
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
................................... 

 
    เพ่ือเปนการสมควรปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนของ
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย ใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพ่ิมเติม 
            อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยไวดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑  ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๒  ใหยกเลิก  
(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และ

ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงต้ังบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงต้ังบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงต้ังบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 (๔) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงต้ังบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ขอ ๓   ในประกาศน้ี 
“ก.พ.อ.”  หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๑

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  “คณะ”  หมายความวา  คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย  

/“คณบดี”... 



-๒- 
 

  “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดต้ัง
ขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย 
  “คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 
  “ผูขอกําหนดตําแหนง”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงาน  
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  “ตําแหนงทางวิชาการ”  หมายความวา  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย 
และตําแหนงศาสตราจารย 
    “หลักสูตรของมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  หลักสูตรประจําของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบ
ที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรประจําทางวิชาชีพของคณะที่ไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
ตามกฎหมาย 

  ขอ ๔ การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในแตละระดับตําแหนง ผูขอกําหนดตําแหนง
จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ยกเวนกรณีการเสนอขอกําหนดตําแหนง
โดยวิธีพิเศษ  

  ขอ ๕ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสําหรับผูขอกําหนดตําแหนง ไดแก 
   (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและไมลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหน่ึงฉบับ 
ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
      (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
       (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนและสิทธิ
มนุษยชน 
      (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเก่ียวของ 
และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความ
เสียหายแกผู อ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน 
ในทางวิชาการ 
    (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 

  ขอ ๖ ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะอนุกรรมการ โดยมีคุณสมบัติและองคประกอบ ดังน้ี 
  (๑) คณบดี หรอืบุคคลอ่ืนตามคําแนะนําของคณบดี เปนประธานอนุกรรมการ 
        (๒) ผูทรงคุณวุฒิภายใน หรือภายนอกในสาขาวิชาที่เก่ียวของ และดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอตามคําแนะนําของคณบดี จํานวน ๑ คน เปนอนุกรรมการ 
       (๓) ผูแทนมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน ๑ คน เปนอนุกรรมการ 
     (๔) รองคณบดี หรือผูชวยคณบดี ตามคําแนะนําของคณบดี จํานวน ๑ คน เปนอนุกรรมการ 

(๕) หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนากลุมวิชา หรือประธานหลักสูตร จํานวน ๑ คน เปน
อนุกรรมการ 

(๖) เจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานดานบุคคล หรือผูที่คณบดีมอบหมาย เปนเลขานุการ 
 

/กรณีที่ไมมี... 
 



-๓- 
 

  กรณีที่ไมมีการแบงภาควิชา/สาขาวิชา/กลุมวิชา และประธานหลักสูตร เปนผูขอกําหนดตําแหนง 
ใหอธิการบดีแตงต้ังอาจารยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ซึ่งดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอตามความเห็นของคณบดี เปนอนุกรรมการแทน 
  กรณีที่คณบดีเปนผูขอกําหนดตําแหนง ใหอธิการบดีแตงต้ังรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปน
ประธานอนุกรรมการแทน 
  กรณีที่อธิการบดีเปนผูขอกําหนดตําแหนง ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
เปนผูแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 
  คณบดีอาจเสนอขอเเตงต้ังผูชวยเลขานุการเพ่ิมไดหน่ึงคน 
  ทั้งน้ี ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่ ในการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนของผูขอกําหนดตําแหนง ตามแนวทางการประเมินที่  ก.พ.อ. และ
มหาวิทยาลัยกําหนด    

  ขอ ๗ แหลงขอมูลที่ใชประกอบการประเมิน พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน ดังน้ี 
(๑ ) เอกสารประกอบการสอนสํ าหรับผู ขอ กําหนดตําแหน งที่ จะขอกําหนดตําแหน ง 

ผูชวยศาสตราจารย หรือเอกสารคําสอนสําหรับผูขอกําหนดตําแหนงที่จะขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ซึ่ง 
ผูขอกําหนดตําแหนงจะตองผลิตขึ้นตามภาระงานสอน และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย
กําหนด สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงน้ัน ๆ โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังน้ี  

 (ก) กรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงสอนเต็มวิชาใดวิชาหน่ึงที่กําหนดไวในหลักสูตรใหเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน เฉพาะวิชาที่สอนเต็มวิชาไดโดยไมจําเปนตองเสนอวิชาที่สอนรวมกับผูอ่ืนก็ได 

       (ข) กรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชาน้ันมีผูสอนรวมกันหลายคนจะตอง
เสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ในทุกหัวขอของทุกวิชาที่ทําการสอน 

ทั้งน้ี เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนดังกลาว จะตองไดใชประกอบการสอนมาแลว 
(๒) สื่อบันทึกการสอน กรณีที่ขอรับการประเมินผลการสอนโดยบันทึกวิดีโอการสอน 

                     (๓) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ไดแก แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของ
รายวิชา (Course Specification) และแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หรือ
แบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) และแบบ มคอ. ๖ 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 
  (๔) เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอการขอรับการประเมิน 
 

  ขอ ๘ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการประเมินผลการสอน มีดังตอไปน้ี 
 (๑) ผูขอกําหนดตําแหนง จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามขอ ๗ (๑) – ๗ (๔) เพ่ือขอรับการประเมิน 
ผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน โดยย่ืนเรื่องผานผูบังคับบัญชาช้ันตน หรือ 
งานบริหารงานบุคคลของคณะตนสังกัด 
  (๒) ใหคณะตนสังกัดของผูขอกําหนดตําแหนง เสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการตามขอ ๖ เพ่ือให
อธิการบดีแตงต้ังเปนกรณีไป และใหดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแตงานบริหารงานบุคคลของคณะรับเรื่อง 
   (๓) ใหคณะอนุกรรมการ ดําเนินการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน ของผูขอกําหนดตําแหนง โดยใชแบบประเมินที่แนบทายประกาศฉบับน้ี และใหมีการประชุม
คณะอนุกรรมการเพ่ือสรุปผลการประเมินผลการสอนและสรุปผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร 
คําสอน ทั้งน้ี อนุกรรมการตองมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด การตัดสินของที่ประชุม
ใหถือเสียงขางมาก 

/(๔) กรณี... 



-๔- 
 

 (๔) กรณีคณะอนุกรรมการมีมติใหผูขอกําหนดตําแหนงปรับปรุงแกไขเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณี ผูขอกําหนดตําแหนงตองปรับปรุงแกไขใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ไดรับแจง กรณีมีเหตุผลความจําเปนอาจขอขยายระยะเวลาตอประธานคณะอนุกรรมการได แตไมเกิน ๖๐ วัน ทั้งน้ี 
หากเกินระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาไมผานการประเมิน และใหย่ืนขอรับการประเมินผลการสอนใหม 
  (๕) กําหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับต้ังแต
วันที่อธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการ และกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน คณะอนุกรรมการ
สามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอนตออธิการบดี ไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน 
 (๖) ใหประธานคณะอนุกรรมการแจงผลการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบ 
การสอน หรือเอกสารคําสอนตอผูขอกําหนดตําแหนงทราบ  
             (ก) กรณีผานประเมิน แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ และผลการประเมินใหมี
ผลบังคับใชเปนระยะเวลา ๒ ป นับต้ังแตวันที่ผานประเมิน 
             (ข) กรณีไมผานประเมิน แจงผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขใหผูขอ
กําหนดตําแหนงทราบ และถาประสงคจะยื่นเรื่องขอรับการประเมินผลการสอนใหม จะตองมีการปรับปรุงแกไข 
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนน้ัน และใชในการเรียนการสอนอีกอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา  
จึงจะสามารถนํามาใชย่ืนขอรับการประเมินผลการสอนใหมได 
 

                    ขอ ๙ เกณฑการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน  
    (๑) การประเมินผลการสอน ผูขอกําหนดตําแหนง ตองมีผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการอยู
ในเกณฑ ดังน้ี 

(ก) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองมีผลการประเมินอยูในระดับมีความชํานาญในการสอน  
(ข) ตําแหนงรองศาสตราจารย ตองมีผลการประเมินอยูในระดับมีความชํานาญพิเศษในการสอน 
(ค) ตําแหนงศาสตราจารย ตองมีผลการประเมินอยูในระดับมีความเช่ียวชาญในการสอน  

(๒) การประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณี ผูขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ ตองมีผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการอยูในระดับดี 
ทุกรายวิชาที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน และสําหรับวิธีพิเศษ ตองมีผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการอยูใน
ระดับดีมากทุกรายวิชาที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน 

ทั้งน้ี ใหประธานคณะอนุกรรมการเปนผูระบุผลการประเมินในแบบ ก.พ.อ. ๐๓ สวนที่ ๓ หรือ 
แบบ ก.พ.อ. ๐๔ สวนที่ ๒ แลวแตกรณี 

ขอ ๑๐ วันที่ผานประเมิน 
(๑) กรณีที่ผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณี ผาน 

ประเมินโดยไมมีการปรับปรุงแกไข ใหถือวันที่คณะอนุกรรมการมีมติเปนวันที่ผานประเมิน 
(๒) กรณีที่มีการปรับปรุงแกไขเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณี หากผูขอ

กําหนดตําแหนงสงเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนฉบับปรับปรุงแกไขสมบูรณ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามขอ ๘ (๔) ใหถือวันที่งานบริหารงานบุคคลของคณะไดรับเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
ฉบับปรับปรุงแกไขสมบูรณน้ันเปนวันที่ผานประเมิน 

ขอ ๑๑ ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรักษาการตามประกาศน้ี 
ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการเปนผูวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหเปนที่สุด 
/บทเฉพาะกาล… 

 



-๕- 
 

บทเฉพาะกาล 

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

   ขอ ๑๒ กรณีที่คณะไดรับเรื่องการขอรับการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงไวแลว  
แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมตอไปใหแลวเสร็จ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 
        (ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ)  
              ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน  

หรือเอกสารคําสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

๑. แบบสรุปผล 
     ๑.๑ แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน (สําหรบัตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย) 

           แบบ สผ. ๑ 
(สําหรับคณะ/วิทยาลัยสงใหกองการเจาหนาที่) 

แบบสรปุผลการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคาํสอน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

(สําหรบัตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย) 
........................... 

ผูขอกําหนดตําแหนง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................………………………. 
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุมวิชา………………………………..……คณะ/วิทยาลัย……..........................……………..…………… 
เสนอขอแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย     โดยวิธี   ปกติ    พิเศษ   
ในสาขาวิชา………………………………………………………………… 
 

๑. ผลการประเมิน 
    คณะอนุกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ...../........ เมื่อวันที่...................... ไดประเมินผลการสอนและประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว มีมติดังน้ี  
    ๑.๑ ผลการสอน   
      - รายวิชาที่ประเมิน คือ รายวิชา.....................................รหัสวิชา.....................ภาคการศึกษา ....../............ 

    - ผลการประเมิน อยูในระดับมีความ  ชํานาญ   ชํานาญพิเศษ   เชี่ยวชาญ  ในการสอน  
                 จึงพิจารณาให    ผานตามเกณฑ 

                 ไมผานตามเกณฑ 

    ๑.๒ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน  
    - รายวิชาทีป่ระเมิน จํานวน ..... รายวิชา ไดแก  
         ๑) รายวิชา.......................................................... รหัสวิชา.................... จํานวน........หนา  
        ผลการประเมิน อยูในระดับ  ตองปรับปรุง   พอใช   ดี   ดีมาก   ดีเดน 
         ๒) รายวิชา.......................................................... รหัสวิชา.................. จํานวน........หนา  
        ผลการประเมิน อยูในระดับ  ตองปรับปรุง   พอใช   ดี   ดีมาก   ดีเดน 
         (ในกรณีที่สอนรวม ใหระบุหัวขอที่สอน ช่ือรายวิชา และรหัสวิชา ทุกรายวิชาที่สอน 

     - สรุปผลการประเมิน จงึพิจารณาให    ผานตามเกณฑ 
                       ไมผานตามเกณฑ 

๒. วันทีผ่านประเมิน คือ วันที่.............................................. 

๓. ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน คือ ............เดือน ..........วัน 
 

      ลงช่ือ………………………………………………ประธานอนุกรรมการ 
(.....................................................) 

วันที่ ......... เดือน...............................พ.ศ. ..........    
/แบบ ผกส. ๒... 



-๒- 
 

       ๑.๒ แบบสรปุผลการประเมินผลการสอน สําหรับตําแหนงศาสตราจารย 
แบบ สผ. ๒ 

(สําหรับคณะ/วิทยาลัยสงใหกองการเจาหนาที่) 
 

แบบสรปุผลการประเมินผลการสอน  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

(สําหรบัตําแหนงศาสตราจารย) 
........................... 

 

ผูขอกําหนดตําแหนง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................………………………. 
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุมวิชา………………………………..……คณะ/วิทยาลัย……..........................……………..…………… 
เสนอขอแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  โดยวิธี   ปกติ    พิเศษ   
ในสาขาวิชา…………………………………………..………............ 
 

๑. ผลการประเมิน 
    คณะอนุกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ...../........ เมื่อวันที่...................... ไดประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดแลว มีมติดังน้ี 
    ผลการสอน   
  - รายวิชาทีป่ระเมิน คือ รายวิชา...........................................รหัสวิชา.....................ภาคการศึกษา ....../........... 

- ผลการประเมิน อยูในระดับมีความ  ชํานาญ   ชํานาญพิเศษ   เชี่ยวชาญ  ในการสอน  
             จึงพิจารณาให    ผานตามเกณฑ 

             ไมผานตามเกณฑ 
 

๒. วันทีผ่านประเมิน คือ วันที่.............................................. 

๓. ระยะเวลาทีใ่ชในการประเมิน คือ ............เดือน ..........วัน 
 

 
      ลงช่ือ………………………………………………ประธานอนุกรรมการ 

(.....................................................) 
วันที่ ......... เดือน...............................พ.ศ. ..........    
 
 
 
 
 
 
 

/๒. แบบประเมิน... 
 



-๓- 
๒. แบบประเมินของอนุกรรมการรายบคุคล 
    ๒.๑ แบบประเมินผลการสอน 

          แบบ ผกส.  
แบบประเมินผลการสอน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

........................... 
 

ผูขอกําหนดตําแหนง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................………………………. 
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุมวิชา………………………………..……คณะ/วิทยาลัย……..........................……………..…………… 
เสนอขอแตงต้ังใหดํารงตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย   ศาสตราจารย  
โดยวิธี   ปกติ    พิเศษ   ในสาขาวิชา…………………………………………..………....................................................... 
ประเมินผลการสอน รายวิชา............................................................รหัสวิชา.....................ภาคการศึกษา ....../............ 
 

หัวขอการประเมิน 
คะแนนการประเมิน 

ดีเดน 
(๕) 

ดีมาก 
(๔)  

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ตองปรับปรุง 
(๑)  

๑. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการ 
    สอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยเสนอ   
    เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาํสอน  
    (ตามคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพรและลักษณะ    
    คุณภาพ) 

     

๒. มีความสามารถสอนใหผูเรยีนรูจักคิด วิเคราะห  
   วิจารณในวิชาที่สอน 

     

๓. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ  
   เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน 
   ตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยาง 
   สอดแทรกประสบการณ ใชคําถามเพ่ือใหผูเรียนคิด  
   และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 

     

๔. มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของ 
   วิชาที่เรียนกบัวิชาอ่ืนทีเ่กี่ยวของ 

     

๕. มคีวามสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที ่  
    คนควาศึกษาเพ่ิมเติม  

     

๖. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและ  
    แลกเปลี่ยนประสบการณตามความเหมาะสม 

     

๗. มีความสามารถในการใชสือ่การสอน และ    
    อุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 

     

/๘. มีความสามารถ... 



-๔- 
 

หัวขอการประเมิน 
คะแนนการประเมิน 

ดีเดน 
(๕) 

ดีมาก 
(๔)  

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ตองปรับปรุง 
(๑)  

๘. มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจ   
    ของผูเรียนในวิชาที่สอน  

     

๙. มีความสามารถอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน      

คะแนนรวม      

คะแนนรวมเฉลี่ย  

 
ความเหน็และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถามี) 
……………………………………………………………………………....…………………………....................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

 
๑.  ผลการประเมิน  

  อยูในระดับมีความเช่ียวชาญในการสอน   (คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐) 
  อยูในระดับมีความชํานาญพิเศษในการสอน   (คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๔.๐๐ – ๔.๔๙) 
  อยูในระดับมีความชํานาญในการสอน   (คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๓.๕๐ – ๓.๙๙) 
  ไมผานเกณฑ      (คะแนนรวมเฉลี่ยตํ่ากวา  ๓.๕๐) 

 
๒.  สรุปผลการประเมิน  
 - ขาพเจาไดประเมินผลการสอนแลว มีความเห็นวา (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................... 
มีผลการประเมินไดคะแนนรวมเฉลี่ย ..................... ซึ่งอยูในระดับมีความ   ชํานาญ   ชํานาญพิเศษ   
 เชี่ยวชาญ ในการสอน  จึงพิจารณาให 

   ผานตามเกณฑ 
   ไมผานตามเกณฑ 

 

 จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพ่ือพิจารณา 

 
ลงช่ือ……………………………………………… อนุกรรมการ 

(.....................................................) 
 วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .............     
 

/คําช้ีแจง... 

 



-๕- 
 

 คําชี้แจงแบบประเมินผลการสอน 
 

๑. แบบประเมินผลการสอนน้ีกําหนดขึ้น เพ่ือประกอบการพิจารณาแต งต้ั งบุคคลให ดํารงตําแหน ง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

๒. คณะอนุกรรมการเปนผูประเมินตามรายการที่กําหนด ซึ่งเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพการสอน คุณธรรมและ
จริยธรรมของผูสอนที่ดี 

๓. กําหนดใหรายการประเมินทุกขอมีคาคะแนนเทากัน และคะแนนการประเมินแตละรายการมี ๕ คะแนน ดังน้ี 
คะแนน  ๕  หมายถึง  ดีเดน 
คะแนน  ๔  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน  ๓  หมายถึง  ดี   
คะแนน  ๒  หมายถึง  พอใช 
คะแนน  ๑  หมายถึง  ตองปรับปรุง 

๔. เกณฑผานประเมินผลการสอน คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด ดังน้ี 
๔.๑ ตําแหนงศาสตราจารย จะตองมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๔.๕๐ – ๕.๐๐  
       จึงจะถือวามีผลการประเมนิอยูในระดับมีความเช่ียวชาญในการสอน 
๔.๒ ตําแหนงรองศาสตราจารย จะตองมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๔.๐๐ – ๔.๔๙  
       จึงจะถือวามีผลการประเมินอยูในระดับมีความชํานาญพิเศษในการสอน 
๔.๒ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๐ – ๓.๙๙  
       จึงจะถือวามีผลการประเมินอยูในระดับมีความชํานาญในการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๒ แบบประเมิน... 
 



-๖- 
 
    ๒.๒ แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 

                 แบบ อปส. หรือ อส. 
 

แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคําสอน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

............................... 
 

ผูขอกําหนดตําแหนง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................………………………. 
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุมวิชา....................................................... คณะ/วิทยาลยั.................................................. 
เสนอขอกําหนดตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย  โดยวิธี   ปกติ    พิเศษ    
ในสาขาวิชา..................................................................................................................................................................... 
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน รายวิชา............................................................รหัสวิชา.....................  
(ในกรณีที่สอนรวม ใหระบุหัวขอที่สอน ช่ือรายวิชา และรหัสวิชาที่สอน) 
โดยใชสอนในภาคการศึกษา ......./............. 
 

หัวขอการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดีเดน 
(๕) 

ดีมาก 
(๔)  

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ตองปรับปรุง 
(๑)  

๑. ความถูกตองและความทันสมัยของเน้ือหา      
๒. ความครอบคลุมรายวิชา หรือหัวขอภาระงานสอน      
๓. การจัดลําดับเน้ือหา      
๔. รูปแบบในการเขียน      
๕. การศึกษาคนควาเอกสารประกอบการสอน 
   หรือเอกสารคําสอน 

     

๖. ความถูกตองในการใชภาษา      
๗. การเสนอแนวคิดของตนเอง      
๘. คุณคาของเอกสารประกอบการสอนหรือ 
   เอกสารคําสอน 

     

สรุปผลงานโดยภาพรวม      
 
ความเหน็อ่ืน ๆ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

/๑. ผลการประเมิน... 
 



-๗- 
 
๑.  ผลการประเมิน  

  อยูในระดับดีเดน    (คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐) 
  อยูในระดับดีมาก    (คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๔.๐๐ – ๔.๔๙) 
  อยูในระดับดี    (คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๓.๕๐ – ๓.๙๙) 
  อยูในระดับพอใช    (คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๓.๐๐ – ๓.๔๙) 
  อยูในระดับตองปรับปรุง   (คะแนนรวมเฉลี่ยตํ่ากวา  ๓.๐๐) 

 
๒.  สรุปผลการประเมิน  
 - ขาพเจาไดประเมิน (เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน) ..................................... แลวมีความเห็นวา 
(นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................  มีผลการประเมินไดคะแนนรวมเฉลี่ย ..................... 
ซึ่งอยูในระดับ  ตองปรับปรุง   พอใช   ดี   ดีมาก   ดีเดน  จึงพิจารณาให 
    ผานตามเกณฑ 

   ไมผานตามเกณฑ 
 

 จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 
 

                    ลงช่ือ……………………………………………… อนุกรรมการ 
                   (.....................................................) 

        วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .............     
 
 

 

หมายเหตุ  ๑. ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคําสอน 
              ๒. ใชแบบประเมิน ๑ ชุด ตอ ๑ รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คําอธิบาย... 



-๘- 
 

คําอธบิายแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคาํสอน  
  
๑. คํานิยาม รปูแบบ และการเผยแพร ของเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคาํสอน 
     ๑.๑ เอกสารประกอบการสอน   

คํานิยาม        ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
           ที่สะทอนใหเห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอน 
            ในการใชประกอบการสอน 

รูปแบบ       เปนเอกสารหรือสื่อ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน  
            หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี เพ่ิมขึ้นอีก 
            ก็ได เชน รายช่ือบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง  
            แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) เปนตน   

                       ทั้งน้ี  หากนําเสนอในรูปแบบ  Power point ควรมรีายละเอียด คําอธิบายความเช่ือมโยง 
            ใหชัดเจน  

การเผยแพร    อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออ่ืน ๆ เชน ซีดีรอมที่ 
            ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาแลว 
 
     ๑.๒ เอกสารคาํสอน 

คํานิยาม         ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหน่ึง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนให 
             เห็ น เน้ื อหาวิชาที่ สอน  และวิ ธีการสอนอย างเป นระบบ โดยอาจพัฒ นาขึ้ นจาก 
             เอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือ 
             สําคัญของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเอง หรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนการสอนในวิชาน้ัน ๆ 

รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน  
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ีเพ่ิมขึ้น เชน 
รายช่ือบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง แผนภูมิ 
(Chart) แถบเสียง (Tape) ภาพเลื่อน (Slide) ตัวอยาง หรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการ
อธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพ่ือขยายความที่มาของสาระและขอมูล และ
บรรณานุกรมที่ทันสมัย 

การเผยแพร ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืนๆ ที่แสดง 
     หลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชาน้ันๆ มาแลว 

 
๒. เกณฑการประเมิน 
  ๒.๑ ความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา  หมายถึง เน้ือหา ทฤษฎี  สูตร กฎ การทดลอง ขอมูล  
การตีความหมาย  หลักฐานการอางอิง  ศักราช ฯลฯ  ถูกตองตามหลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชาน้ัน และเปนที่
ยอมรับกันในปจจุบัน 
      ๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชาหรือหัวขอภาระงานสอน  หมายถึง เอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคําสอน 
ฉบับน้ีครอบคลุมทุกหัวเรื่องที่เปนสาระสําคัญของรายวิชา หรือหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน 
      ๒.๓ การจัดลาํดับเนื้อหา  หมายถึง  การจัดลําดับขั้นตอนในการเสนอเน้ือหาที่จะสอนทําใหเขาใจงาย 
 

/๒. รูปแบบ... 
 



-๙- 
 

     ๒.๔ รูปแบบในการเขียน  หมายถึง การนําเสนอเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการอธิบายวิชาที่ตนสอน  
ควรประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย อาจมีสิ่งตางๆ สามารถสื่อความหมายไดดี ซึ่งอาจมีภาพ แผนภูมิ 
(Chart) แถบเสียง (Tape) ตาราง ภาพเลื่อน (Slide) ควรอธิบายความเช่ือมโยงใหชัดเจน มีรายละเอียดเพ่ือใหเขาใจ 
ตลอดจนความประณีตในการจัดวรรคตอน มีการอางอิงแหลงวิชาการที่ถูกตอง มีแบบแผนในการเขียนอางอิง จัดทํา
บรรณานุกรม และภาคผนวกไวอยางครบถวน 
      ๒.๕ การศึกษาคนควาเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน หมายถึง การศึกษาคนควา ตํารา หนังสือ 
เอกสาร และงานวิจัยที่จะชวยใหผูเรียนมีความรูความสามารถในรายวิชาน้ัน หรือใหผูอานไดมีความรู และสามารถ
สืบคนเพ่ิมเติมไดอยางกวางขวาง 
      ๒.๖ ความถูกตองในการใชภาษา หมายถึง การใชสํานวนในการเขียนเปนแบบแผนของภาษาไทยใชศัพทบัญญัติ 
และใชศัพทเทคนิคถูกตองตามหลักวิชาการ 
      ๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การสอดแทรกความคิดเห็นเพ่ิมเติม อาจจะเปนขอวิพากษวิจารณ 
ขอเสนอแนะ การประยุกต เน้ือหาสาระตางๆ คําสรุป รวมทั้งแนวคิดและความรูใหมที่เกิดจากวิเคราะหและสังเคราะห 
      ๒.๘ คุณคาของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน หมายถึง ความสําคัญ ความนาเช่ือถือและประโยชน
ของเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ในการนําไปใชประกอบการสอน หรือสื่อการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม
และสามารถนําไปใชอางอิงได 
 

       สรุปผลงานโดยภาพรวม  หมายถึง การสรุปโดยรวมจากขอ ๑ – ๘ ความสําคัญของแตละหัวขอใหอยูใน 
ดุลยพินิจของผูประเมิน 

 
๓. คําชี้แจงแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคําสอน 

๓.๑ แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนน้ีกําหนดขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาแตงต้ัง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย  

๓.๒ คณะอนุกรรมการเปนผูประเมินตามรายการที่กําหนด ซึ่งเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน 

๓.๓ กําหนดใหรายการประเมินทุกขอมีคาคะแนนเทากัน และระดับคุณภาพของการประเมินแตละรายการมี ๕ 
ระดับ ดังน้ี 

ระดับ  ๕  หมายถึง  ดีเดน 
ระดับ  ๔  หมายถึง  ดีมาก 
ระดับ  ๓  หมายถึง  ดี   
ระดับ  ๒  หมายถึง  พอใช 
ระดับ  ๑  หมายถึง  ตองปรับปรุง 

     ๓.๔ เกณฑผานประเมินของเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน  
   ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ ตองมีผลการประเมินจาก
คณะอนุกรรมการอยูในระดับดีทุกรายวิชาที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน และสําหรับวิธีพิเศษ ตองมีผลการประเมิน
จากคณะอนุกรรมการอยูในระดับดีมากทุกรายวิชาที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยจะตองเปนดังน้ี 

๑) ระดับดีเดน    มีคะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ 
๒) ระดับดีมาก    มีคะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๔.๐๐ – ๔.๔๙ 
๓) ระดับดี    มีคะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๓.๕๐ – ๓.๙๙ 
๔) ระดับพอใช    มีคะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง  ๓.๐๐ – ๓.๔๙ 
๕) ระดับตองปรับปรุง   มีคะแนนรวมเฉลี่ยตํ่ากวา  ๓.๐๐ 
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