
 (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

----------------------------------------- 
เพ่ือใหการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีข้ันตอนท่ีถูกตอง ชัดเจน และใชถือปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) และขอ 19 วรรคสอง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2561 และโดยอนุมัติ
ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ............เม่ือวันท่ี ............... จึงใหกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
 
  ขอ 1 ในประกาศนี้ 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 
   “คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ เรียกโดยยอวา ก.พ.ว. 
   “คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน” หมายความวา คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน โดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ อาจมอบหมายใหคณะวิชาเปนผูแตงต้ัง
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินความสามารถในการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 
แลวแตกรณี 
   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจํา 
   “ผูขอ” หมายความวา ผูขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
   “ผลการสอน” หมายความวา ชั่วโมงสอนและภาระงานสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ี
กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีความสามารถในการสอน และมีผลงานสอน 
   “ชั่วโมงสอน” หมายความวา จํานวนชั่วโมงท่ีสอนจริง 
   “ภาระงานสอน” หมายความวา จํานวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงานตามภาระงาน ไดแก     
งานสอนและการเตรียมการสอนในรายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การควบคุมการฝกปฏิบัติภาคสนาม      
งานอาจารยท่ีปรึกษานิสิต งานกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต งานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ     
งานอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 
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   “ความสามารถในการสอน” หมายความวา มีความสามารถในการสอน ดังนี้ 
   1) ชํานาญในการสอน สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ซ่ึงผูขอตองมีความสามารถ
ในการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว มีการดําเนินการสอน
ตามแผนท่ีวางไว มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและ
ติดตามการสอน มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนท่ีเหมาะสม มีความสามารถจัดให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ มีความสามารถในการสอนใหผูเรียนคิด วิเคราะห 
วิจารณในเนื้อหาท่ีเก่ียวของ มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ มีความสามารถในการสอดแทรกจรรยาบรรณ จริยธรรม มีความสามารถในการประเมินความรู ความ
เขาใจของผูเรียน ตามความเปนจริง โดยไดคะแนนประเมินความสามารถในการสอน ไมต่ํากวารอยละ 60 
   2) ชํานาญพิเศษในการสอน สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย ซ่ึงผูขอตองมีความสามารถ
สูงกวาระดับชํานาญในการสอน โดยตองไดคะแนนประเมินความสามารถในการสอน ไมต่ํากวารอยละ 70 
   “ผลงานสอน” หมายความวา เอกสารท่ีใชในการสอน ดังนี้ 

1) เอกสารประกอบการสอน สําหรับผูเสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
2) เอกสารคําสอน สําหรับผูเสนอขอตําแหนงรองศาสตราจารย 
“เอกสารประกอบการสอน” หมายความวา ผลงานทางวิชาการท่ีเปนเอกสารท่ีใช 

ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนอยางเปนระบบจัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน โดยมีรูปแบบเปน
เอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยายท่ีมีรายละเอียด
ประกอบพอสมควร และอาจมีสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึนอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ 
บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน 
(slide) หรือสื่อการสอนออนไลนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีการอางอิงแหลงท่ีมาอยางถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงจะตองมีการ
เผยแพรเปนเอกสารท่ีจัดทําเปนรูปเลม หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออ่ืนๆ อาทิ ซีดีรอม ท่ีไดใช
ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแลว 

“เอกสารคําสอน” หมายความวา ผลงานทางวิชาการท่ีเปนเอกสารท่ีใชประกอบใน 
การประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาท่ีสอนและ
วิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึนจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสาร
ประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียนท่ีนําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนใน
วิชานั้นๆ โดยมีรูปแบบเปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน 
หัวขอบรรยายท่ีมีรายละเอียดประกอบพอสมควร และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน เชน รายชื่อบทความ หรือ
หนั งสื ออ านประกอบบทเรียบ เรียงคัดยอเอกสารท่ี เก่ียว เนื่ อง แผนภู มิ  (chart) แถบ เสี ยง (tape) 
ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาท่ีใชประกอบการอธิบายภาพ แบบฝก
ปฏิบัติ รวมท้ังการอางอิงเพ่ือขยายความท่ีมาของสาระและขอมูลและบรรณานุกรมท่ีทันสมัยและถูกตองตาม
กฎหมาย โดยตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือจัดทําเปนสื่ออ่ืนๆ ท่ี
แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 
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 ขอ 2 การกําหนดภาระงานสอนเพ่ือขอประเมินผลการสอน 
 ผูขอตองมีภาระงานสอนไมนอยกวา 90 ชั่วโมงทําการ/ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเทียบไดเทากับ
ชั่วโมงสอนสามหนวยกิตในระบบทวิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
        2.1 รายวิชาภาคทฤษฏี ๑ หนวยกิต ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ๑ ชั่วโมง/
สัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ คิดเปนภาระงานสอนตอหมู ดังนี้ 
 สอนนิสิตไมเกิน   ๕๐  คน   คิดเทียบเปนภาระงาน ๓.๕ ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
 สอนนิสิต      ๕๑-๑๐๐  คน คิดเทียบเปนภาระงาน ๔ ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
 สอนนิสิต ๑๐๑-๒๐๐ คน  คิดเทียบเปนภาระงาน ๔.๕ ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
 สอนนิสิต     ๒๐๑-๓๐๐ คน คิดเทียบเปนภาระงาน ๕ ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
      สอนนิสิตเกิน ๓๐๐ คนข้ึนไป         คิดเทียบเปนภาระงาน  ๕.๕  ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
          2.2 รายวิชาภาคปฏิบตัิ ๑ หนวยกิต ใชเวลาฝกหรือทดลอง ๒ หรือ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห  
หรือคิดเปน ๓๐ หรือ ๔๕ ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ คิดเปนภาระงานสอน ๒.๕ หรือ ๓.๕ ชัว่โมงทําการ/
สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
  รายวิชาปญหาพิเศษหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะเดียวกัน ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ใหคิดเทียบเปนภาระงานสอนตามท่ีไดปฏิบัติจริง ๑ โครงการ คิดเปนภาระงาน ๓.๕ ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/
ภาคการศึกษาปกติ  ท้ังนี้ รวมแลวไมเกิน ๗ ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
  รายวิชาสัมมนา ท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ใหคิดเทียบภาระงานสอนไมเกิน 
๓.๕ ชัว่โมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ สําหรับรายวิชาสัมมนาท่ีมีอาจารยท่ีปรึกษาสัมมนา ใหคิด
เทียบเปนภาระงานสอน ๑ ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
  รายวิชาท่ีนํานิสิตออกศึกษา และฝกปฏิบัติงานภาคสนามในชวงปดภาคเรียน และ/หรือ        
ภาคฤดูรอน ๑ หนวยกิต ใชเวลา ๑๐ ถึง ๒๐ วัน ใหคิดเทียบเปนภาระงานสอน ดังนี้ 
  - อาจารยท่ีทําหนาท่ีหัวหนาควบคุม/ผูควบคุมการเบิกจาย คิดภาระงาน ๑๑.๕ ชั่วโมงทําการ/รายวิชา 
  - อาจารยท่ีเขารวมควบคุม คิดภาระงาน ๐.๕ ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/รายวิชา/วัน 
   2.3 การทําหนาท่ีเปนผูประสานงานหรือผูจัดการวิชาท่ีมีผูสอนมากกวา 1 คน ใหคิด
เทียบเปนภาระงานสอนได 0.5 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
   2.4 การดูแล การตรวจเยี่ยม การฝกงาน งานนิเทศ ฝกสอน สหกิจศึกษา ใหคิดเทียบ
เปนภาระงานสอนได 1 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา 
   2.5 การสอนวิชาบูรณาการ วิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใหนํามาคิดภาระงานสอน
เหมือนภาระงานสอนปกติ 
   2.6 การทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษานิสิต ใหคิดเทียบเปนภาระงานสอนได ๐.๑๓ 
ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ/คน 
   2.7 การทําหนาท่ีเปนอาจารย/กรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิตใหคิดเทียบเปนภาระ
งานสอนตอนิสิตท่ีลงทะเบียน ๑ คน ดังนี ้
 
 



4 
 

    ระดับปริญญาตรี  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก     =   ๑      ชัว่โมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ  
                       อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม      =   ๐.๕   ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
 ระดับปริญญาโท  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก     =   ๒     ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม      = ๑      ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
 ระดับปริญญาเอก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก     = ๓      ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม = ๑.๕   ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
 กรรมการสอบวิทยานิพนธท้ังปริญญาโทและปริญญาเอก = ๐.๒   ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 
  การทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระหลัก (Independent Study) ใหคิด
เทียบเปนภาระงานสอนได ๐.๕ ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ/คน   
                    การทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวม ใหคิดเทียบเปนภาระงานสอนได  
๐.๒๕ ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ/คน 
    2.8 การสอนภาคฤดูรอน การสอนโครงการพิเศษ และการสอนภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัย ใหคิดเปนภาระงานสอนไดรอยละ ๕๐ ของภาระงานสอนท่ีกําหนดในภาคการศึกษาปกติ 
 
  ขอ 3 การกําหนดรายวิชา เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน เพ่ือเสนอขอ
ประเมินผลการสอน  
  รายวิชาท่ีเสนอขอประเมินผลการสอน ตองเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจเปนวิชาบรรยาย ปฏิบัติการ หรือฝกภาคสนาม ก็ได  
  รายวิชาท่ีเสนอขอประเมินผลการสอน ท้ังการประเมินความสามารถในการสอน และผลงาน
สอน จะตองเปนรายวิชาเดียวกัน โดยเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณีนั้น จะตองมี
เนื้อหาครอบคลุมเนื้อหารายวิชาตามท่ีสอนจริงหรือตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดใหสอน 
     
  ขอ 4 การประเมินความสามารถในการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ของผูขอตําแหนงทางวิชาการจํานวนสามคน ใหทําหนาท่ี ดังนี้ 
   4.1 ประเมินความสามารถในการสอน ตามรายการประเมินในคําจํากัดความในขอ 4 
ซ่ึงกําหนดระดับคุณภาพความสามารถในการสอนดังนี้ 

ระดับคุณภาพ  มีความสามารถในการสอนรอยละ 
นอยท่ีสุด (1) เทากับ 1-20 
นอย (2) เทากับ 21-40 
ปานกลาง (3) เทากับ 41-60 
มาก (4) เทากับ 61-80 
มากท่ีสุด (5) เทากับ 81-100 
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  เกณฑการพิจารณา 
  ผูชวยศาสตราจารย ระดับชํานาญในการสอน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 
  รองศาสตราจารย ระดับชํานาญพิเศษในการสอน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ70 
    4.2 ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน แลวแตกรณี ตามแบบ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด 
    4.3 การพิจารณาประเมินความสามารถในการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณี โดยการตัดสินของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนใหถือเสียงขางมาก 
 การประเมินความสามารถในการสอนของผูขอตําแหนงศาสตราจารย ใหเปนไปตามแบบประเมิน          
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ กําหนด 
 
 ขอ 5 วิธีการประเมินผลการสอน 
 วิธีการประเมินผลการสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
  5.1 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมอบหมายคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผูขอตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
   5.1.1 คณบดี หรือหัวหนาภาควิชา หรือ ผูบังคับบัญชาชั้นตน เปนประธาน
อนุกรรมการ 
   5.1.2 อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงท่ีขอในสาขาท่ี
เก่ียวของ ภายในคณะ จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนอนุกรรมการ 
 กรณีผูขอตําแหนงศาสตราจารยใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาแตงตั้ง คณะตนสังกัด
หรือเทียบเทาเปนผูประเมินเฉพาะความสามารถในการสอนตามแบบประเมินท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการกําหนด  
  5.2 คณบดีมอบหมายเจาหนาท่ีคณะ/หนวยงาน ดําเนินการติดตอประสานงานและ
จัดสงแบบประเมินความสามารถในการสอน แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 
แลวแตกรณี ใหแกคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
  5.3 อนุกรรมการประเมินผลการสอน ประเมินผลการสอนตามแบบฟอรมและ
หลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ 4 แลวใหเสนอผลการประเมินตอประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
  5.4 เม่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนสรุปผลการประเมินแลวเสร็จ ใหคณะ
ดําเนินการจัดสงเอกสารท้ังหมดของผูขอท่ีผานการประเมินผลการสอน เสนอผลการประเมินตอประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
   5.4.1 แบบประเมินความสามารถในการสอน 
   5.4.2 แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสอน 
   5.4.3 แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 
   5.4.4 แบบสรุปผลเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 
   5.4.5 แบบประเมินผลการสอน 
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   5.4.6 บันทึกอนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
   5.4.7 เอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
 กรณีการขอตําแหนงศาสตราจารย ใหคณะดําเนินการสงเฉพาะ 5.4.1 แบบประเมิน
ความสามารถ ในการสอน ซ่ึงประเมินโดยหัวหนาภาคหรือผูบังคับบัญชาชั้นตน เสนอผลการประเมินตอ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
  
 ขอ 6 แบบประเมินความสามารถในการสอน แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารคําสอน ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนผูกําหนด 
 
 ขอ 7 ผูท่ีประสงคจะยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ ใหยื่นเรื่องขอประเมินผลการสอนเปนการ
ลวงหนา และใหผลการประเมินมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการเห็น ชอบผลการพิจารณา โดยใหเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนพรอมเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน แลวแตกรณี มายังคณะหรือหนวยงานตนสังกัด กอนปดภาคการศึกษาท่ีจะประเมินไมนอย
กวาหกสิบวัน 
 ในกรณีท่ีผลการประเมินความสามารถในการสอนไมผาน ใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน สงเรื่องพรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข ใหผูขอดําเนินการแกไข แลวใหนําเสนอคณะอนุกรรมการ
ประเมิน ผลการสอนประเมินใหมอีกครั้ง 
 ในกรณีผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนไมผาน ให
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน สงเรื่องพรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข ใหผูขอดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาหกสิบวัน แลวใหนําเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนประเมินใหมอีกครั้ง 
  
 ท้ังนี้ ใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนดําเนินการประเมินผลการสอนใหแลวเสร็จ เม่ือ
ผูขอผานการประเมินผลการสอน จึงขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
 
 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป 
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี      
 
         (นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 


