร 

(๒) ช่ือรายวิชาและรหัสวิชา 

(๓) ช่ืออาจารย์ผู้สอน ต าแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ 

(๔) หัวข้อเร่ืองที่สอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏบัิติ 

(๕) วันเดือนปีและ เวลา ที่สอน 

(๖) วัตถุประสงค์การศึกษา (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) ของวิชา 

(๗) เน้ือหาของเร่ืองที่สอน โดยสงัเขป 

(๘) วิธกีารจัดประสบการณ์การเรียนรู้   

(๙) สื่อการเรียนรู้   

(๑๐) การวัดผลการเรียนรู้  ได้แก่ ตัวช้ีวัด เกณฑ ์และวิธกีาร 

         (ทัง้น้ีอาจใชรู้ปแบบการเขียนเคา้โครงรายวชิาของมหาวทิยาลยัเป็นเกณฑก์ไ็ด)้ 

 

๓.๓ ผลงานประกอบอื่นๆ 

 

ผู้ขออาจจัดส่งผลงานอื่นๆประกอบเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค า

สอนได้ เพ่ือให้เน้ือหาของการสอนมีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยระบุ ดังน้ี 

๑.  ภาพน่ิง    จ านวน  ……………………………… 

๒.  ภาพยนต์    จ านวน ……………………………… 

๓.  เทปบันทกึการสอน  จ านวน ……………………………… 

๔.  หุ่นจ าลอง   จ านวน  ……………………………… 

๕.  อื่นๆ ระบุ    ……………………………… 

 

๔. ขั้นตอนการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

 ก าหนดให้อนุกรรมการใช้ระยะเวลาการประเมินผลการสอนให้เสรจ็สิ้นภายใน ๖๐ วัน  

 ๔.๑ เมื่ อประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาแต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (องค์ประกอบของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับ)         

ให้ประธานอนุกรรมการจัดประชุมอนุกรรมการ เพ่ือวางแผนการประเมินอย่างเป็นอิสระที่ไม่

ขัดแย้งกบัข้อบังคับ   
๔.๒  คณะอนุกรรมการจัดส่งผลการประเมินผลการสอน (แบบ ป.ส ๑) และแบบ

ประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสาร (แบบ ป.ส  ๓)  ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาผล
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การประเมินตามที่ตกลงกันไว้ อาจจะประชุมร่วมกันหรือไม่ประชุมกไ็ด้ ในกรณีที่ไม่ผ่านการ

ประเมินอาจพิจารณาให้มีการประชุมร่วมกนักไ็ด้ (consensus) เพ่ือหาข้อสรุป  
๔.๓ ประธานอนุกรรมการจัดท าข้อสรุปรายงานผลการประเมินผลการสอน (แบบ ป.ส. 

๒) และแบบสรุปปริมาณและคุณภาพของเอกสาร (แบบ ป.ส  ๔)  และแบบรายงานผลประเมิน        
การสอนไปยังคณะกรรมการประจ าคณะ  (แบบ ป.ส ๕)   

๔.๔ ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินก่อนการตัดสินผล 
ให้คณบดีแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ขอรับการประเมินผลการสอน และอนุกรรมการ

ประเมินการสอนรับรองการแก้ไข 

๔.๕ ถ้าไม่มีการแก้ไขให้คณบดีจัดท าแบบสรุปรายงานผลการประเมินผลการสอน     
(แบบ ป.ส  ๖)  ส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

๔.๖ คณะจัดส่งแบบบันทกึการรับเอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                          
(แบบ ป.ส  ๗)   
 
๕. หลกัเกณฑใ์นการประเมิน 

กรรมการ ในข้อ ๖ (๒) ของข้อบังคับการประเมินผลการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้           

ที่ก  าหนดให้เป็น อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับหรือ

สูงกว่าผู้ที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑-๓ คน เป็นอนุกรรมการ จะเป็น             

ผู้มีบทบาทส าคัญในการพิจารณาคุณภาพของเอกสาร และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์         

ในการปรับปรุงเอกสารให้มีความสมบูรณ์  

๕.๑ การประเมินผลการสอน 
อนุกรรมการอาจก าหนดรูปแบบการประเมินโดยวิธีการสังเกตการสอน     

ในห้องเรียน หรือการใช้ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หรือการสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ผู้ร่วมสอน นักศึกษา ฯลฯ  หัวข้อการประเมินมี ๑๐ หัวข้อ 

เกณฑก์ารประเมินมี ๔ ระดับ คือ  

ดีเด่น (คะแนน ๔)        ดีมาก (คะแนน ๓)   

ดี (คะแนน ๒) ซ่ึงผ่านการประเมิน   พอใช้ (คะแนน ๑) ซ่ึงไม่ผ่านการประเมิน  
 

อนุกรรมการแต่ละท่านบันทึกผลการประเมินในแบบ ปส. ๑ อย่างเป็น

อสิระ เมื่อประชุมหาข้อสรุปได้ค่าคะแนนเฉล่ียร่วมกนั และตัดสนิผล ดังน้ี 
 

ค่าคะแนน ผลการประเมิน 

น้อยกว่า ๒.๐๐ ไม่ผ่านการประเมิน 

๒.๐๐ – ๒.๙๙ ช านาญการสอน 

๓.๐๐ – ๓.๙๙ ช านาญพิเศษในการสอน   

๔.๐๐ เช่ียวชาญการสอน 

     
คณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารสรุปการประเมินผลการสอน ตามแบบ ปส. ๒ 
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๕.๒  การประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสาร 
อนุกรรมการประชุมหาข้อตกลงที่ก  าหนดร่วมกันระหว่างอนุกรรมการ

ประเมิน ยึดหลักประเมินตามลักษณะคุณภาพของเอกสาร และปริมาณของเน้ือหา          

ที่สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.หัวข้อการประเมินมี ๑๐ หัวข้อ เกณฑ์การประเมินมี       

๔ ระดับ คือ  
ดีเด่น (คะแนน ๔)        ดีมาก (คะแนน ๓)   

ดี (คะแนน ๒) ซ่ึงผ่านการประเมิน   พอใช้ (คะแนน ๑) ซ่ึงไม่ผ่านการประเมิน  
 

อนุกรรมการแต่ละท่านบันทึกผลการประเมินในแบบ ปส. ๓ อย่างเป็น

อสิระ เมื่อประชุมหาข้อสรุปได้ค่าคะแนนเฉล่ียร่วมกนั และตัดสนิผล ดังน้ี 
 

ค่าคะแนน คุณภาพ 

น้อยกว่า ๒.๐๐ พอใช้ 

๒.๐๐ – ๒.๙๙ ดี 

๓.๐๐ – ๓.๙๙ ดีมาก 

๔.๐๐ ดีเด่น 

 
คณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารสรุปการประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสาร

ประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ตามแบบ ปส. ๔ 
 
๖. รวบรวมขอ้ค าตอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

๑. รายวิชาของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน หมายถึง ๑ รายวิชา หรือ

หลายรายวิชาที่ มีจ านวนหน่วยกิต ๒-๓ หน่วยกิต รวมชัว่โมงสอนบรรยาย             

ต่อภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๐-๔๕ ช่ัวโมง (เน้นเน้ือหาการบรรยาย) โดยที่รายวิชา

น้ันต้องบรรจุอยู่ในหลักสตูรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังไม่ได้ถูกยกเลิก  

๒. เน้ือหาปฏิบัติการที่เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา ให้เทยีบเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  แม้ว่าจะมี

การสอน ๓ ช่ัวโมงแต่ไม่ได้เป็นการบรรยายตลอดทั้ง ๓ ช่ัวโมง โดยทั่วไปจะเป็นการ

กล่าวน าประมาณ ๓๐ นาทีหรือ ๑ ช่ัวโมงท่าน้ัน  ถ้าจะน าบทปฏิบัติการมาใช้เป็น

เอกสารประเมินผลการสอน อย่างน้อยต้องส่งเตม็เล่มทั้ง ๒ รายวิชา แต่ถ้าประสงค์จะ

น าบทปฏิบัติการ ๑ รายวิชามาใช้จริงๆ จะต้องเขียนเน้ือหาในลักษณะการบรรยาย

เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับบทฏบัิติการน้ันๆ ให้เตม็จ านวนช่ัวโมง ๒-๓ ช่ัวโมงต่อ ๑ บท
ปฏบัิติการ 

๓. การจัดท าเอกสารเพ่ือประกอบการประเมินผลการสอน จากรายวิ ชาในข้อ ๑               

มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้   
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 กรณีที่สอนเตม็รายวิชา ๑ รายวิชา ให้จัดท าเอกสารเตม็เล่มครบทุกหัวข้อในรายวิชา

น้ันตามแผนการสอน 

 กรณีที่สอนเตม็ ๑ รายวิชา และร่วมสอนในรายวิชาอื่นๆ ด้วย สามารถจัดท าเอกสาร

ที่สอนเต็มวิชาเพียงรายวิชาเดียวเต็มเล่มครบทุกหัวข้อ หรือจัดท าทั้ งหมด           

ทุกรายวิชา ทุกหัวข้อที่สอนกไ็ด้  

 กรณีที่ร่วมสอนหลายรายวิชา แต่ไม่มีรายวิชาใดที่สอนเตม็ครบทุกหัวข้อ และมีช่ัวโมง

สอนรวมทั้งภาคการศึกษาแล้วเทา่กบัหรือน้อยกว่า ๓๐-๔๕ ช่ัวโมง (๒-๓ หน่วยกิต) 

ให้จัดท าเอกสารที่สอนให้ครบทุกรายวิชาทุกหัวข้อที่สอน  

 กรณีที่ร่วมสอนหลายรายวิชา แต่ไม่มีรายวิชาใดที่สอนเตม็ครบทุกหัวข้อ และมีช่ัวโมง

สอนรวมทั้งภาคการศึกษาแล้วเกิน ๓๐-๔๕ ช่ัวโมง (๒-๓ หน่วยกิต) สามารถจัดท า

เอกสารเฉพาะหัวข้อที่สอนรวมแล้วเทียบเท่า ๓๐-๔๕ ช่ัวโมง (๒-๓ หน่วยกิต)    

เพียงอย่างเดียว หรือจะจัดท าทั้งหมดทุกรายวิชาทุกหัวข้อกไ็ด้ 

 ทั้งน้ีเอกสารควรมีเน้ือหาและปริมาณที่เหมาะสมกับช่ัวโมงสอนที่ได้รับมอบหมาย   

และมีคุณภาพดี  

๔. การใช้ powerpoint/e-book มาเป็นเอกสารประเมินผลการสอน ต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้  
 เน้ือหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ใน powerpoint/e-book ต้องมีความสมบูรณ์ที่เทยีบเท่า

กับค านิยามในเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนใน ก.พ.อ. ๐๓ (ไม่ใช่มี

เพียงหัวข้อที่จะสอน) 
 การใช้ powerpoint/e-book เป็นส่วนประกอบเพ่ิมเติมกับเอกสารประกอบการสอน/

เอกสารค าสอนที่ผลิตข้ึน เม่ือรวมแล้วต้องมีเน้ือหาเทียบเท่ากับค านิยามในเอกสาร

ประกอบการสอน/เอกสารค าสอนใน ก.พ.อ. ๐๓   
 ทั้งน้ีอนุกรรมการประเมินผลการสอนต้องพิจารณาถึงคุณภาพของเน้ือหาที่ปรากฏ     

ใน powerpoint/e-book ด้วย 
๕. แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ ที่ใช้ในเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ต้องระบุ

แหล่งที่มา 
๖. การจัดส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ให้เข้าเล่มให้เรียบร้อย หากมีหลาย

วิชาให้มีแผ่นคั่นหน้าแยกให้เห็นชัดเจน  พร้อมระบุรายช่ือวิชาทั้งหมด และให้ใส่

แผนการสอนไว้ที่ด้านหน้าของเน้ือหาด้วย 
๗. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ต้องไม่เป็นฉบับเดียวกันกับงานแต่ง     

เรียบเรียงต ารา หรือหนังสือ ในการใช้เสนอเป็นผลงานวิชาการ (หมายความว่าไม่

สามารถใช้เล่มเดียวกนัเลยได้) แต่ถ้าประสงค์จะใช้วิชาเดียวกัน จะต้องเขียนในลักษณะ

ที่ต่างกันตามค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการที่ ก.พ.อ.ระบุไว้  (ความหมายการ

เผยแพร่ และระดับคุณภาพ) 
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๘. รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน  ให้ยึดตามแนวทางการ

เขียนในสาขาวิชาที่ขอ และมีความสม ่าเสมอของรูปแบบ และจัดเป็นระบบเดียวกัน

ตลอดทั้งเล่ม 
๙. เอกสารต้องมีการเผยแพร่โดยใช้ “ประกอบการสอน” หรือเป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียน

ในวิชานั้น ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา  
๑๐. การระบุปริมาณงานของเอกสารประเมินผลการสอนและผลงานทางวิชาการ  ที่ท่านและ

ผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการแต่ละช้ินต้องตรงกันไม่ว่าผู้ร่วมงานคนใด จะน าผลงาน

ช้ินเดียวกัน มาใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการในอดีต หรืออนาคต  งานบางช้ินอาจเกิน

ความสามารถที่ผู้เกี่ยวข้องกบัการประเมินจะตรวจสอบได้ หากมีการพบความไม่ตรงกัน

อาจเกิดปัญหาในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการได้  ดังน้ันก่อนจะลงนาม

รับรองความเ ป็นจ ริ งและความ ถูก ต้องของ เอกสาร ทุกรายการที่ น ามา ใ ช้               

กรุณาตรวจสอบและเกบ็หลักฐานการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

ทุกช้ินของทา่นไว้ด้วย 
๑๑. ผู้ขอสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนในรายวิชาที่ไม่ได้สอน    

ในภาคการศึกษาน้ันกไ็ด้ แต่ว่ารายวิชาน้ันจะต้องไม่ถูกยกเลิก ทั้งน้ีเน้ือหาควรมีความ

ทนัสมัยในวันที่ขอด้วย   
๑๒. หากคณบดีเป็นผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ให้อธกิารบดีเสนอบุคคล ที่เหมาะสม

เป็นประธานอนุกรรมการ  
๑๓. หากในคณะยังไม่มี ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาน้ัน ๆ ซ่ึงด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เทา่กบัหรือสงูกว่าผู้ที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ต าแหน่งที่ ๒ ตามข้อบังคับฯ) 

สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการจากบุคคลภายนอกคณะหรือนอกมหาวิทยาลัยได้ หรือ

คณบดีอาจขอให้อธกิารบดีเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนกไ็ด้ 
๑๔. เอกสารประกอบการสอนที่เคยใช้ขอรับประเมินผลการสอนมาแล้ว  น ามาปรับเป็น

เอกสารค าสอน (และได้ใช้ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา) สามารถ

น ามาใช้เป็นเอกสารค าสอนในการขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ และเน้ือหาควร

เพ่ิมขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า ๕๐% โดยต้องน าเอกสารประกอบการสอนเดิมแนบมากับ

เอกสารค าสอนด้วย(ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องจัดท าเอกสารประกอบเพ่ิมเติม          

ระบุเน้ือหาในส่วนที่เพ่ิมเติมด้วย) 
๑๕. อนุกรรมการสามารถก าหนดแนวทางการประเมินได้เอง โดยไม่ขัดแย้งกบัข้อบังคับ 

 
 
 
 

 
        

 


