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คู่มือการปฏิบติังาน 

การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการส าหรบัคณะวิชา 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 

๑. ขั้นตอนการด าเนนิงานของคณะ 

๑. คณบดีอาจแต่งต้ังให้รองคณบดีคนใดคนหน่ึงท าหน้าที่รับผิดชอบงานการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในคณะ เพ่ือตรวจสอบแบบ ก.พ.อ. ๐๓ ซ่ึงผ่านการลงนามจาก

เจ้าของประวัติ , ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า และผู้บังคับบัญชาระดับ

คณบดีหรือเทยีบเทา่ 

๒. คณะจัดส่งผลงานมายังงานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ช้ัน ๕ อาคารส านักงานอธกิารบดี 

๓. งานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ฝ่ายเลขานุการฯ) จัดท า “ร่าง” ค าสั่งสภา

มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอน (แต่งต้ัง

ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย....... พ.ศ. ......) เสนอคณะให้ความเห็นชอบใน

รายช่ือ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาลงนาม 
 

(๑)  คณบดีหรือรองคณบดีทีค่ณบดีมอบหมาย เป็น ประธานอนุกรรมการ  

     (ใชต้ าแหน่ง) 

        (๒) อาจารยผ์ูท้รงคณุวฒิุ ในสาขาวชิานัน้ ๆ ซึง่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

เท่ากบัหรือสงูกวา่ผูที้จ่ะขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน ๑-๓ 

คน เป็นอนุกรรมการ (ใชช้ือ่)  

(๓) หวัหนา้ภาควชิา หรือหัวหนา้สาขาวชิา หรือประธานกรรมการหลกัสตูร  

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ (ใชต้ าแหน่ง) 
 

  * ในกรณีทีไ่ม่มีหวัหนา้ภาควิชา หรือหัวหนา้สาขาวิชา หรือประธานกรรมการ

หลักสูตร  ตาม (๓) ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งด ารงต าแหน่งรอง

ศาสตราจารยต์ามสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการแทน 
 

  ** ในกรณีทีป่ระธานคณะอนุกรรมการตาม  (๑) เป็นผูข้อก าหนดต าแหน่ง         

ทางวิชาการ  ให้อ ธิการบดีแต่งตั้ง บุคคลที่เหมาะสมเ ป็นประธานอนุกรรมการ                

หรืออนุกรรมการแทน 
 

  *** ในกรณีที่มีความจ าเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ      

อาจเขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการดว้ยกไ็ด ้

๔. งานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ฝ่ายเลขานุการฯ) จัดส่งค าสั่งสภามหาวิทยาลัย

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอน ไปยังคณะ เพ่ือให้คณะ

น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ รับทราบ 
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๕. คณะจัดส่งค าสั่งไปยังอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน 

๖. คณะน าผลการประเมินผลการสอน (ปส. ๕) เข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจ า

คณะ อีกคร้ังหน่ึง ถ้าไม่มีการแก้ไข ให้จัดท าแบบสรุปรายงานการประเมินผลการสอน (ปส. ๖) 

ส่งมายังงานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ฝ่ายเลขานุการ ฯ)  

๗. ในกรณีที่ผลการประเมินให้มีการแก้ไขเอกสารใหม่ ให้คณะจัดส่งผลการพิจารณาของ

กรรมการคณะแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินผลการสอนทราบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จัดส่งมายัง

คณะอกีคร้ังหน่ึง 

๘. คณะจัดส่งเอกสารที่มีการแก้ไขให้อนุกรรมการประเมินผลการสอนพิจารณาและ

ตัดสินผลการประเมินอีกคร้ังหน่ึง พร้อมจัดท าแบบรายงานการประเมินผลการสอนต่อกรรมการ

ประจ าคณะ  (แบบ ปส. ๕) เข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ อกีคร้ังหน่ึง  

๙. คณะจัดท าแบบสรุปรายงานประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการ (แบบ ปส. ๖) พร้อม แบบบันทกึการรับเอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(แบบ ปส. ๗) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการด าเนินงานของคณะ มายังงานขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ (ฝ่ายเลขานุการ ฯ)  

 

หมายเหตุ หากมีการแก้ไขเอกสาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ      

จะเป็นวันทีผู่ข้อก าหนดต าแหน่ง ทางวชิาการแกไ้ขเอกสารส่งกลับมายงัคณะ 

 

๒. แบบฟอรม์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ก.พ.อ. ๐๓ แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

แบบ ก.พ.อ. ๐๔ แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย 

                               ผู้บังคับบัญชา   

แบบ ก.พ.อ. ๐๕ แบบประเมินความเป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษ ต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์  ได้รับเงินเดือนในอนัดับ ท.๑๑ 

 

 แบบ ปส. ๑  แบบประเมินผลการสอน 

แบบ ปส. ๒ แบบสรุปประเมินผลการสอน 

แบบ ปส. ๓  แบบประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสาร 

แบบ ปส .๔  แบบสรุปการประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสาร 

แบบ ปส. ๕ แบบรายงานการประเมินผลการสอนต่อกรรมการประจ าคณะ 

แบบ ปส. ๖  แบบสรุปรายงานประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการ 

                               พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

แบบ ป.ส ๗  แบบบันทกึการรับเอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

แบบ ป.ส ๘  แบบค าขอรับการประเมินผลการสอน 
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๓. การตรวจเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

๓.๑  การขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

๑. เอกสารประเมิน                   

ผลการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

๒. เอกสารประเมินผล

งานวิชาการ 

๑. ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์  งานแปล) และ 

๒. ต ารา หรือ หนังสอื หรือ บทความทางวิชาการ 

๓. เอกสารประกอบ

อื่นๆ 

๑. แผนการสอนในรายวิชาที่จัดท าเป็นเอกสารประกอบการสอน  

๒. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (ทุกช้ินงาน) 

๓. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๔. แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่ต ารา/หนังสอื (หากใช้ต าราหรือ

หนังสือ)ส าหรับต าราให้แนบรายวิชาที่ใช้สอนประกอบ 

๕. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๖. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                        

ก.พ.อ. ๐๓ (ซ่ึงผ่านการลงนามจากเจ้าของประวัติ) 

๗. แบบค าขอรับการประเมินผลการสอน ป.ส. ๘ (ซ่ึงผ่านการลง

นามจากเจ้าของประวัติ) 
 

๓.๒  การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

๑. เอกสารประเมิน                   

ผลการสอน 

เอกสารค าสอน 

๒. เอกสารประเมินผล

งานวิชาการ 

๑. ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์  งานแปล) และ 

๒. ต ารา หรือ หนังสอื  

๓. เอกสารประกอบ

อื่นๆ 

๑. แผนการสอนในรายวิชาที่จัดท าเป็นเอกสารประกอบการสอน  

๒. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (ทุกช้ินงาน) 

๓. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๔. แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่ต ารา/หนังสือ (หากใช้ต าราหรือ

หนังสอื) ส าหรับต าราให้แนบรายวิชาที่ใช้สอนประกอบ 

๕. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๖. แบบค าขอ รับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                           

ก.พ.อ. ๐๓ (ซ่ึงผ่านการลงนามจากเจ้าของประวัติ) 

๗. แบบค าขอรับการประเมินผลการสอน ป.ส. ๘ (ซ่ึงผ่านการลง

นามจากเจ้าของประวัติ) 
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๓.๓  การขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย ์ระดบั ๑๐ 

๑. เอกสารประเมิน                     

ผลการสอน 

ไม่มี 

๒. เอกสารประเมินผล

งานวิชาการ 

วิธทีี่ ๑ 

๑. ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (สิ่งประดิษฐ์     

งานสร้างสรรค์  งานแปล) และ 

๒. ต ารา หรือ หนังสอื  
วิธทีี่ ๒ 

 ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์  งานแปล) หรือ ต ารา หรือ หนังสือ อย่างใดอย่าง

หน่ึง 

๓. เอกสารประกอบ

อื่นๆ 

๑. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (ทุกช้ินงาน) 

๒. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๓. แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่ต ารา/หนังสือ (หากใช้ต าราหรือ

หนังสอื) ส าหรับต าราให้แนบรายวิชาที่ใช้สอนประกอบ 

๔. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๕. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                        

ก.พ.อ. ๐๓ (ซ่ึงผ่านการลงนามจากเจ้าของประวัติ) 

๖. แบบค าขอรับการประเมินผลการสอน ป.ส. ๘ (ซ่ึงผ่านการลงนาม

จากเจ้าของประวัติ) 

 

๓.๔  การขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย ์ระดบั ๑๑ 

๑. เอกสารประเมิน                   

ผลการสอน 

ไม่มี 

๒. เอกสารประเมินผล

งานวิชาการ 

 ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์  งานแปล) หรือ ต ารา หรือ หนังสอื  

๓. เอกสารประกอบ

อื่นๆ 

๑. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (ทุกช้ินงาน) 

๒. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๓. แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่ต ารา/หนังสอื (หากใช้ต าราหรือ

หนังสือ) ส าหรับต าราให้แนบรายวิชาที่ใช้สอนประกอบ 

๔. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๕. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                            

ก.พ.อ. ๐๕ (ซ่ึงผ่านการลงนามจากเจ้าของประวัติ) 

๖. แบบค าขอรับการประเมินผลการสอน ป.ส. ๘ (ซ่ึงผ่านการลงนาม

จากเจ้าของประวัติ) 
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๓.๕  การขอประเมินผลการสอนล่วงหนา้ 

๑. เอกสารประเมิน                  

ผลการสอน 

ขอผศ. ใช้เอกสารประกอบการสอน  

ขอรศ. ใช้เอกสารค าสอน  

ขอศ. ไม่ต้องใช้เอกสาร  

๒. เอกสารประกอบอื่นๆ ๑. แผนการสอนในรายวิชาที่จัดท าเป็นเอกสารประเมิน 

๒. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (ทุกช้ินงาน) 

๓. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๔. แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่เอกสาร 

๕. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๖. แบบค าขอรับการประเมินผลการสอน ป.ส. ๘ (ซ่ึงผ่านการลงนาม

จากเจ้าของประวัติ) 

 

๔.  วิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามประกาศ ก.พ.อ. ได้

ก าหนดให้มีการด าเนินงาน  ๒  ส่วน คือ 

๑. ส่วนที่ ๑ การขอประเมินผลการสอน  ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผล    

การสอน ที่แต่งต้ังตามข้อบังคับการประเมินผลการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๒. ส่วนที ่๒ การขอประเมินผลงานวิชาการ ประเมิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกในสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง  ตามรายช่ือที่ก  าหนดมาจาก สกอ. 

 

ก าหนดใหม้ีการด าเนินการดงัต่อไปนี้  

๑. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมเอกสารที่ ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้า

สาขาวิชา/ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรหรือเทียบเท่า เสนอต่อคณะเพ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่าลงนาม ในแบบฟอร์มส่วนที่ ๒ ของ ก.พ.อ. 

๐๓   

๒. รองคณบดีหรือผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีท าหน้าที่รับผิดชอบงานการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในคณะ  จะเป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

เบ้ืองต้น ได้แก่ อายุราชการ ภาระงานสอนที่สอดคล้องกับผลงานที่ประกอบด้วย 

ผลงานส่วนที่ ๑  ผลงานส่วนที่ ๒ รวมทั้งเอกสารประกอบเพ่ิมเติม และความถูกต้อง

ของข้อมูลในแบบ ก.พ.อ. ๐๓/ ก.พ.อ. ๐๕ ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนดไว้  
๓. คณะจัดส่งเอกสาร ตามข้อ (๒.) มายังงานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ           

(ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ) ประทบัรับเร่ือง 

๔. ฝ่ายเลขานุการ ฯ จัดท า “ร่าง” ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอน โดยข้อเสนอแนะของคณบดี 

๕. ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ แบบ ก.พ.อ. ๐๓ / ก.พ.อ. ๐๕ ต่อประธานคณะกรรมการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน และ



คู่มือการปฏิบติังาน-ส าหรบัคณะในการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พ.ศ. ๒๕๕๒                            ๖                                              
 

ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

๖. ฝ่ายเลขานุการ ฯ จัดส่งค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการ

สอนและเอกสารที่ใช้ในการสอน ไปยังคณะเพ่ือน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ

รับทราบ 

๗. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ฯ พิจารณาผลงานส่วนที่ ๑ และส่งผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับรองผลการประเมิน   

๘. ในกรณีที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯให้แก้ไข หรือเพ่ิมเติมผลงาน          

ให้คณบดีแจ้งผลการประเมินกลับไปยังผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแก้ไข  

และจัดส่งผลงานที่แก้ไขกลับเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการ

สอน และน าเสนอผลการประเมินเข้าที่กรรมการประจ าคณะอกีคร้ัง 

๙. คณะกรรมการประจ าคณะให้ค ารับรองและเหน็ชอบผลการประเมินผลการสอน คณบดี
จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอน ต่อฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ 

๑๐. ขั้นตอนข้อ ๑ – ข้อ ๙  น้ีมีก าหนดระยะเวลาการด าเนินการให้เสรจ็สิ้นภายใน ๖๐ วัน 

 

๕. การประเมินผลการสอนล่วงหนา้ 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งแล้ว แต่ยังไม่พร้อมในการจัดท าเอกสารเพ่ือ

ประเมินผลงานวิชาการ (ส่วนที่ ๒) สภามหาวิทยาลัยจึงระบุในข้อบังคับใหม้ีการประเมินผลการ

สอนล่วงหนา้ได ้ดังน้ันผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้าสามารถย่ืน

เอกสาร (ส่วนที่ ๑) เพียงส่วนเดียว เพ่ือเข้าสู่กระบวนการประเมินผลการสอนล่วงหน้าได้ตาม

ขั้นตอน   

๑. ให้ด าเนินการตาม ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑ 

– ข้อ ๘  โดยที่ ข้อ ๕ – ข้อ ๘ จะมีการด าเนินการเพียงส่วนเดียว คือการประเมินผล

การสอน (ซ้ายมือ)  

๒. กรอกข้อมูลในแบบค าขอรับการพิจารณาการประเมินผลการสอน (แบบ ป.ส. ๘)    

ทั้งส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒                                      

๓. เมื่อเสร็จส้ินการประเมิน ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

จะลงนามในเอกสารรับรองผลการประเมินผลการสอนล่วงหน้า  

และผลการประเมินการสอนจะมีอายุใช้งานได้ ๒ ปี  นับจากวันที่มีการประกาศผลการประเมิน       

ซ่ึงในระหว่าง ๒ ปีน้ัน ผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการสามารถย่ืนเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือขอรับการ

ประเมินผลงานวิชาการได้  และจะนับวันที่มีการย่ืนเอกสารส่วนที่ ๒ ที่งานก าหนดต าแหน่ง           

ทางวิชาการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นวันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 



คู่มือการปฏิบติังาน-ส าหรบัคณะในการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พ.ศ. ๒๕๕๒                            ๗                                              
 

๖.  หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการสอน 

 ใช้คู่มือการประเมินผลการสอนส าหรับอนุกรรมการประเมินผลการสอนประกอบการ

ประเมิน 

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 และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ

ปรับปรุงเอกสารให้มีความสมบูรณ์  

๖.๑ 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 

 

๖.๒  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  
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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 
 
๗. 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 จากรายวิชาในข้อ ๑               

มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้   

 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  
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 กรณีที่ร่วมสอนหลายรายวิชา แต่ไม่มีรายวิชาใดที่สอนเตม็ครบทุกหัวข้อ และมีช่ัวโมง

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

เอกสารเฉพาะหัวข้อที่สอนรวมแล้วเทียบเท่า ๓๐-๔๕ ช่ัวโมง (๒-๓ หน่วยกิต)    

เพียงอย่างเดียว หรือจะจัดท าทั้งหมดทุกรายวิชาทุกหัวข้อกไ็ด้ 

 ทั้งน้ีเอกสารควรมีเน้ือหาและปริมาณที่เหมาะสมกบัช่ัวโมงสอนที่ได้รับมอบหมายและ

มีคุณภาพดี  

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) 
๘. รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน  ให้ยึดตามแนวทางการ

เขียนในสาขาวิชาที่ขอ และมีความสม ่าเสมอของรูปแบบ และจัดเป็นระบบเดียวกัน

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

ในวิชานั้น ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา  
๑๐. การระบุปริมาณงานของเอกสารประเมินผลการสอนและผลงานทางวิชาการที่ท่านและ

ผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการแต่ละช้ินต้องตรงกันไม่ว่าผู้ร่วมงานคนใด จะน าผลงาน

ช้ินเดียวกันมาใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการในอดีต หรืออนาคต  งานบางช้ินอาจเกิน

ความสามารถที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินจะตรวจสอบได้  หากมีการพบความไม่

ตรงกันอาจเกิดปัญหาในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการได้  ดังน้ันก่อนจะ
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๑๐                                              
 

ลงนามรับรองความเป็นจริงและความถูกต้องของเอกสารทุกรายการที่น ามาใช้ กรุณา

ตรวจสอบและเกบ็หลักฐานการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ      

ทุกช้ินของทา่นไว้ด้วย 
๑๑. ผู้ขอสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนในรายวิชาที่ไม่ได้สอนใน

ภาคการศึกษาน้ันกไ็ด้ 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 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์                     

รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

---------------------------------- 

 

  ตวัอย่างแนบทา้ย 

 

 กรณีไดร้บัวุฒิเพิม่ข้ึน 

  นาย ก. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ท าการสอนเป็นเวลา ๖ ปี  ต่อมาลาศึกษาต่อและ

ได้รับวุฒิปริญญาโทเพ่ิมข้ึน กลับมาท าการสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโทแล้วอีก ๑ ปี ๘ เดือน  

ให้นับระยะเวลาท าการสอนดังกล่าวรวมกันตามอัตราส่วน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี ๖ ปี 

(เท่ากับ  ๖/๙ = ๒/๓ กับสอนหลังจากปริญญาโท ๑ ปี ๘ เดือนเท่ากับ ๑/๓ เมื่อรวมกันแล้ว

ถือว่ามีสทิธขิอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

 

 วิธีการค านวณดงันี้  

อาจารย์ใช้วุฒิปริญญาตรี  ๖  ปี   =  ๗๒  เดือน 

เพราะฉะน้ันยังขาดในส่วนที่ใช้ปริญญาตรี = (๙ X ๑๒) ๑๐๘ - ๗๒ =  ๓๖  เดอืน 

ต่อมาจะเทยีบวุฒิปริญญาโทจะต้องเอา .๕๕๕๕  = (๑๐๘ : (๕X๑๒) ๖๐)    

      = ๓๖ X .๕๕๕๕ = ๒๐ เดือน =  ๑ ปี ๘ 

เดือน 

เพราะฉะน้ันถ้าจะใช้วุฒิปริญญาโท จะต้องท างานอกี  ๑ ปี  ๘ เดือน 

 

 กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา 

  หากจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประสงค์จะขอ

ต าแหน่งทางวิชาการกใ็ห้เสนอขอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องเป็น

การขอต าแหน่งโดยวิธปีกติเทา่นั้น 
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