
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

เรื่อง  หลักเกณฑและวธิีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณา 

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
................................... 

 
  เพ่ือใหการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อันไดแก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยของมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามประกาศ 
ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550   
           ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วาดวย  
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในคราวประชมุครั้งที่ 5/2550 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550   จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยไวดังตอไปน้ี 

  ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา  “ ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เร่ืองหลักเกณฑและวธิีการประเมิน 
ผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ” 

 ขอ 2   ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.  2550 เปนตนไป 

 ขอ 3   ในประกาศนี ้
“ก.พ.อ.” หมายถึง   คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 11  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
“ประกาศ ก.พ.อ.”    หมายถึง   ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา 

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที ่2)                                
พ.ศ. 2550 หรือฉบับอ่ืนๆทีแ่กไขเพิ่มเติม 
  “ขอบังคับ”  หมายถึง  ขอบังคับสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วาดวย การขอกําหนด                    
ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550  
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
  “มหาวิทยาลัย”     หมายถึง  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
  “คณะ”       หมายถึง  คณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และ 
ใหหมายความรวมถึงหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย                                 
 

/“สถาบันสมทบ... 



 2

  “สถาบันสมทบ”      หมายถึง  สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันรวม”      หมายถึง  สถาบันรวมของมหาวิทยาลัย    
        “คณะกรรมการ”      หมายถึง  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการซึ่งแตงตั้งโดย                    
สภามหาวิทยาลัย 
  “คณบดี”              หมายถึง   คณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก สถาบนั หรือหนวยงานภายในที่
มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย 
  “คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง   คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน 
  “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายถึง   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย  
และตําแหนงศาสตราจารย 
  “ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง”  หมายถึง  ขาราชการหรอืพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 
ที่เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  “หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” หมายถึง หลักสูตรประจําของมหาวิทยาลัยหรือสถาบนัสมทบ 
ที่ไดรับอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย และหลักสูตรประจําทางวิชาชพีของคณะที่ไดรับการรบัรองจาก                              
สภาวิชาชีพตามกฎหมาย 
  “ภาระงานสอน” หมายถึง งานสอนภาคบรรยาย งานสอนภาคปฏิบตัิ งานควบคมุภาคสนาม 
งานควบคุมหรือที่ปรึกษาโครงงาน งานควบคุมหรือที่ปรึกษาวทิยานิพนธ งานควบคุมหรือที่ปรึกษาคนควาดวย
ตนเอง หรืองานลักษณะอื่น ในรายวิชาทีก่ําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ตองไมต่ํากวามาตรฐาน
ภาระงานขั้นต่าํในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยตามที่คณะกําหนด 

 ขอ  4  ผูที่จะเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง  ผลการสอน  
ผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หรือฉบับอ่ืนๆ ทีแ่กไขเพิ่มเติม 
         จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ไดแก 
   (1) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและไม 
ลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวา
หนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
      (2) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
       (3) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนและ
สิทธิมนุษยชน  
 

/(4) ผลงานทางวิชาการ…. 
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      (4) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติมา
เกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวงัผลประโยชนสวนตวั หรือ
ตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวชิาการ 
    (5) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 ขอ  5  ใหมีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร 
คําสอน หรือสื่อการสอน โดยมีคุณสมบัต ิและองคประกอบ ดังนี้ 
  (1) คณบดี        เปนประธานอนุกรรมการ 
  (2) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวชิานั้น ๆ ซึ่งดํารง 
                ตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ 1 คน  เปนอนุกรรมการ 

(3) ผูแทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
               ที่ไดรับมอบหมาย 1 คน    เปนอนุกรรมการ 

(4) รองคณบดีฝายวิชาการ หรือผูที่คณบดีมอบหมาย เปนอนุกรรมการ 
(5) หัวหนาภาควิชา / หัวหนาสาขาวิชา    เปนอนุกรรมการ 
(6) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานบุคคล   เปนเลขานุการ 

 ใหคณบดีเปนผูแตงตั้งอนุกรรมการตาม (2) และในกรณีที่ไมมีการแบงภาควิชา/สาขาวิชา 
ตาม (5) ใหคณบดีแตงตั้งอาจารยผูทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ  
เปนอนุกรรมการแทน 
 ในกรณีที่คณบดีเปนผูเสนอขอกําหนดตําแหนง  ใหอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
เปนประธานอนุกรรมการแทน 

 ขอ  6  ใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดานความรู
ความสามารถที่พึงประเมิน ตามหลักเกณฑที่  ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ  7  หลักเกณฑการประเมินผลการสอน 
         แหลงขอมูลที่ใชประกอบการประเมิน พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้ 

(1) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน ซึ่งผูเสนอขอกําหนด 
ตําแหนงตองจัดทําใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทาย สําหรับการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงนั้น ๆ  
                    (2) หลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ไดแก แผนการสอน เอกสารประกอบการ
บรรยายหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน เกณฑและวธิีการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผูเรียน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

(3) หลักฐานทีเ่กีย่วของกับผลการประเมินการสอน ไดแก ประมวลการใหขอมูลการสอนโดย 
นักศึกษาตามแบบที่มหาวทิยาลัยกําหนด และ / หรือ โดยคณาจารยผูรวมสอน และ/หรือโดยประธานหลักสตูร
หรือกรรมการบริหารหลักสตูร ที่ไดรับมอบหมาย 1 คน 
 

/ขอ 8  ขั้นตอน… 
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 ขอ 8  ขั้นตอนและวธิีการดาํเนินการประเมินผลการสอน มีดังตอไปน้ี 
                   8.1 ใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนง จัดเตรียมหลักฐานทางเอกสารที่จะเปนประโยชนตอการ 
ประเมินตามขอ 7 (1) และขอ 7 (2)  เสนอตอผูบังคับบญัชาชั้นตนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบตามทีค่ณะกําหนด  
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ภาระงานสอนวา ถูกตองตรงตามความเปนจริง มีผลงานถูกตองตามเกณฑ และ 
กอนยื่นเอกสารหลักฐานดังกลาวพรอมเอกสารขอรับการประเมินตอเจาหนาที่ปฏิบตัิงานดานบุคคลของคณะ
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการตอไป 
         8.2 ใหผูบังคับบญัชาจัดเตรียมหลกัฐานทางเอกสารตามขอ 7(3) เพ่ือประกอบการประเมนิ 
ผลการสอน 

        8.3 ใหคณะอนุกรรมการประชุมเพ่ือประเมินผลการสอน  และประเมินเอกสารประกอบการสอน  
หรือเอกสารคําสอน  หรือสื่อการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงนั้นๆ  พรอมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ประเมินตามแบบฟอรมที่แนบทายประกาศนี้ และใหคณะอนุกรรมการระบุผลการพิจารณาวาอยูในระดับ ชํานาญ 
ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ 
         8.4 ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ตองมีผลการประเมินการสอนจากคณะอนุกรรมการอยูในเกณฑ 
ดังนี้ 

   (1) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองไมต่ํากวาระดับชํานาญ 
(2) ตําแหนงรองศาสตราจารย   ตองไมต่ํากวาระดับชํานาญพิเศษ 
(3) ตําแหนงศาสตราจารย        ตองอยูในระดับเชี่ยวชาญ 

ทั้งน้ี ใหประธานอนุกรรมการเปนผูระบุผลการประเมินในแบบ ก.พ.อ. 03 สวนที่ 3  หรือ 
แบบ ก.พ.อ. 04 สวนที่ 2 แลวแตกรณี 
        8.5 ใหประธานคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนแจงผลการประเมินผลการสอนตอผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทราบ กรณีการประเมินผลการสอนไมผานเกณฑใหสามารถยื่นใหมได 

 ขอ 9  ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
   
 
 
               วราวุธ     สุมาวงศ 
        (ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สมุาวงศ)  
             ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ 

เอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
...................................... 

 
1.    ข้ันตอนการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน  เอกสารคาํสอน 

หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

 
 
 
 

 

1. ผูเสนอขอ  เตรียมหลักฐานทางเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ยื่นขอรับการ 

ประเมินผลการสอนตามที่กําหนดตอคณะอนุกรรมการ โดยผานผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบตามที่ 
คณะกําหนด  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ภาระงานสอนวาถูกตองตรงตามความเปนจริง  มีผลงานถูกตองตามเกณฑ และ
ประเมินผลการสอนในชั้นตน วา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ 
ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) 

 
 
 

 

2.   เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ 
     - รับเรื่องจากผูเสนอขอ และเสนอคณบดีแตงตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ  ที่มีคุณสมบัติและองคประกอบ     
       ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด แลวสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สํานักงานเลขานุการคณะ 
     - แจงผลการประเมินผลการสอนใหผูเสนอขอทราบเพื่อจัดสงผลงานทางวิชาการ 
     - เจาหนาที่ประทับตรารับเรื่องที่ผูเสนอขอสงผลงานที่ครบถวน สงเรื่องใหเจาหนาที่ผูปฏบัิติงานบุคคล ตรวจสอบ    
       คุณสมบัติและความครบถวนของเอกสารใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกําหนดแลว  
     - ใหสงเรื่องไปยังงานการเจาหนาที่มหาวิทยาลัย  โดยวิธีลับ 
 

3.     คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
 เอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน  พิจารณาดําเนินการ 
     -  ประชุมประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หรือส่ือการสอน  
        ตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด 

     -  สรุปผลการประเมิน และรายงานผล  
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน   หรือเอกสาร

คําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 
...................................... 

 2.  แบบประเมินผลการสอน 
          แบบ ผกส. หนา 1 

แบบประเมินผลการสอน 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

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

ชื่อ – สกุล ผูเสนอผลงาน.........................................................................................……….…………..........……………… 
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา………………………คณะ/วิทยาลัย……..........................……………..……..................…………. 
เสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ..................................................(ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย)  
ในสาขาวิชา…………………………………………..………............................................................................................... 

ระดับการประเมิน 

หัวขอการประเมิน ดีเดน 
5 

คะแนน  

ดีมาก 
4  

คะแนน 

ดี 
3 

คะแนน 

พอใช 
2  

คะแนน 

ตองปรับปรุง 
1  

คะแนน 
1. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหผลการ 
    สอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยเสนอ   
    เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน  
    (ตามคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพรและลักษณะคุณภาพ) 

     

2. มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห  
   วิจารณในวิชาที่สอน 

     

3. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีการสอนตาง ๆ  
   เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและคิดตามการสอน 
   ตลอดเวลา และใหเปนศูนยกลางการเรียนรู เชน ใช 
   ภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยางสอดแทรกประสบการณ  
   ใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด ตอบคําถามใหเขาใจได 
   อยางชัดเจน 

     

4. มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของ 
   วิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 

     

5. มีการแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่จะคนควา  
   ศึกษาเพิ่มเติม  

     

6. มีการจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน 
   ประสบการณตามความเหมาะสม 

     

 
7/มีความสามารถ... 



แบบ ผกส. หนา 2 
 

ระดับการประเมิน 

หัวขอการประเมิน ดีเดน 
5  

คะแนน 

ดีมาก 
4  

คะแนน 

ดี 
3 

คะแนน 

พอใช 
2 

คะแนน 

ตองปรับปรุง 
1 

คะแนน 
7. มีความสามารถในการใชส่ือการสอน และอุปกรณ 
    ชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 

     

8. มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของ 
   ผูเรียนในวิชาที่สอน เชน  คําถามที่ตรงจุดมุงหมาย    

     

9. มีจรรยาบรรณของการเปนอาจารย ตามประกาศ  
   ก.พ.อ. ไดแก ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง ชื่อสัตยและ 
   รับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบได ไมเลือกปฏิบัติอยาง  
   ไมเปนธรรม 

     

คะแนนรวม 
     

คะแนนรวมเฉลี่ย 
 

 
ความเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี) 
……………………………………………………………………………....………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....................................................................................………. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

 

 
1.  สรุปผลการประเมิน 

คะแนน ไมต่ํากวา  4.00   (    ) อยูในระดับเชี่ยวชาญ 
คะแนน ไมต่ํากวา  3.50   (    ) อยูในระดับชํานาญพิเศษ 
คะแนน ไมต่ํากวา  3   (    ) อยูในระดับชํานาญ  
โดยการคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกทานเปนผลการตดัสิน 

/2. ผลการ ิน......ประเม     
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แบบ ผกส. หนา 3 

 
2.  ผลการประเมิน  
 
 - คณะอนุกรรมการ ไดประเมินแลวมีความเห็นวา (นาย/นาง/นางสาว ............................................) 
มีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยระดบั ...............ซึ่งมีความ .............................(ชํานาญ / ชํานาญพิเศษ /
เชี่ยวชาญ) ... ในการสอน  จึงพิจารณาให 
  (    ) ผานตามเกณฑ 

(    ) ไมผานตามเกณฑ 
 
 จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพื่อพิจารณา 
 
 

      ลงชื่อ……………………………………ประธานอนุกรรมการ 
(.............................................) 

 
ลงชื่อ..................................................อนุกรรมการ 

(…………………………………) 
 

      ลงชื่อ..........................................………อนุกรรมการ 
(…..…………………………..) 

 
                                           ลงชื่อ...................................................อนุกรรมการ 

(..........................................) 
 

      ลงชื่อ...............................................…..อนุกรรมการ 
(………..…………………………..) 

 
                                          ลงชื่อ ................................................เลขานุการ 

(........................................) 
                                           

 วันที่ ..................................................           
 
 

/คําชี้แจงแบบประเมิน... 
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แบบ ผกส. หนา 4 
คําชี้แจงแบบประเมินผลการสอน 

 
1. แบบประเมินผลการสอนนี้กําหนดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
     ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
2. ใหผูขอรับการประเมินการสอนกรอกแบบประเมินสวนที่ 1 พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

1)  เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน ซึ่งผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 
     ตองจัดทําใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทาย สําหรบั 
     การเสนอขอกําหนดตําแหนงนั้น ๆ  
2) หลักฐานทีเ่กีย่วของกับการจัดการเรียนการสอน ไดแก แผนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย 

หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน เกณฑและวธิีการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผูเรียน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

3) ใหผูบังคับบัญชา จัดเตรียมหลักฐานทีเ่กีย่วของกับผลการประเมินการสอน ไดแก ประมวลการให
ขอมูลการสอนโดยนักศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาํหนด และ / หรือ โดยคณาจารยผูรวมสอน 
และ/หรือโดยประธานหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลกัสูตร ที่ไดรับมอบหมาย 1 คน 

3. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือ 
     สื่อการสอน เปนผูประเมินตามรายการที่กําหนด ซึ่งเปนดัชนีชีว้ัดคุณภาพการสอน คุณธรรมและ 
     จริยธรรมของผูสอนที่ดี 
4. กําหนดใหรายการประเมินทุกขอมีคาคะแนนเทากัน และระดับของการประเมินแตละรายการมี 5 ระดับ 

ดังนี้ 
ระดับ  5     หมายถึง   ดีเดน 
ระดับ  4     หมายถึง   ดีมาก 
ระดับ  3     หมายถึง    ดี   
ระดับ  2     หมายถึง    พอใช 
ระดับ  1     หมายถึง    ตองปรับปรุง 

5. เกณฑผานประเมิน คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกําหนด ดังนี้ 
1)  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองผานการประเมินผลการสอนในระดับคาคะแนน   
    เฉลี่ยไมต่าํกวา 3.00  จึงจะถือวามีความชํานาญในการสอน 
2)  ตําแหนงรองศาสตราจารย จะตองผานการประเมินผลการสอนในระดับคาคะแนน   
    เฉลี่ยไมต่าํกวา 3.50  จึงจะถือวามีความชํานาญพิเศษในการสอน 
3)  ตําแหนงศาสตราจารย จะตองผานการประเมินผลการสอนในระดับคาคะแนน   
    เฉลี่ยไมต่าํกวา 4.00  จึงจะถือวามีความเชี่ยวชาญในการสอน 

6. เม่ือคณะอนกุรรมการฯ ประเมินแลว ใหสงแบบประเมนิผลการสอนและเอกสารประกอบการพิจารณา
เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 
....................................... 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ 

เอกสารคําสอน  หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

...................................... 
 2.  แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคําสอน 
                 แบบ อปส. หรือ อส. หนา 1  

แบบประเมนิเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

............................... 
ชื่อ-สกุล ผูเสนอผลงาน..................................................................................................................................................... 
สังกัดภาควิชา /สาขา...........................................................................คณะ /วิทยาลัย..................................................... 
เสนอขอกําหนดตําแหนง..(ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย...)    ในสาขาวิชา..........(.ระบุในวงเล็บเชี่ยวชาญดาน....)  
วิชา ........................................................................................................................(ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อเรื่อง....) 

ระดับคุณภาพ 
หัวขอการประเมิน ดีเดน 

5 คะแนน 
ดีมาก 

4 คะแนน 
ดี 

3  คะแนน 
พอใช 

2 คะแนน 
ตองปรับปรุง 

1 คะแนน 
1. ความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา      
2. ความครอบคลุมรายวิชา หรือหลักสูตร      
3. การจัดลําดับเนื้อหา      
4. รูปแบบในการเขียน      
5. การศึกษาคนควาเอกสารประกอบการสอน 
   หรือเอกสารคําสอน 

     

6. ความถูกตองในการใชภาษา      
7. การเสนอแนวคิดของตนเอง      
8. คุณคาของเอกสารประกอบการสอนหรือ 
   เอกสารคําสอน 

     

            สรุปผลงานโดยภาพรวม      

ความเห็นอ่ืน ๆ 
.................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ผูประเมิน…………………………………… 
             (................................................) 
     ตําแหนง .................................................. 
                                         วันที่ ..................................................           
หมายเหตุ  ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
                หรือส่ือการสอน 

/คําอธิบายแบบประเมิน.... 
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แบบ อปส. หรือ อส. หนา 2  
 

คําอธิบายแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน  
  
เอกสารประกอบการสอน   

คํานิยาม       ผลงานทางวิชาการทีใ่ชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสตูรของ 
                   สถาบันอุดมศึกษาทีส่ะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวธิีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปน 
           เครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
รูปแบบ         เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในวิชาทีต่นสอน ประกอบดวย แผนการสอน  
                   หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี  
                   เพ่ิมขึ้นอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรอืหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ 
                   เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) เปนตน   
                       ทั้งน้ี  หากนําเสนอในรูปแบบ  Power point ควรมีรายละเอียด คําอธิบายความ 
                   เชื่อมโยงใหชัดเจน  
การเผยแพร   อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออ่ืน ๆ เชน  
                   ซีดีรอมที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวชิาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาแลว 

 
เอกสารคําสอน 

คํานิยาม        ผลงานทางวิชาการทีใ่ชสอนวิชาใดวชิาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ 
สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวธิกีารสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้น 
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปน 
เครื่องมือสําคัญของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเอง หรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนการ 
สอนในวิชานัน้ ๆ 

รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในวิชาทีต่นสอน ประกอบดวย  
                        แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตางๆ  
                    ดังตอไปน้ีเพ่ิมขึ้น เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ 
                    เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) ภาพเลื่อน (Slide) ตวัอยาง 
                    หรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบตัิ รวมทั้งการอางอิง 
                    เพ่ือขยายความที่มาของสาระและขอมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย 
การเผยแพร ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพมิพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืนๆ  

ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวชิานั้นๆ มาแลว 
 

/เกณฑการประเมิน.... 
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แบบ อปส. หรือ อส. หนา 3 
 

เกณฑการประเมิน 
 
 1. ความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา  หมายถึง  เน้ือหา ทฤษฎี  สูตร กฎ การทดลอง  
        ขอมูล การตีความหมาย  หลักฐานการอางอิง  ศักราช ฯลฯ  ถูกตองตามหลักวิชาการของศาสตรใน 
        สาขาวิชานั้น และเปนที่ยอมรับกันในปจจุบัน 
     2. ความครอบคลุมรายวิชาหรือหัวขอภาระงานสอน  หมายถึง เอกสารประกอบการสอน  หรือ 
        เอกสารคําสอน ฉบับนี้ครอบคลุมทุกหัวเรื่องที่เปนสาระสําคญัของรายวิชา หรือหัวขอที่ผูขอกําหนด 
        ตําแหนงเปนผูสอน 
     3. การจัดลําดับเนื้อหา  หมายถึง  การจัดลําดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอนทําใหเขาใจงาย 
     4.  รูปแบบในการเขียน  หมายถึง การนําเสนอเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการอธิบายวิชาที่ตนสอน  
         ควรประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย อาจมีสิ่งตางๆ สามารถสื่อความหมายไดดี ซึ่งอาจมีภาพ  
         แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) ตาราง ภาพเลื่อน (Slide) ควรอธบิายความเชื่อมโยงใหชัดเจน  
         มีรายละเอียดเพ่ือใหเขาใจ ตลอดจนความประณีตในการจดัวรรคตอน มีการอางอิงแหลงวิชาการที ่
         ถูกตอง มีแบบแผนในการเขียนอางอิง จัดทําบรรณานุกรม และภาคผนวกไวอยางครบถวน 
     5. การศึกษาคนควาเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน หมายถึง การศึกษาคนควา ตํารา  
         หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่จะชวยใหผูเรียนมีความรูความสามารถในรายวิชานั้น หรอืใหผูอานไดมี 
         ความรู และสามารถสืบคนเพิ่มเติมไดอยางกวางขวาง 
      6.  ความถูกตองในการใชภาษา หมายถึง การใชสํานวนในการเขียนเปนแบบแผนของภาษาไทย 
         ใชศัพทบัญญัติ และใชศัพทเทคนคิถูกตองตามหลักวิชาการ 
     7. การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การสอดแทรกความคิดเห็นเพิ่มเติม อาจจะเปนขอ 
         วิพากษวิจารณ ขอเสนอแนะ การประยุกต เน้ือหาสาระตางๆ คําสรุป รวมทั้งแนวคิดและความรูใหม 
         ที่เกิดจากวิเคราะหและสังเคราะห 

8. คุณคาของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน หมายถึง ความสําคญั ความนาเชือ่ถือและ 
   ประโยชนของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน  ในการนําไปใชประกอบการสอนหรือ 
   สื่อการศึกษาคนควาเพิม่เติมและสามารถนําไปใชอางอิงได 

 
สรุปผลงานโดยภาพรวม  หมายถึง การสรุปโดยรวมจากขอ 1 – 8 ความสําคัญของแตละหัวขอ  
ใหอยูในดุลยพินิจของผูประเมิน 

 
 

.................................. 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ 

เอกสารคําสอน  หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

...................................... 
 3.  แบบประเมินสื่อการสอน 

         แบบ สก. หนา 1 
แบบประเมนิสื่อการสอน 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

(สําหรับขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย) 
................................... 

ชื่อ – สกุล ผูขอรับการประเมิน............................................................................................................................................. 
สังกัดภาควิชา /สาขา..........................................................................คณะ /วิทยาลัย......................................................... 
เสนอขอกําหนดตําแหนง...............(ศาสตราจารย...)     ในสาขาวิชา.............................(...ระบุในวงเล็บเชี่ยวชาญดาน....)  
วิชา ........................................................................................................................(ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อเรื่อง....) 
 

ระดับคุณภาพ 

หัวขอการประเมิน 
ดีเดน 

5 
คะแนน 

ดีมาก 
4  

คะแนน 

ดี 
3 

คะแนน 

พอใช 
2 

คะแนน 

ตองปรับปรุง 
1 

คะแนน 
1.  เนื้อหา      
2.  การนําเสนอเนื้อหา      
3.  การเรียงลําดับเนื้อหา      
4.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกแบบ      
            สรุปผลงานโดยภาพรวม      

 
ความเห็นอ่ืน ๆ 
.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

ผูประเมิน…………………………………… 
             (................................................) 
     ตําแหนง .................................................. 
                                           วันที ่..................................................           
หมายเหตุ  ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
                หรือส่ือการสอน 

/คําอธิบาย...... 
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แบบ สก. หนา 2 
  คําอธิบายการประเมินสื่อการสอน 
 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึง่ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็น 
                    เน้ือหาวิชาที่สอน และวธิกีารสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบ 
                    การสอน เอกสารคําสอน จนมีความสมบูรณกวา จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียนที่จะนําไป 
                    ศึกษาคนควาดวยตนเอง หรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ   
รูปแบบ     เปนผลติภัณฑ  หรอืสิ่งประดิษฐเพ่ือการเรียนการสอน  เชน  แบบทดสอบการจัดกิจกรรมการ 
                    เรียนรู  บทเรียนสําเร็จรูปนําเสนอในลักษณะสิ่งพิมพ  ชุดการสอน  บทเรียนคอมพิวเตอร 
                    ชวยสอน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  บทเรียนออนไลน หรือ e – learning   ตลอดจนเอกสาร 
                    คําบรรยายหรือคูมือปฏิบัติการที่ไดใชสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
                    ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกตอง และมีการอางอิงตามมาตรฐานสากล  
การเผยแพร ตองจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสือ่อ่ืน ๆ ที่แสดงหลักฐานวา  
                    ไดเผยแพรแกผูเรียนในวชิานั้นๆ มาแลว  

  

1. การสงผลงาน 
 1.1  รายงานการจัดทําสื่อ  ประกอบดวย  หัวขอซ่ึงครอบคลุม  ดังนี้ 
       - หลักการและเหตผุลในการจัดทําสื่อ 
       - วัตถุประสงคในการจดัทําสื่อ  เชน  ใชประกอบการสอน  ใชเปนสวนเสริมการเรียนรูรายวชิา   
                  หรือใชเรียนรูดวยตนเองทั้งรายวิชา  เปนตน 
       - ทั้งน้ีใหอธิบายการใชสื่อประกอบโดยสังเขป  
 1.2 รายงานการประเมินผลสื่อที่นําไปใชกับกลุมเปาหมาย 
 1.3 รายงานการเผยแพรสื่อ  โดยระบุถึง 
       - สถานที่ที่ใชสื่อ  เชน  ศูนยการเรียนรูของคณะ  หองสมุด เปนตน 
       - การเผยแพรสื่อ เชน  มีการจัดจําหนายทั่วไป  มีการขอทําสําเนาเพื่อไปใชในการศึกษาที่ 
                  สถาบันอ่ืน  หรือเผยแพรบนเครือขายระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร เปนตน 
2.  การประเมินสื่อการสอน 
 2.1  องคประกอบในการพิจารณา 
       ในการประเมินคุณภาพของสื่อ จะพิจารณาทั้งดานเนื้อหาและวธิีการนําเสนอ ซึ่งควรกําหนดให
เน้ือหาและการนําเสนอชื่อ มีความสําคัญเทาเทียมกัน โดยการพิจารณา 
       - เน้ือหา        จะพิจารณาความถูกตองและความสมบูรณของเน้ือหา 
                - การนําเสนอ    จะพิจารณาขั้นตอนการผลิต ตั้งแตการใชเทคนิคและขั้นตอนการนาํเสนอ 
                                     ซึ่งจะตองสามารถสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในสาระไดเปนอยางดี  และมีความ 
                                     นาสนใจ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนติดตามบทเรียนตั้งแตตนจนจบ ตรงตาม 
                                     หลักการของการนําเสนอโดยสื่อน้ัน ๆ  

       /2.2  ผูประเมิน... 
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แบบ สก. หนา 3 
 
          2.2  ผูประเมิน 
        ในการพิจารณาสื่อการเรียนการสอน  จะตองพิจารณาองคประกอบในดานความถูกตอง ปริมาณ
เน้ือหาและวธิกีารนําเสนอ ซึ่งการประเมินทางดานเนื้อหา ผูประเมินจะตองมีความรูในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ 
สวนการประเมินวิธีการนําเสนอ  ผูประเมินจะตองมีความรูในดานผลิตสื่อ  ดังนั้น ผูประเมินจึงควรประกอบดวย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ทั้งในดานเนื้อหาและการผลิตสื่อ  และใหพิจารณาตามเกณฑการประเมินผลงาน 
สื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
หัวขอการประเมิน 

               ดี             ดีมาก                                  ดีเดน 
เน้ือหา - ถูกตองและ 

ทันสมัย 
- ถูกตอง ลึกซึ้ง 
ทันสมัย และครบถวน 

- ถูกตอง ลึกซึ้ง ทันสมัย ครบถวนและเปน
แหลงอางอิงได เน้ือหาคําบรรยายแสดงถึง
การคนควาทีล่ึกซึ้งและสมบรูณ 

การนําเสนอเนื้อหา - ชัดเจน 
- สื่อความหมาย
ถูกตอง 
 

- ชัดเจนดีมาก 
- สื่อความหมาย
ถูกตองดีมาก 

- ชัดเจน สื่อความหมายถูกตอง 
- มีความยาวของการนําเสนอ   
- เน้ือหาเหมาะสม ครบถวน รวมทั้งมีเทคนิค
การนําเสนอที่แสดงถึงความริเริ่มทําใหมี
คุณภาพ 

การเรียงลําดับ
เน้ือหา 

- มีความตอเน่ือง
และสัมพันธกนัดี 

- มีความตอเนื่องและ
สัมพันธกันดีมาก 

- มีความตอเนื่องและสัมพันธกัน 
- มีกิจกรรมหลายรูปแบบทีเ่หมาะสม  
ที่ใหเกิดความเขาใจเราใจและกระตุนชวน 
ใหติดตาม 

การออกแบบ ดานกายภาพ 
- มีความคงทน 
นาสนใจ สะดวก 
และงายในการ
นําไปใช 
ดานคุณภาพ 
- สามารถสงเสริมให
เกิดการเรียนรูและ
เขาใจในสาระได
เปนอยางดี 

ดานกายภาพ 
- มีความคงทน  
นาสนใจ และงายใน
การนําไปใชดีมาก 
 
ดานคุณภาพ 
-สามารถสงเสริมให
เกิดการเรียนรู และ
เขาใจในสาระไดอยาง
ลึกซึ้ง 

ดานกายภาพ 
- มีความคงทน  นาสนใจ สะดวก และงายใน
การนําไปใชอยางดีเดน 
 
 
ดานคุณภาพ 
- สามารถสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และ   
เขาใจในสาระไดอยางลึกซึ้ง รวมทั้งมี 
รูปแบบที่แสดงถึงการจัดสรรอยางประณีต 
- มีความคิดริเริ่มทําใหมีคุณภาพคุณคาใช
เปนตนแบบได 
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