ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
...................................
เพื่ อ เป น การสมควรปรั บ ปรุง แก ไข เพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารประเมิ น ผลการสอนของ
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนด
ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกั บ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศมหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ แ ละวิธีการประเมิ น ผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ประกาศมหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ แ ละวิธีการประเมิ น ผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ประกาศมหาวิท ยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔) ประกาศมหาวิท ยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๑
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“คณะ” หมายความวา คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย
/“คณบดี”...

-๒“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้ง
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 ผูข อกําหนดตําแหน ง
จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ยกเวนกรณีการเสนอขอกําหนดตําแหนง
โดยวิธีพิเศษ
ขอ ๕ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสําหรับผูขอกําหนดตําแหนง ไดแก
(๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนและไมลอกเลียน
ผลงานของผูอื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ
ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
(๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา
(๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิ
มนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ
และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความ
เสี ย หายแก ผู อื่ น และเสนอผลงานตามความเป น จริ ง ไม ข ยายข อ ค น พบโดยปราศจากการตรวจสอบยื น ยั น
ในทางวิชาการ
(๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๖ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีคุณสมบัติและองคประกอบ ดังนี้
(๑) คณบดี หรือบุคคลอื่นตามคําแนะนําของคณบดี เปนประธานอนุกรรมการ
(๒) ผูท รงคุณ วุฒิ ภายใน หรือภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอตามคําแนะนําของคณบดี 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) เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานดานบุคคล หรือผูท ี่คณบดีมอบหมาย เปนเลขานุการ
/กรณีที่ไมมี...

-๓กรณีที่ไมมีการแบงภาควิชา/สาขาวิชา/กลุมวิชา และประธานหลักสูตร เปนผูขอกําหนดตําแหนง
ใหอธิการบดีแตงตั้งอาจารยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ซึ่งดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอตามความเห็นของคณบดี เปนอนุกรรมการแทน
กรณีที่คณบดีเปนผูขอกําหนดตําแหนง ใหอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปน
ประธานอนุกรรมการแทน
กรณีที่อธิการบดีเปนผูขอกําหนดตําแหนง ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
เปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
คณบดีอาจเสนอขอเเตงตั้งผูชวยเลขานุการเพิ่มไดหนึ่งคน
ทั้ ง นี้ ให ค ณะอนุ ก รรมการมี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการประเมิ น ผลการสอนและประเมิ น เอกสาร
ประกอบการสอน หรื อ เอกสารคํ า สอนของผู ข อกํ า หนดตํ า แหน ง ตามแนวทางการประเมิ น ที่ ก.พ.อ. และ
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ แหลงขอมูลที่ใชประกอบการประเมิน พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้
(๑) เอกสารประกอบการสอนสํ า หรั บ ผู ข อกํ า หนดตํ า แหน ง ที่ จ ะขอกํ า หนดตํ า แหน ง
ผูชวยศาสตราจารย หรือเอกสารคําสอนสําหรับผูขอกําหนดตําแหนงที่จะขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ซึ่ง
ผูขอกําหนดตําแหนงจะตองผลิตขึ้นตามภาระงานสอน และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. และมหาวิท ยาลัย
กําหนด สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงนั้น ๆ โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
(ก) กรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงสอนเต็มวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรใหเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน เฉพาะวิชาที่สอนเต็มวิชาไดโดยไมจําเปนตองเสนอวิชาที่สอนรวมกับผูอื่นก็ได
(ข) กรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคนจะตอง
เสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ในทุกหัวขอของทุกวิชาที่ทําการสอน
ทั้งนี้ 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 รายละเอียดของประสบการณ ภาคสนาม (Field Experience Specification) และแบบ มคอ. ๖
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
(๔) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอการขอรับการประเมิน
ขอ ๘ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการประเมินผลการสอน มีดังตอไปนี้
(๑) ผูขอกําหนดตําแหนง จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามขอ ๗ (๑) – ๗ (๔) เพื่อขอรับการประเมิน
ผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน โดยยื่นเรื่องผานผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือ
งานบริหารงานบุคคลของคณะตนสังกัด
(๒) ใหคณะตนสังกัดของผูขอกําหนดตําแหนง เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการตามขอ ๖ เพื่อให
อธิการบดีแตงตั้งเปนกรณีไป และใหดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตงานบริหารงานบุคคลของคณะรับเรื่อง
(๓) ใหคณะอนุกรรมการ ดําเนินการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอน ของผูขอกําหนดตําแหนง โดยใชแบบประเมินที่แนบทายประกาศฉบับนี้ และใหมีการประชุม
คณะอนุกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินผลการสอนและสรุปผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร
คําสอน ทั้งนี้ อนุกรรมการตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด การตัดสินของที่ประชุม
ใหถือเสียงขางมาก
/(๔) กรณี...

-๔(๔) กรณีคณะอนุกรรมการมีมติใหผูขอกําหนดตําแหนงปรับปรุงแกไขเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณี ผูขอกําหนดตําแหนงตองปรับปรุงแกไขใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ไดรับแจง กรณีมีเหตุผลความจําเปนอาจขอขยายระยะเวลาตอประธานคณะอนุกรรมการได แตไมเกิน ๖๐ วัน ทั้งนี้
หากเกินระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาไมผานการประเมิน และใหยื่นขอรับการประเมินผลการสอนใหม
(๕) กําหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับตั้งแต
วันที่อธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน คณะอนุกรรมการ
สามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอนตออธิการบดี ไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน
(๖) ใหประธานคณะอนุกรรมการแจงผลการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบ
การสอน หรือเอกสารคําสอนตอผูขอกําหนดตําแหนงทราบ
(ก) กรณีผานประเมิน แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ และผลการประเมินใหมี
ผลบังคับใชเปนระยะเวลา ๒ ป นับตั้งแตวันที่ผานประเมิน
(ข) กรณีไมผานประเมิน แจงผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขใหผูขอ
กําหนดตําแหนงทราบ และถาประสงคจะยื่นเรื่องขอรับการประเมินผลการสอนใหม จะตองมีการปรับปรุงแกไข
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนนั้น และใชในการเรียนการสอนอีกอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
จึงจะสามารถนํามาใชยื่นขอรับการประเมินผลการสอนใหมได

ในเกณฑ ดังนี้

ขอ ๙ เกณฑการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
(๑) การประเมินผลการสอน ผูขอกําหนดตําแหนง ตองมีผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการอยู

(ก) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองมีผลการประเมินอยูในระดับมีความชํานาญในการสอน
(ข) ตําแหนงรองศาสตราจารย ตองมีผลการประเมินอยูในระดับมีความชํานาญพิเศษในการสอน
(ค) ตําแหนงศาสตราจารย ตองมีผลการประเมินอยูในระดับมีความเชี่ยวชาญในการสอน
(๒) การประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณี ผูขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ ตองมีผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการอยูในระดับดี
ทุกรายวิชาที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน และสําหรับวิธีพิเศษ ตองมีผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการอยูใน
ระดับดีมากทุกรายวิชาที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน
ทั้งนี้ ใหประธานคณะอนุกรรมการเปนผูระบุผลการประเมินในแบบ ก.พ.อ. ๐๓ สวนที่ ๓ หรือ
แบบ ก.พ.อ. ๐๔ สวนที่ ๒ แลวแตกรณี
ขอ ๑๐ วันที่ผานประเมิน
(๑) กรณี ที่ ผ ลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคําสอนแลวแต ก รณี ผาน
ประเมินโดยไมมีการปรับปรุงแกไข ใหถือวันที่คณะอนุกรรมการมีมติเปนวันที่ผานประเมิน
(๒) กรณีที่มีการปรับปรุงแกไขเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนแลวแตกรณี หากผูขอ
กําหนดตําแหนงสงเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนฉบับปรับปรุงแกไขสมบูรณ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามขอ ๘ (๔) ใหถือวันที่งานบริหารงานบุคคลของคณะไดรับเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
ฉบับปรับปรุงแกไขสมบูรณนั้นเปนวันที่ผานประเมิน
ขอ ๑๑ ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรักษาการตามประกาศนี้
ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติตามประกาศนี้ ให คณะกรรมการพิ จารณาตําแหน งทาง
วิชาการเปนผูวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหเปนที่สุด
/บทเฉพาะกาล…

-๕บทเฉพาะกาล
--------------------ขอ ๑๒ กรณีที่คณะไดรับเรื่องการขอรับการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงไวแลว
แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมตอไปใหแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
-------------------------

๑. แบบสรุปผล
๑.๑ แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน (สําหรับตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)
แบบ สผ. ๑
(สําหรับคณะ/วิทยาลัยสงใหกองการเจาหนาที่)

แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(สําหรับตําแหนงผูช วยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)
...........................

ผูขอกําหนดตําแหนง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................……………………….
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุมวิชา………………………………..……คณะ/วิทยาลัย……..........................……………..……………
เสนอขอแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย โดยวิธี  ปกติ  พิเศษ
ในสาขาวิชา…………………………………………………………………
๑. ผลการประเมิน
คณะอนุ กรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ ...../........ เมื่อวันที่...................... ไดป ระเมิ นผลการสอนและประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว มีมติดังนี้
๑.๑ ผลการสอน
- รายวิชาที่ประเมิน คือ รายวิชา.....................................รหัสวิชา.....................ภาคการศึกษา ....../............
- ผลการประเมิน อยูในระดับมีความ  ชํานาญ  ชํานาญพิ เศษ  เชี่ยวชาญ ในการสอน
จึงพิจารณาให  ผานตามเกณฑ
 ไมผานตามเกณฑ
๑.๒ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
- รายวิชาทีป่ ระเมิน 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 ชื่อรายวิชา และรหัสวิชา ทุกรายวิชาที่สอน
- สรุปผลการประเมิน จึงพิจารณาให  ผานตามเกณฑ
 ไมผานตามเกณฑ
๒. วันทีผ่ านประเมิน คือ วันที่..............................................
๓. ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน คือ ............เดือน ..........วัน
ลงชื่อ………………………………………………ประธานอนุกรรมการ
(.....................................................)
วันที่ ......... เดือน...............................พ.ศ. ..........

/แบบ ผกส. ๒...

-๒๑.๒ แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน สําหรับตําแหนงศาสตราจารย

แบบ สผ. ๒

(สําหรับคณะ/วิทยาลัยสงใหกองการเจาหนาที่)

แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)
...........................
ผูขอกําหนดตําแหนง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................……………………….
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุมวิชา………………………………..……คณะ/วิทยาลัย……..........................……………..……………
เสนอขอแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธี  ปกติ  พิเศษ
ในสาขาวิชา…………………………………………..………............
๑. ผลการประเมิน
คณะอนุกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ...../........ เมื่อวันที่...................... ไดประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดแลว มีมติดังนี้
ผลการสอน
- รายวิชาทีป่ ระเมิน คือ รายวิชา...........................................รหัสวิชา.....................ภาคการศึกษา ....../...........
- ผลการประเมิ น อยู ในระดั บ มี ค วาม  ชํ า นาญ  ชํ า นาญพิ เศษ  เชี่ ย วชาญ ในการสอน
จึงพิจารณาให  ผานตามเกณฑ
 ไมผานตามเกณฑ
๒. วันทีผ่ านประเมิน คือ วันที่..............................................
๓. ระยะเวลาทีใ่ ชในการประเมิน คือ ............เดือน ..........วัน

ลงชื่อ………………………………………………ประธานอนุกรรมการ
(.....................................................)
วันที่ ......... เดือน...............................พ.ศ. ..........

/๒. แบบประเมิน...

-๓-

๒. แบบประเมินของอนุกรรมการรายบุคคล
๒.๑ แบบประเมินผลการสอน

แบบ ผกส.

แบบประเมินผลการสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
...........................

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

หัวขอการประเมิน
๑. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการ
สอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยเสนอ
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
(ตามคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพรและลักษณะ
คุณภาพ)
๒. มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห
วิจารณในวิชาที่สอน
๓. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ
เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยาง
สอดแทรกประสบการณ ใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด
และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน

คะแนนการประเมิน
ดีเดน
(๕)

ดีมาก
(๔)

ดี
(๓)

พอใช
(๒)

ตองปรับปรุง
(๑)

๔. มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของ
วิชาที่เรียนกับวิชาอื่นทีเ่ กี่ยวของ
๕. มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่
คนควาศึกษาเพิ่มเติม
๖. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณตามความเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใชสอื่ การสอน และ
อุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี
/๘. มีความสามารถ...

-๔คะแนนการประเมิน

หัวขอการประเมิน
๘. มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจ
ของผูเรียนในวิชาที่สอน
๙. มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน

ดีเดน
(๕)

ดีมาก
(๔)

ดี
(๓)

พอใช
(๒)

ตองปรับปรุง
(๑)

คะแนนรวม
คะแนนรวมเฉลี่ย
ความเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ (ถามี)
……………………………………………………………………………....………………………….......................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๑. ผลการประเมิน
 อยูในระดับมีความเชี่ยวชาญในการสอน
 อยูในระดับมีความชํานาญพิเศษในการสอน
 อยูในระดับมีความชํานาญในการสอน
 ไมผานเกณฑ

(คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๔.๕๐ – ๕.๐๐)
(คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๔.๐๐ – ๔.๔๙)
(คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๐ – ๓.๙๙)
(คะแนนรวมเฉลี่ยต่ํากวา ๓.๕๐)

๒. สรุปผลการประเมิน
- ขาพเจาไดประเมินผลการสอนแลว มีความเห็นวา (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................
มี ผ ลการประเมิ น ได ค ะแนนรวมเฉลี่ ย ..................... ซึ่ ง อยู ในระดั บ มี ค วาม  ชํ า นาญ  ชํ า นาญพิ เศษ
 เชี่ยวชาญ ในการสอน จึงพิจารณาให
 ผานตามเกณฑ
 ไมผานตามเกณฑ
จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพื่อพิจารณา
ลงชื่อ……………………………………………… อนุกรรมการ
(.....................................................)
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .............
/คําชี้แจง...

-๕คําชี้แจงแบบประเมินผลการสอน
๑. แบบประเมิ น ผลการสอนนี้ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณ าแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
๒. คณะอนุ ก รรมการเป น ผู ป ระเมิ น ตามรายการที่ กํ าหนด ซึ่ งเป น ดั ช นี ชี้ วัด คุ ณ ภาพการสอน คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมของผูสอนที่ดี
๓. กําหนดใหรายการประเมินทุกขอมีคาคะแนนเทากัน และคะแนนการประเมินแตละรายการมี ๕ คะแนน ดังนี้
คะแนน ๕ หมายถึง ดีเดน
คะแนน ๔ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๓ หมายถึง ดี
คะแนน ๒ หมายถึง พอใช
คะแนน ๑ หมายถึง ตองปรับปรุง
๔. เกณฑผานประเมินผลการสอน คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด ดังนี้
๔.๑ ตํ าแหน งศาสตราจารย จะต อ งมี ผ ลการประเมิ น โดยมี ค าคะแนนรวมเฉลี่ ย ระหวาง ๔.๕๐ – ๕.๐๐
จึงจะถือวามีผลการประเมินอยูในระดับมีความเชี่ยวชาญในการสอน
๔.๒ ตําแหนงรองศาสตราจารย จะตองมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๔.๐๐ – ๔.๔๙
จึงจะถือวามีผลการประเมินอยูในระดับมีความชํานาญพิเศษในการสอน
๔.๒ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๐ – ๓.๙๙
จึงจะถือวามีผลการประเมินอยูในระดับมีความชํานาญในการสอน

/๒.๒ แบบประเมิน...

-๖๒.๒ แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน

แบบ อปส. หรือ อส.

แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
...............................
ผูขอกําหนดตําแหนง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................……………………….
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุมวิชา....................................................... คณะ/วิทยาลัย..................................................
เสนอขอกําหนดตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย โดยวิธี  ปกติ  พิเศษ
ในสาขาวิชา.....................................................................................................................................................................
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน รายวิชา............................................................รหัสวิชา.....................
(ในกรณีที่สอนรวม ใหระบุหัวขอที่สอน ชื่อรายวิชา และรหัสวิชาที่สอน)
โดยใชสอนในภาคการศึกษา ......./.............
หัวขอการประเมิน
๑. ความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา
๒. ความครอบคลุมรายวิชา หรือหัวขอภาระงานสอน
๓. การจัดลําดับเนื้อหา
๔. รูปแบบในการเขียน
๕. การศึกษาคนควาเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอน
๖. ความถูกตองในการใชภาษา
๗. การเสนอแนวคิดของตนเอง
๘. คุณคาของเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคําสอน
สรุปผลงานโดยภาพรวม

ดีเดน
(๕)

ดีมาก
(๔)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
(๓)
(๒)

ตองปรับปรุง
(๑)

ความเห็นอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
/๑. ผลการประเมิน...

-๗๑. ผลการประเมิน
 อยูในระดับดีเดน
 อยูในระดับดีมาก
 อยูในระดับดี
 อยูในระดับพอใช
 อยูในระดับตองปรับปรุง

(คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๔.๕๐ – ๕.๐๐)
(คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๔.๐๐ – ๔.๔๙)
(คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๐ – ๓.๙๙)
(คะแนนรวมเฉลี่ยระหวาง ๓.๐๐ – ๓.๔๙)
(คะแนนรวมเฉลี่ยต่ํากวา ๓.๐๐)

๒. สรุปผลการประเมิน
- ขาพเจาไดประเมิน (เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน) ..................................... แลวมีความเห็นวา
(นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................... มีผลการประเมินไดคะแนนรวมเฉลี่ย .....................
ซึ่งอยูในระดับ  ตองปรับปรุง  พอใช  ดี  ดีมาก  ดีเดน จึงพิจารณาให
 ผานตามเกณฑ
 ไมผานตามเกณฑ
จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพื่อพิจารณา
ลงชื่อ……………………………………………… อนุกรรมการ
(.....................................................)
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .............

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

/คําอธิบาย...

-๘-

คําอธิบายแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
๑. คํานิยาม รูปแบบ และการเผยแพร ของเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน
๑.๑ เอกสารประกอบการสอน
คํานิยาม
ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอน
ในการใชประกอบการสอน
รูปแบบ
เป น เอกสารหรื อ สื่ อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งในวิ ช าที่ ต นสอน ประกอบด ว ย แผนการสอน
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ เพิ่มขึ้นอีก
ก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง
แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) เปนตน
ทั้งนี้ หากนําเสนอในรูปแบบ Power point ควรมีรายละเอียด คําอธิบายความเชื่อมโยง
ใหชัดเจน
การเผยแพร อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออื่น ๆ เชน ซีดีรอมที่
ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาแลว
๑.๒ เอกสารคําสอน
คํานิยาม
ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนให
เห็ น เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน และวิ ธี ก ารสอนอย า งเป น ระบบ โดยอาจพั ฒ นาขึ้ น จาก
เอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือ
สําคัญของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเอง หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ
รูปแบบ
เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้น เชน
รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ
(Chart) แถบเสี ยง (Tape) ภาพเลื่ อน (Slide) ตัวอยาง หรือกรณี ศึกษาที่ใชประกอบการ
อธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและขอมูล และ
บรรณานุกรมที่ทันสมัย
การเผยแพร ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออื่นๆ ที่แสดง
หลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว
๒. เกณฑการประเมิน
๒.๑ ความถู ก ต อ งและความทั น สมั ย ของเนื้ อ หา หมายถึ ง เนื้ อ หา ทฤษฎี สู ต ร กฎ การทดลอง ข อ มู ล
การตีความหมาย หลักฐานการอางอิง ศักราช ฯลฯ ถูกตองตามหลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชานั้น และเปนที่
ยอมรับกันในปจจุบัน
๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชาหรือหัวขอภาระงานสอน หมายถึง เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
ฉบับนี้ครอบคลุมทุกหัวเรื่องที่เปนสาระสําคัญของรายวิชา หรือหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน
๒.๓ การจัดลําดับเนื้อหา หมายถึง การจัดลําดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอนทําใหเขาใจงาย
/๒. รูปแบบ...

-๙๒.๔ รูปแบบในการเขียน หมายถึง การนําเสนอเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของในการอธิบายวิชาที่ตนสอน
ควรประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย อาจมีสิ่งตางๆ สามารถสื่อความหมายไดดี ซึ่งอาจมีภาพ แผนภูมิ
(Chart) แถบเสียง (Tape) ตาราง ภาพเลื่อน (Slide) ควรอธิบายความเชื่อมโยงใหชัดเจน มีรายละเอียดเพื่อใหเขาใจ
ตลอดจนความประณีตในการจัดวรรคตอน มีการอางอิงแหลงวิชาการที่ถูกตอง มีแบบแผนในการเขียนอางอิง จัดทํา
บรรณานุกรม และภาคผนวกไวอยางครบถวน
๒.๕ การศึกษาคนควาเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน หมายถึง การศึกษาคนควา ตํารา หนังสือ
เอกสาร และงานวิจัยที่จะชวยใหผูเรียนมีความรูความสามารถในรายวิชานั้น หรือใหผูอานไดมีความรู และสามารถ
สืบคนเพิ่มเติมไดอยางกวางขวาง
๒.๖ ความถูกตองในการใชภาษา หมายถึง การใชสํานวนในการเขียนเปนแบบแผนของภาษาไทยใชศัพทบัญญัติ
และใชศัพทเทคนิคถูกตองตามหลักวิชาการ
๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การสอดแทรกความคิดเห็นเพิ่มเติม อาจจะเปนขอวิพากษวิจารณ
ขอเสนอแนะ การประยุกต เนื้อหาสาระตางๆ คําสรุป รวมทั้งแนวคิดและความรูใหมที่เกิดจากวิเคราะหและสังเคราะห
๒.๘ คุณคาของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน หมายถึง ความสําคัญ ความนาเชื่อถือและประโยชน
ของเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ในการนําไปใชประกอบการสอน หรือสื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
และสามารถนําไปใชอางอิงได
สรุปผลงานโดยภาพรวม หมายถึง การสรุปโดยรวมจากขอ ๑ – ๘ ความสําคัญของแตละหัวขอใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูประเมิน
๓. คําชี้แจงแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
๓.๑ แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนนี้กําหนดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย
๓.๒ คณะอนุกรรมการเปนผูประเมินตามรายการที่กําหนด ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอน
๓.๓ กําหนดใหรายการประเมินทุกขอมีคาคะแนนเทากัน และระดับคุณภาพของการประเมินแตละรายการมี ๕
ระดับ ดังนี้
ระดับ ๕ หมายถึง ดีเดน
ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก
ระดับ ๓ หมายถึง ดี
ระดับ ๒ หมายถึง พอใช
ระดับ ๑ หมายถึง ตองปรับปรุง
๓.๔ เกณฑผานประเมินของเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
ผู ข อกํ าหนดตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย แ ละรองศาสตราจารย โดยวิธีป กติ ต อ งมี ผ ลการประเมิ น จาก
คณะอนุกรรมการอยูในระดับดีทุกรายวิชาที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน และสําหรับวิธีพิเศษ ตองมีผลการประเมิน
จากคณะอนุกรรมการอยูในระดับดีมากทุกรายวิชาที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยจะตองเปนดังนี้
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 มีคะแนนรวมเฉลี่ยต่ํากวา ๓.๐๐

