ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2564
...................................
เพื่อเป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพื่อเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 และแก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ (5) ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี การพิ จ ารณาแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๖2
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“คณะ” หมายความว่ า คณะ วิทยาลั ย และหน่ วยงานที่ เรียกชื่ ออย่างอื่นที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าคณะ
ที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ งส่ ว นราชการในมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติม และให้ ห มายความรวมถึ ง
ส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ ที่มีหน้าที่
จัดการเรียนการสอน ที่จัดตั้ งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ งส่ ว นราชการในมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติม และให้ ห มายความรวมถึ ง
หัวหน้ าส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการบริหา ร
ส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
/ คณะกรรมการ ...

-๒“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมิน เอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ผู้ขอ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ที่ เสนอขอแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์
“หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า หลักสูตรประจาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบ
ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรประจาทางวิชาชีพของคณะที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ
ตามกฎหมาย
“การประเมินผลการสอน” หมายความว่า การประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
ข้อ ๔ ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบถ้วนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การยื่นคาขอรับการประเมินผลการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง
ผู้ขอจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอ มีดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นแบบคาขอตามที่คณะกรรมการกาหนด ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
(๒) แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับแบบคาขอตามข้อ (๑) ดังนี้
(ก) เอกสารหลั กฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนตามตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน แบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ข) วิดีโอบันทึกการสอนทีผ่ ู้ขอได้บันทึกไว้ก่อนทีย่ ื่นประเมิน (ถ้ามี)
(ค) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ยื่นขอรับการประเมิน
ได้ แ ก่ แบบ มคอ. ๓ รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (Course Specification) หรื อ แบบ มคอ. ๔ รายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)
(ง) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการขอรับการ
ประเมินเป็นอย่างยิ่ง
ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการประจาคณะตรวจสอบรับรองคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ภาระงานสอน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแล้ว ให้คณะส่ง แบบคาขอ และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ พร้อม
รายชื่อคณะอนุกรรมการ ตามแบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (แบบ ผกส. ๑) ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ต่อเลขานุการคณะกรรมการ
ข้อ 7 เมื่ อเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่า ค าขอรายนั้ นมี ความครบถ้วนถู กต้ องแล้ ว
ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอต่อประธานคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนต่อไป
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขานุการคณะกรรมการรายงานให้คณะกรรมการทราบ
/ ข้อ 8 ...

-๓ข้อ ๘ คณะอนุกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) คณบดีหรือผู้แทนของคณะที่ผู้ขอสังกัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
(๒) ผู้แทนมหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้ขอ และดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ตาแหน่งที่เสนอขอ จานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(๔) รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีของคณะที่ผู้ขอสังกัด จานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(๕) หั วหน้ าภาควิชา หรือหั วหน้าสาขาวิชา หรือหั วหน้ากลุ่มวิชาที่ผู้ ขอสั งกัด จานวนหนึ่งคน เป็ น
อนุกรรมการ
(๖) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล หรือผู้แทนของคณะที่ผู้ขอสังกัด เป็นเลขานุการ
คณบดีอาจเสนอขอเเต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มได้หนึ่งคน
ข้ อ ๙ คณะอนุ กรรมการตามข้ อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ ประธานคณะกรรมการแต่ งตั้ งตาม
คาแนะนาของคณบดี ยกเว้นข้อ ๘ (๒) ให้ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งตามคาแนะนาของอธิการบดี
กรณีที่คณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๘ (๑) คณบดีอาจมอบอานาจให้ ผู้ที่มีตาแหน่งไม่ต่ากว่า
รองคณบดี หรือตาแหน่งทางวิชาการที่สูงกว่าตาแหน่งที่ยื่นขอ ทาหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการแทน โดยการ
มอบอานาจจะต้องทาเป็นหนังสือมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
กรณี ที่ คณะไม่ มี การแบ่ งส่ วนงานภายในคณะ ให้ ประธานคณะกรรมการแต่ งตั้ งผู้ แทนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่แทนอนุกรรมการตามข้อ ๘ (๕)
ข้อ ๑๐ กรณีคณะอนุกรรมการตามข้อ ๘ มีส่วนได้เสียกับการยื่นขอ ให้ ประธานคณะกรรมการ
แต่งตั้งตามคาแนะนาของอธิการบดี และให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณี ที่คณบดีเป็ น ผู้ ขอ ให้ ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งรองอธิการบดีผู้ ห นึ่ ง เป็นประธาน
อนุกรรมการแทน และให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทาหน้าที่แทนอนุกรรมการตามข้อ ๘ (3) (๔) (๕)
(๒) กรณีที่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ขอ ให้ ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งรองอธิการบดี
ผู้หนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการตามความในข้อ 8 (1)
(๓) กรณี ที่ อนุ กรรมการตามข้อ ๘ (๕) เป็ นผู้ ขอ ให้ ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ
ทาหน้าที่แทน
ข้อ ๑๑ กรณีที่อธิการบดีเป็นผู้ขอ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่เสนอขอจานวนไม่น้อยกว่าสามรายเป็นคณะอนุกรรมการประเมิน
ข้ อ ๑๒ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอนและประเมิ น เอกสารหลั ก ฐานที่ ใช้ ในการ
ประเมิ น ผลการสอนของผู้ ข อ ตามหลั ก เกณฑ์ และแนวทางการประเมิ น ที่ ก.พ.อ. และคณะกรรมการก าหนด
การประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของผู้ขอตาม
วรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบประเมินผลการสอน (แบบ ผกส. ๓) และแบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอน (แบบ ผกส. ๔) ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับจากวันที่ส่งเอกสาร
ในกรณีผลการประเมินของคณะอนุกรรมการเป็นเอกฉั นท์ว่าผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอนอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ ให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการ โดยจะต้องมีการประชุมคณะอนุกรรมการ
กรณีที่คณะอนุกรรมการมีมติให้ผู้ขอปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง กรณีมีเหตุผลความจาเป็น
อาจขอขยายระยะเวลาต่อประธานคณะอนุกรรมการได้
/ เมื่อประธาน...

-๔เมื่ อประธานคณะอนุ กรรมการเห็ น ว่ามี เหตุผ ลความจาเป็ น ที่ ต้ องขยายระยะเวลาตามวรรคสี่
ให้ประธานคณะอนุกรรมการขยายระยะเวลาได้เพียงหนึ่งครั้งและไม่เกินสามสิบวัน
หากผู้ขอไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนให้เสร็จสิ้นตามที่
ประธานคณะอนุกรรมการขยายระยะเวลาตามวรรคห้า ให้คณะอนุกรรมการรายงานผลต่อคณะกรรมการว่าจะพิจารณา
ขยายระยะเวลาให้อีกหรือไม่ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่ให้ขยายระยะเวลา ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมิน
ข้อ ๑๓ เมื่ อคณะอนุ ก รรมการประเมิน ผลการสอน และประเมิ น เอกสารหลั ก ฐานที่ ใช้ในการ
ประเมิ น ผลการสอนเสร็ จ แล้ ว ให้ ร ายงานผลการประเมิ น ต่ อ คณะกรรมการตามแบบสรุ ป ผลการประเมิ น
(แบบ ผกส.๒) ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อดาเนินการต่อไป
กรณีที่คณะอนุกรรมการมีความเห็นให้ผ่านการประเมิน และคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมิน ให้การประเมินผลการสอนมีผลนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ และให้ผลการประเมินนั้นมีผลบังคับ
ใช้เป็นระยะเวลาสองปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
กรณี ที่ ค ณะอนุ ก รรมการมี ค วามเห็ น ไม่ ให้ ผ่ านการประเมิ น และคณะกรรมการมี ม ติ ให้ ค วาม
เห็ น ชอบผลการประเมินแล้ว ถ้าประสงค์จะยื่นเรื่องขอรับการประเมินผลการสอนใหม่ จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่เคยเสนอนั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอนอีกครั้ง จึงจะสามารถ
นามาใช้ยื่นขอรับการประเมินผลการสอนใหม่ได้
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผู้ขอต้องดาเนินการยื่นขอรับการประเมินผลการ
สอนใหม่ทุกครั้ง ยกเว้นการขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์
ข้อ ๑๔ นอกจากหลั กเกณฑ์การประเมิน ผลการสอนและประเมินเอกสารหลั กฐานที่ใช้ในการ
ประเมิ น ผลการสอนของผู้ ข อตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการประเมิ น ที่ ก.พ.อ. แล้ ว ให้ ค ณะอนุ ก รรมการ
นาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย
(๑) วิดีโอบันทึกการสอนที่ผู้ขอได้บันทึกไว้ก่อนที่ยื่นประเมิน (ถ้ามี)
(๒) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ยื่นขอรับการประเมิน ได้แก่
แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หรือแบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
(๓) เอกสารหลั กฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่คณะกรรมการเห็ นว่า เป็นประโยชน์ต่อการขอรับ การ
ประเมินเป็นอย่างยิ่ง
ข้อ ๑๕ การประเมินผลการสอน และประเมิน เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
จะต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๖ กรณีที่มีเหตุอันจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขอไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ได้ ให้ ผู้ขอยื่น คาร้องต่อประธานคณะกรรมการ โดยผู้ขอจะต้องแสดงเหตุผลและความ
จาเป็นพร้อมทั้งหลักฐานอย่างละเอียดชัดเจนในวันที่ยื่นคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๑๗ ให้ประธานคณะกรรมการรักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
เว้น แต่ ป ระธานคณะกรรมการเห็ น ว่ าปั ญ หาเกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ค วรน าสู่ การพิ จารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดของประธานคณะกรรมการหรือ
สภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีให้ถือเป็นที่สุด
/ บทเฉพาะกาล...

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2564
------------------------๑. แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน
แบบ ผกส. ๑
แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
...........................
ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................……………………….
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา………………………………..……คณะ/วิทยาลัย……..........................……………..……………
เสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ( วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒)
โดยวิธี  ปกติ  พิเศษ ในสาขาวิชา…………………………………………………………………
วันที่ผู้ขอยื่นขอรับการประเมิน............................................. วันที่คณะ/วิทยาลัยรับเรื่อง.............................................
๑. ขอรับการประเมินผลการสอน  ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา........................
โดยการ  สังเกตการณ์สอน  บันทึกวิดีโอการสอน
ในรายวิชา................................................................................ รหัสวิชา........................
๒. เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  แบบที่ ๑  แบบที่ ๒
 สอนเต็มวิชา (สามหน่วยกิตระบบทวิภาค)  สอนร่วม……….วิชา (รวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค)
ได้แก่ รายวิชา.......................................................... รหัสวิชา.................... จานวน........หน้า
(ในกรณีที่สอนร่วม ให้ระบุหัวข้อที่สอน ชื่อรายวิชา และรหัสวิชา ทุกรายวิชาที่สอน)
โดยคณะ.......................................เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการเรียนการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. … ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ตาแหน่งตามประกาศฯ

๑.
๒.
๓.

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๔.
๕.
๖.
๗.

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

๑. ให้ระบุสาขาวิชาของผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ให้ระบุสังกัด กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นบุคคลภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย

ลงชื่อ................................................
(...............................................)
คณบดีคณะ.......................................
วันที่..................................................

-๒๒. แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
แบบ ผกส. ๒
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
...........................
ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................……………………….
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา………………………………..……คณะ/วิทยาลัย……..........................……………..……………
เสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์ ( วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒)
โดยวิธี  ปกติ  พิเศษ ในสาขาวิชา…………………………………………………………………
๑. ผลการประเมิน
คณะอนุ กรรมการตามคาสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ....../...... ฉบับลงวันที่ ..................ได้มีการ
ประเมิน ผลการสอน และประเมิน เอกสารหลั กฐานที่ ใช้ในการประเมินผลการสอนตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. และ
มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ว โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ...../........ เมื่อวันที่.............................
ซึ่งผลการประเมินเป็นดังนี้
๑.๑ ผลการสอน
- ประเมินผลการสอนใน  ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา........................
โดยการ  สังเกตการณ์สอน  บันทึกวิดีโอการสอน
- รายวิชาที่ประเมิน คือ รายวิชา..................................................... รหัสวิชา....................
- ผลการประเมิน อยู่ในระดับมีความ  ไม่ผ่านเกณฑ์  ชานาญ  ชานาญพิเศษ  เชี่ยวชาญ
- สรุปผลการประเมิน จึงพิจารณาให้  ผ่านตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านตามเกณฑ์
๑.๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  แบบที่ ๑  แบบที่ ๒
- รายวิชาที่ประเมิน จานวน ..... รายวิชา ได้แก่
๑) รายวิชา.......................................................... รหัสวิชา.................... จานวน........หน้า
(ในกรณีที่สอนร่วม ให้ระบุหัวข้อที่สอน ชื่อรายวิชา และรหัสวิชา ทุกรายวิชาที่สอน)
- ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีมาก  ดีเด่น
- โดยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนดังกล่าว ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วตั้งแต่
 ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา......................
- สรุปผลการประเมิน จึงพิจารณาให้  ผ่านตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านตามเกณฑ์
๒. วันที่คณะรับเรื่องผู้ขอส่งเล่มฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ คือ .............................................
๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน คือ ............เดือน ..........วัน (นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการลงนามในประกาศ/
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ถึงวันที่คณะรับเรื่องผู้ขอส่งเล่มฉบับปรับปรุงสมบูรณ์)
ลงชื่อ………………………………………………ประธานอนุกรรมการ
(.....................................................)
วันที่ ......... เดือน...............................พ.ศ. ..........

-๓๓. แบบประเมินของคณะอนุกรรมการรายบุคคล
๓.๑ แบบประเมินผลการสอน
แบบ ผกส. ๓
แบบประเมินผลการสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
...........................
ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................……………………….
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา………………………………..……คณะ/วิทยาลัย……..........................……………..……………
เสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ( วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒)
โดยวิธี  ปกติ  พิเศษ ในสาขาวิชา…………………………………………..……….......................................................
ขอรับการประเมินผลการสอนใน  ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา.........................
โดยการ  สังเกตการณ์สอน  บันทึกวิดีโอการสอน
ในรายวิชา......................................................................................................................รหัสวิชา....................................
ระดับคุณภาพ
หัวข้อการประเมิน
๑. มี ก ารวางแผนการสอนอย่ า งเป็ น ระบบ โดยก าหนด
จุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการ
สอนให้ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ผ ลลั พ ธ์ ก ารสอนเป็ น ไปตาม
จุ ด มุ่ งหมายที่ ว างไว้ โดยเสนอเอกสารหลั ก ฐานที่ ส ามารถ
ประเมิ น ได้ ในทุ ก หั ว ข้ อ ที่ ผู้ ข อเป็ น ผู้ ส อน ซึ่ ง มี ก ารอ้ า งอิ ง
แหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย
๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการ
สอนที่ทันสมัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตาม
การสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภ าษาที่ เ ข้ าใจง่าย ยกตั ว อย่ าง
ประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง ใช้คาถามเพื่อให้ผู้เรียน
คิดและตอบคาถามให้เข้าใจได้ชัด เจน หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์
แบบดิจิทัล (Digital interactive media)
๓. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหา
ความรู้ แ ละพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ด้ ว ยความ
มีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็น
ผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner)
๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน
๕. มีความสามารถให้ ผู้เรียนมองเห็ น ความสั มพันธ์ของวิช า
ที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖. มี ค วามสามารถจั ด ให้ ผู้ เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม

ดีเด่น
(๕)

ดีมาก
(๔)

ดี
(๓)

พอใช้
(๒)

ต้องปรับปรุง
(๑)

-๔ระดับคุณภาพ
หัวข้อการประเมิน

ดีเด่น
(๕)

ดีมาก
(๔)

ดี
(๓)

พอใช้
(๒)

ต้องปรับปรุง
(๑)

๗. มี ค วามสามารถในการใช้สื่ อ การสอน อุ ป กรณ์ และสื่ อ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบ ดิ จิ ทั ล (Digital interactive media) ที่
ทันสมัยและเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจาลองสถานการณ์
สมมติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
๘. มีความสามารถที่จ ะสอดแทรกเทคนิ คการมีปฏิสั มพัน ธ์
การร่ ว มงาน (interpersonal skill) ความสามารถในการ
แสดงออก การแก้ ปั ญ หา การปรั บ (adaptability) และ
รับความคิดเห็น
๙. มี ค วามสามารถในการประเมิ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจของ
ผู้เรียนในวิชาที่สอน
คะแนนรวม
คะแนนรวมเฉลี่ย
ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………....………………………….......................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..............................................
...............................................................................................................................................................................
๑. ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ)
 อยู่ในระดับมีความเชี่ยวชาญในการสอน
 อยู่ในระดับมีความชานาญพิเศษในการสอน
 อยู่ในระดับมีความชานาญในการสอน
 ไม่ผ่านเกณฑ์

(คะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๐ – ๕.๐๐)
(คะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง ๔.๐๐ – ๔.๔๙)
(คะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐ – ๓.๙๙)
(คะแนนรวมเฉลี่ยต่ากว่า ๓.๕๐)

๒. สรุปผลการประเมิน
- ข้าพเจ้าได้ประเมินผลการสอนแล้ว มีความเห็นว่า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................
มี ผ ลการประเมิ น ได้ ค ะแนนรวมเฉลี่ ย ..................... ซึ่ ง อยู่ ในระดั บ มี ค วาม  ไม่ ผ่ า นเกณฑ์  ช านาญ
 ชานาญพิเศษ  เชี่ยวชาญ ในการสอน จึงพิจารณาให้  ผ่านตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านตามเกณฑ์
จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณา
ลงชื่อ……………………………………………… อนุกรรมการ
(.....................................................)
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .............

-๕คาชี้แจงแบบประเมินผลการสอน
๑. แบบประเมินผลการสอนนี้กาหนดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์
๒. คณะอนุกรรมการเป็นผู้ประเมินตามรายการที่กาหนด ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพการสอนของผู้ขอ
กาหนดให้รายการประเมินทุกข้อมีค่าคะแนนเท่ากัน และระดับคุณภาพของการประเมินแต่ละรายการมี ๕ ระดับ
ดังนี้
๓. แต่ละรายการมี ๕ คะแนน ดังนี้
คะแนน ๕ หมายถึง ดีเด่น
คะแนน ๔ หมายถึง ดีมาก
คะแนน ๓ หมายถึง ดี
คะแนน ๒ หมายถึง พอใช้
คะแนน ๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
๔. เกณฑ์ผ่านประเมินผลการสอน คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนด ดังนี้
๔.๑ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จะต้องมีผลการประเมิน โดยมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง 4.00 - 4.49
จึงจะถือว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมีความชานาญพิเศษในการสอน
๔.๒ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีผลการประเมินโดยมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐ – 3.99
จึงจะถือว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมีความชานาญในการสอน

-๖๓.๒ แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
แบบ ผกส. ๔
แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
...............................
ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................……………………….
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา....................................................... คณะ/วิทยาลัย..................................................
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ( วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒)
โดยวิธี  ปกติ  พิเศษ ในสาขาวิชา..................................................................................................................
เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  แบบที่ ๑  แบบที่ ๒
รายวิชา.........................................................................................................................................รหัสวิชา.....................
(ระบุทุกรายวิชาที่เสนอ และกรณีที่สอนร่วม ให้ระบุหัวข้อที่สอนด้วย)
โดยได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วตั้งแต่  ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา...................
หัวข้อการประเมิน

ดีเด่น
(๕)

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
(๔)
(๓)
(๒)

ต้องปรับปรุง
(๑)

๑. ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา
๒. ความครอบคลุมรายวิชา หรือหัวข้อภาระงานสอน
๓. การจัดลาดับเนื้อหา
๔. รูปแบบในการเขียน
๕. การศึกษาค้นคว้าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
ผลการสอน
๖. ความถูกต้องในการใช้ภาษา
๗. การเสนอแนวคิดของตนเอง
๘. คุณค่าของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
ผลการสอน
คะแนนรวม
คะแนนรวมเฉลี่ย
ความเห็นอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

-๗๑. ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ)
 อยู่ในระดับดีเด่น
 อยู่ในระดับดีมาก
 อยู่ในระดับดี
 อยู่ในระดับพอใช้
 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง

(คะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๐ – ๕.๐๐)
(คะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง ๔.๐๐ – ๔.๔๙)
(คะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐ – ๓.๙๙)
(คะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง ๓.๐๐ – ๓.๔๙)
(คะแนนรวมเฉลี่ยต่ากว่า ๓.๐๐)

๒. สรุปผลการประเมิน
- ข้ า พเจ้ า ได้ ป ระเมิ น เอกสารหลั ก ฐานที่ ใช้ ใ นการประเมิ น ผลการสอนดั ง กล่ า วแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า
(นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................... มีผลการประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย .....................
ซึง่ อยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีมาก  ดีเด่น
จึงพิจารณาให้  ผ่านตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านตามเกณฑ์
จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณา
ลงชื่อ……………………………………………… อนุกรรมการ
(.....................................................)
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. .............

หมายเหตุ ๑. ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
๒. ใช้แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อ ๑ รายวิชา

-๘คาอธิบายแบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
๑. คานิยาม รูปแบบ และการเผยแพร่ ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
๑.๑ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ ๑
แบบที่ ๑
ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
นิยาม
ตามหลักสูตรของสถาบั นอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็น
ระบบจัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
รูปแบบ
เป็นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หั วข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดั งต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้
เช่น รายชื่ อบทความหรือหนังสื ออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคั ดย่อเอกสารที่ เกี่ยวเนื่อ ง
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการ
สอนออนไลน์ หรือสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล อื่น ๆ ซึ่งมีการอ้างอิง แหล่งที่มาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย
การเผยแพร่

อาจเป็นเอกสารที่ จัดทาเป็นรูปเล่ มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่มหรือเป็น สื่ออื่น ๆ อาทิ ซีดีรอม
ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

๑.๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ ๒
แบบที่ ๒
ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบั นอุดมศึกษาที่สะท้อนให้
นิยาม
เห็ น เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนและวิ ธี ก ารสอนอย่ า งเป็ น ระบบ โดยอาจพั ฒ นาขึ้ น จากเอกสาร
ประกอบการสอน จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสาคัญ
ของผู้เรียนที่นาไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ
รูปแบบ

เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น
รายชื่อบทความ หรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรี ยงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) สื่อปฏิสัมพันธ์แบบ
ดิจิ ทัล ตัวอย่ างหรื อกรณี ศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบั ติ รวมทั้ งการ
อ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ ทันสมัยและถูกต้องตาม
กฎหมาย

การเผยแพร่

ต้องได้รับการจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือ สื่ออื่น ๆ ที่แสดง
หลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คาสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว

-๙๒. เกณฑ์การประเมิน
๒.๑ ความถู ก ต้ อ งและความทั น สมั ย ของเนื้ อ หา หมายถึ ง เนื้ อ หา ทฤษฎี สู ต ร กฎ การทดลอง ข้ อ มู ล
การตีความหมาย หลักฐานการอ้างอิง ศักราช ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขาวิชานั้น และเป็นที่
ยอมรับกันในปัจจุบัน
๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชาหรือหัวข้อภาระงานสอน หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิ นผลการ
สอน ฉบับนี้ครอบคลุมทุกหัวเรื่องที่เป็นสาระสาคัญของรายวิชา หรือหัวข้อที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นผู้สอน
๒.๓ การจัดลาดับเนื้อหา หมายถึง การจัดลาดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอนทาให้เข้าใจง่าย
๒.๔ รูปแบบในการเขียน หมายถึง การนาเสนอเอกสารหรื อสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการอธิบายวิชาที่ตนสอน
ควรประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย อาจมีสิ่งต่าง ๆ สามารถสื่อความหมายได้ดี ซึ่งอาจมีภาพ แผนภูมิ
(Chart) แถบเสียง (Tape) ตาราง ภาพเลื่อน (Slide) ควรอธิบายความเชื่อมโยงให้ชัดเจน มีรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจ
ตลอดจนความประณีตในการจัดวรรคตอน มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้อง มีแบบแผนในการเขียนอ้างอิง จัดทา
บรรณานุกรม และภาคผนวกไว้อย่างครบถ้วน
๒.๕ การศึกษาค้นคว้าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน หมายถึง การศึกษาค้นคว้า ตารา หนังสือ
เอกสาร และงานวิจัยที่ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานั้น หรือให้ผู้อ่านได้มีความรู้ และสามารถ
สืบค้นเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง
๒.๖ ความถูกต้องในการใช้ภาษา หมายถึง การใช้สานวนในการเขียนเป็นแบบแผนของภาษาไทยใช้ศัพท์บัญญัติ
และใช้ศัพท์เทคนิคถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การสอดแทรกความคิดเห็นเพิ่มเติม อาจจะเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์
ข้อเสนอแนะ การประยุกต์ เนื้อหาสาระต่าง ๆ คาสรุป รวมทั้งแนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจากวิเคราะห์และสังเคราะห์
๒.๘ คุณ ค่าของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิ นผลการสอน หมายถึง ความสาคัญ ความน่าเชื่อถือและ
ประโยชน์ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในการนาไปใช้ประกอบการสอน หรือสื่อการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมและสามารถนาไปใช้อ้างอิงได้
สรุปผลงานโดยภาพรวม หมายถึง การสรุปโดยรวมจากข้อ ๒.๑ – ๒.๘ ความสาคัญของแต่ละหัวข้อให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้ประเมิน
๓. คาชี้แจงแบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
๓.๑ แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนนี้กาหนดขึ้นเพื่อประกอบการพิจ ารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
๓.๒ คณะอนุกรรมการเป็นผู้ประเมินตามรายการที่กาหนด ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอน
๓.๓ กาหนดให้ รายการประเมิน ทุกข้อมีค่าคะแนนเท่ากัน และระดับ คุณ ภาพของการประเมินแต่ล ะรายการมี
๕ ระดับ ดังนี้
ระดับ ๕ หมายถึง ดีเด่น
ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก
ระดับ ๓ หมายถึง ดี
ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้
ระดับ ๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
๓.๔ เกณฑ์ผ่านประเมินของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิช าการ กาหนดให้ ผู้ ขอกาหนดตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จะต้องมี ผ ลการประเมิ นจาก
คณะอนุกรรมการอยู่ในระดับดีทุกรายวิชาที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นผู้สอน

