
(ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ  
สําหรับขาราชการ  

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

 เพ่ือใหการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการ พ.ศ. 2561 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีข้ันตอนท่ีถูกตอง ชัดเจน และใชถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 
และขอ 19 วรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและ
ถอดถอน ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับขาราชการ พ.ศ.2561 และโดยอนุมัติของ สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ............เม่ือวันท่ี ............... จึงใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
 
  ขอ 1 ในประกาศนี้ 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
   “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 
   “คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ เรียกโดยยอวา ก.พ.ว. 
   “คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน” หมายความวา คณะอนุกรรมการประเมิน      
ผลการสอน โดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ อาจมอบหมายใหคณะวิชาเปนผูแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ี
ประเมินความสามารถในการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน แลวแตกรณี 
   “คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   “คณะวิชา” หมายความวา คณะ หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีคณาจารยประจําเต็ม
เวลาสังกัด 
   “ก.พ.อ” หมายความวา กรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
   “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปฏิบัติหนาท่ีเปน
อาจารยประจํา 
   “ผูขอ” หมายความวา ผูขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
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   “ผลการสอน” หมายความวา มีชั่วโมงสอนและภาระงานสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ี 
กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีความสามารถในการสอน และมีผลงานสอน 
   “ความสามารถในการสอน” หมายความวา มีความสามารถในการสอน ดังนี้ 
    1) ชํานาญในการสอน สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ซ่ึงผูขอตองมีความสามารถ ใน
การวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว มีการดําเนินการสอน
ตามแผนท่ีวางไว มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและ
ติดตามการสอน มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนท่ีเหมาะสม มีความสามารถจัดให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ มีความสามารถในการสอนใหผูเรียนคิด วิเคราะห 
วิจารณในเนื้อหาท่ีเก่ียวของ มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
มีความสามารถในการสอดแทรกจรรยาบรรณ จริยธรรม มีความสามารถในการประเมินความรู ความเขาใจของ
ผูเรียน ตามความเปนจริง โดยไดคะแนนประเมินความสามารถในการสอน ไมต่ํากวารอยละ 60 
   2) ชํานาญพิเศษในการสอน สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย ซ่ึงผูขอตองมีความสามารถ 
สูงกวาระดับชํานาญในการสอน โดยตองไดคะแนนประเมินความสามารถในการสอน ไมต่ํากวารอยละ 70 
   “ผลงานสอน” หมายความวา เอกสารท่ีใชในการสอน ดังนี้ 

 1) เอกสารประกอบการสอน สําหรับผูเสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 2) เอกสารคําสอน สําหรับผูเสนอขอตําแหนงรองศาสตราจารย 

   “เอกสารประกอบการสอน” หมายความวา ผลงานทางวิชาการท่ีเปนเอกสารท่ีใชประกอบ 
ในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอนอยางเปนระบบจัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 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 ท่ีไดใชประกอบ 
การสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแลว 
   “เอกสารคําสอน” หมายความวา ผลงานทางวิชาการท่ีเปนเอกสารท่ีใชประกอบในการ
ประเมิน ผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาท่ีสอนและวิธีการ
สอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึนจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการ
สอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียนท่ีนําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้นๆ โดยมี
รูปแบบเปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยายท่ี
มีรายละเอียดประกอบพอสมควร และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน เชน รายชื่อบทความ หรือหนังสืออาน
ประกอบบทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) 
ภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาท่ีใชประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมท้ังการอางอิงเพ่ือ
ขยายความท่ีมาของสาระและขอมูลและบรรณานุกรมท่ีทันสมัยและถูกตองตามกฎหมาย โดยตองไดรับการจัดทํา
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เปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือจัดทําเปนสื่ออ่ืนๆ ท่ีแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน 
“คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 
 
  ขอ 2 ผูขอตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี
จํานวนไมนอยกวาสามหนวยกิต ในกรณีท่ีผูขอสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาท่ีมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตอง
เสนอเอกสารท่ีระบุจํานวนชั่วโมงสอนรวมกันไดไมนอยกวาสามหนวยกิต  
 
  ขอ 3 การกําหนดรายวชิา เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน เพ่ือเสนอขอประเมินผลการสอน  
   รายวิชาท่ีเสนอขอประเมินผลการสอน ตองเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจเปนวิชาบรรยาย ปฏิบัติการ หรือรายวิชาท่ีมีบรรยายรวมกับปฏิบัติการ ก็ได 
   รายวิชาท่ีเสนอขอประเมินผลการสอน ท้ังการประเมินความสามารถในการสอน และ
ผลงานสอน จะตองเปนรายวิชาเดียวกัน โดยเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณีนั้น 
จะตองมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหารายวิชาไมนอยกวาสามหนวยกิต สําหรับกรณีท่ีผูขอไดทําการสอนหลายวิชา
หรือสอนวิชาท่ีมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารท่ีใชในการประเมินผลการสอนซ่ึงครอบคลุมเนื้อหา
รายวิชารวมกันแลวไมนอยกวาสามหนวยกิต 
  
  ขอ 4 การประเมินความสามารถในการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 
   ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอนของผูขอตําแหนงทางวิชาการจํานวนสามคน ใหทําหนาท่ี ดังนี้ 
   4.1 ประเมินความสามารถในการสอน ตามรายการประเมินในคําจํากัดความใน  ขอ 1 ซ่ึง
กําหนดระดับคุณภาพความสามารถในการสอนดังนี้ 

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 

  เกณฑการพิจารณา 
  ผูชวยศาสตราจารย ระดับชํานาญในการสอน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 
  รองศาสตราจารย ระดับชํานาญพิเศษในการสอน ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
   4.2 ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน แลวแตกรณี ตามแบบประเมิน 
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด 
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   4.3 การพิจารณาประเมินความสามารถในการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณี โดยการตัดสินของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนใหถือเสียงขางมาก 
  การประเมินความสามารถในการสอนของผูขอตําแหนงศาสตราจารย ใหเปนไปตามแบบประเมิน
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ กําหนด 
 
  ขอ 5 วิธีการประเมินผลการสอน 
           วิธีการประเมินผลการสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
   5.1 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมอบหมายคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผูขอตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
และรองศาสตราจารย โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
    5.1.1 คณบดี หรือหัวหนาภาควิชา หรือ ผูบังคับบัญชาชั้นตน เปนประธานอนุกรรมการ 
    5.1.2 อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงท่ีขอในสาขาท่ีเก่ียวของ
ภายในคณะ จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนอนุกรรมการ 
    กรณีผูขอตําแหนงศาสตราจารย คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มอบหมายใหคณะตนสังกัดหรือเทียบเทา เปนผูประเมินเฉพาะความสามารถในการสอนตามแบบประเมินท่ี
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด 
   5.2 คณบดีมอบหมายเจาหนาท่ีในสังกัดคณะ ดําเนินการติดตอประสานงานและจัดสง
แบบประเมินความสามารถในการสอน แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน แลวแต
กรณี ใหแกคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
   5.3 อนุกรรมการประเมินผลการสอน ประเมินผลการสอนตามแบบฟอรมและหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดในขอ 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 
    5.4.6 บันทึกอนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
    5.4.7 เอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
    กรณีการขอตําแหนงศาสตราจารย ใหคณะดําเนินการสงเฉพาะ 5.4.1  
แบบประเมินความสามารถในการสอน  
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  ขอ 6 แบบประเมินความสามารถในการสอน แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารคําสอน ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนผูกําหนด 
 
  ขอ 7 ผู ท่ีประสงคจะยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ ใหยื่นเรื่องขอประเมินผลการสอนเปนการ
ลวงหนา และใหผลการประเมินมีผลบังคับใชเปนระยะเวลาสองป นับจากวันท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการเห็นชอบผลการพิจารณา โดยใหเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนพรอมเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน แลวแตกรณี มายังคณะหรือสวนงานตนสังกัด กอนปดภาคการศึกษาท่ีจะประเมินไมนอย
กวาหกสิบวัน 
   ในกรณีท่ีผลการประเมินความสามารถในการสอนไมผาน ใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน สงเรื่องพรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข ใหผูขอดําเนินการแกไข แลวใหนําเสนอคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนประเมินใหมอีกครั้ง 
   ในกรณีผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนไมผาน ให
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน สงเรื่องพรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงแกไข ใหผูขอดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาหกสิบวัน แลวใหนําเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนประเมินใหมอีกครั้ง 
  
 ท้ังนี้ ใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนดําเนินการประเมินผลการสอนใหแลวเสร็จ เม่ือผูขอผาน
การประเมินผลการสอน จึงขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
 
 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี      
 
 
        (นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
  


