
การขอรับประเมินการสอน (กรณีเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

หลักเกณฑ์โดยสรุป 
1. ต้องมีชั่วโมงสอนที่เทียบค่าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ กลุ่มเน้นวิจัย มีภาระงานขั้นต่่า 9 LU/ปี หรือกลุ่มเน้น

สอนภาระงานขั้นต่่า 12 LU/ปี 
2. เสนอเอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 

และต้องมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
3. ผลการประเมินการสอนมีความช านาญในการสอน (ระดับคะแนน 3.5 ขึ้นไป) 
4. น่าผลการประเมินของหัวหน้าภาควิชา นักศึกษา และเพ่ือนร่วมงานมาประกอบด้วย 
5. สามารถขอรับการประเมินการสอนล่วงหน้าก่อนเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการได้ และสามารถเก็บผลการ

ประเมินไว้ได้ 3 ปี (นับตั้งแต่ผู้ขอได้รับทราบผล) 
6. สามารถน่าผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์ มาใช้แทนการประเมินการสอนเพ่ือขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการได้ 

คุณสมบัติ 
1. ผู้ขอรับการประเมนิการสอนก่อนล่วงหน้า จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ก่าหนด กล่าวคือ จะต้องมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต่าแหน่งตามคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก่าหนด ส่าหรับเสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเป็น อาจารย์ ป.ตรี = 6 ปี หรือ อาจารย์ ป.โท = 4 ปี หรือ อาจารย์ ป.เอก = 1 ปี 

2. รายวิชาที่น่ามาใช้ขอประเมินการสอน จะต้องเป็นรายวิชาที่ใช้สอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยให้น่า
รายวิชาที่สอนเสร็จในเทอมล่าสุดมาขอรับการประเมิน 

สิ่งท่ีผู้ขอต้องด าเนินการ 
1. บันทึกข้อความ (แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินฯ) (File : 01-context_record_ev) 
2. เอกสารประกอบการสอน (เป็นรูปเล่ม ผ่านการรวบรวมหรือเรียบเรียง) มีองค์ประกอบของรูปเล่ม ดังนี้ 

2.1. ปก 
2.2. ค่าน่า 
2.3. สารบัญ 
2.4. แผนการสอน โดยใช้แบบฟอร์มที่ก่าหนด (File : 12CoureOutline) ทั้งนี้ผู้ขอสามารถปรับเนื้อหาได้ตาม

เหมาะสมโดยให้ค่านึงหัวข้อของแผนการสอนให้ครบถ้วน 
2.5. รายละเอียดเนื้อหาวิชา (ให้ใส่เนื้อหาที่สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่

สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ อาจมี Power Point, CD Rom, Website หรือ 
E-Leaning ประกอบด้วยก็ได้) 

2.6. บรรณานุกรม 
3. ผลการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา (File : 14EV_student) : ให้ผู้ขอดาวน์โหลดข้อมูลการประเมินผลโดย

นักศึกษาจากระบบ “ระบบประเมินการเรียนการสอน” โดยเลือก “ประเมินการสอนของอาจารย์” และเลือกผล
การประเมินทั้ง 3 รูปแบบ (คะแนนดิบ ค่าถามระดับคะแนน ค่าถามปลายเปิด) มาประกอบด้วย 

4. ผลการประเมินผลการสอนโดยคณาจารย์/เพ่ือนร่วมงาน (File : 15EV_friend) 
5. ผลการประเมินผลการสอนโดยหัวหน้าภาควิชา (File : 16EV_boss) 
 * เอกสารในข้อ 2 – 5 ใช้จ่านวน 4 ชุด 
 ** เอกสารในข้อ 1 และ 3 – 5 หากประสงค์จะให้การเจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ สามารถแจ้งความประสงค์ก่อน
ล่วงหน้าประมาณ 1 – 3 วัน โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อสาขาวิชาที่ประสงค์จะขอก่าหนดต่าแหน่ง 
2. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม(ถ้ามี) และภาคการศึกษา 
3. ชื่อเพ่ือนร่วมที่ประสงค์จะให้เป็นผู้ประเมิน 
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การขอรับประเมินการสอน (กรณีเสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์) 

หลักเกณฑ์โดยสรุป 
1. ต้องมีชั่วโมงสอนที่เทียบค่าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ กลุ่มเน้นวิจัย มีภาระงานขั้นต่่า 9 LU/ปี หรือกลุ่มเน้น

สอนภาระงานขั้นต่่า 12 LU/ปี 
2. เสนอเอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 

และต้องมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
3. ผลการประเมินการสอนมีความช านาญพิเศษในการสอน (ระดับคะแนน 4.00 ขึ้นไป) 
4. น่าผลการประเมินของหัวหน้าภาควิชา นักศึกษา และเพ่ือนร่วมงานมาประกอบด้วย 
5. สามารถขอรับการประเมินการสอนล่วงหน้าก่อนเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการได้ และสามารถเก็บผลการ

ประเมินไว้ได้ 3 ปี (นับตั้งแต่ผู้ขอได้รับทราบผล) 
6. สามารถน่าผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์ มาใช้แทนการประเมินการสอนเพ่ือขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการได้ 

ข้อสังเกต 
1. ผู้ขอรับการประเมนิการสอนก่อนล่วงหน้า จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ก่าหนด กล่าวคือ จะต้องมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต่าแหน่งตามที่ ก.พ.อ.ก่าหนด ส่าหรับเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จะต้องเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี  

2. รายวิชาที่น่ามาใช้ขอประเมินการสอน จะต้องเป็นรายวิชาที่ใช้สอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยให้น่า
รายวิชาที่สอนเสร็จในเทอมล่าสุดมาขอรับการประเมิน 

สิ่งท่ีผู้ขอต้องด าเนินการ 
1. บันทึกข้อความ (แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินฯ) (File : 01-context_record_ev) 
2. เอกสารค่าสอน (เป็นรูปเล่ม ผ่านเรียบเรียงเขียนเอง) มีองค์ประกอบของรูปเล่ม ดังนี้ 

2.1. ปก 
2.2. ค่าน่า 
2.3. สารบัญ 
2.4. แผนการสอน โดยใช้แบบฟอร์มที่ก่าหนด (File : 13CoureOutlineAssoc) ทั้งนี้ผู้ขอสามารถปรับเนื้อหาได้

ตามเหมาะสมโดยให้ค่านึงหัวข้อของแผนการสอนให้ครบถ้วน 
2.5. รายละเอียดเนื้อหาวิชา (ให้ใส่เนื้อหาที่สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่

สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาจากเอกสารประกอบการสอน
จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถน่าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมข้ึนจาก
การเรียนในวิชานั้น ๆ อาจมี Power Point, CD Rom, Website หรือ E-Leaning ประกอบด้วยก็ได้) 

2.6. บรรณานุกรม 
3. ผลการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา (File : 14EV_student) : ให้ผู้ขอดาวน์โหลดข้อมูลการประเมินผลโดย

นักศึกษาจากระบบ “ระบบประเมินการเรียนการสอน” โดยเลือก “ประเมินการสอนของอาจารย์” และเลือกผล
การประเมินทั้ง 3 รูปแบบ (คะแนนดิบ ค่าถามระดับคะแนน ค่าถามปลายเปิด) มาประกอบด้วย 

4. ผลการประเมินผลการสอนโดยคณาจารย์/เพ่ือนร่วมงาน (File : 15EV_friend) 
5. ผลการประเมินผลการสอนโดยหัวหน้าภาควิชา (File : 16EV_boss) 
 * เอกสารในข้อ 2 – 5 ใช้จ่านวน 4 ชุด 
 ** เอกสารในข้อ 1 และ 3 – 5 หากประสงค์จะให้การเจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ สามารถแจ้งความประสงค์ก่อน
ล่วงหน้าประมาณ 1 – 3 วัน โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อสาขาวิชาที่ประสงค์จะขอก่าหนดต่าแหน่ง 
2. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม(ถ้ามี) และภาคการศึกษา 
3. ชื่อเพ่ือนร่วมที่ประสงค์จะให้เป็นผู้ประเมิน 
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การขอรับประเมินการสอน (กรณีเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์) 

หลักเกณฑ์โดยสรุป 
1. ต้องมีชั่วโมงสอนที่เทียบค่าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ กลุ่มเน้นวิจัย มีภาระงานขั้นต่่า 9 LU/ปี หรือกลุ่มเน้น

สอนภาระงานขั้นต่่า 12 LU/ปี 
2. เสนอเอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 

และต้องมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
3. ผลการประเมินการสอนมีความเชี่ยวชาญในการสอน (ระดับคะแนน 4.50 ขึ้นไป) 
4. น่าผลการประเมินของหัวหน้าภาควิชา นักศึกษา และเพ่ือนร่วมงานมาประกอบด้วย 
5. สามารถขอรับการประเมินการสอนล่วงหน้าก่อนเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการได้ และสามารถเก็บผลการ

ประเมินไว้ได้ 3 ปี (นับตั้งแต่ผู้ขอได้รับทราบผล) 
6. สามารถน่าผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์ มาใช้แทนการประเมินการสอนเพ่ือขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการได้ 

ข้อสังเกต 
1. ผู้ขอรับการประเมนิการสอนก่อนล่วงหน้า จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ก่าหนด กล่าวคือ จะต้องมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ก.พ.อ.ก่าหนด ส่าหรับเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งศาสตราจารย์ จะต้องเป็นต่าแหน่ง
รองศาสตราจารย์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี  

2. รายวิชาที่น่ามาใช้ขอประเมินการสอน จะต้องเป็นรายวิชาที่ใช้สอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยให้น่า
รายวิชาที่สอนเสร็จในเทอมล่าสุดมาขอรับการประเมิน 

สิ่งท่ีผู้ขอต้องด าเนินการ 
1. บันทึกข้อความ (แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินฯ) (File : 01-context_record_ev) 
2. เอกสารการสอน (เป็นรูปเล่ม ผ่านเรียบเรียงเขียนเอง) มีองค์ประกอบของรูปเล่ม ดังนี้ 

2.1. ปก 
2.2. ค่าน่า 
2.3. สารบัญ 
2.4. แผนการสอน โดยใช้แบบฟอร์มที่ก่าหนด (File : 13CoureOutlineAssoc) ทั้งนี้ผู้ขอสามารถปรับเนื้อหาได้

ตามเหมาะสมโดยให้ค่านึงหัวข้อของแผนการสอนให้ครบถ้วน 
2.5. รายละเอียดเนื้อหาวิชา (ให้ใส่เนื้อหาที่สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่

สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาจากเอกสารประกอบการสอน
จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถน่าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมข้ึนจาก
การเรียนในวิชานั้น ๆ อาจมี Power Point, CD Rom, Website หรือ E-Leaning ประกอบด้วยก็ได้) 

2.6. บรรณานุกรม 
3. ผลการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา (File : 14EV_student) : ให้ผู้ขอดาวน์โหลดข้อมูลการประเมินผลโดย

นักศึกษาจากระบบ “ระบบประเมินการเรียนการสอน” โดยเลือก “ประเมินการสอนของอาจารย์” และเลือกผล
การประเมินทั้ง 3 รูปแบบ (คะแนนดิบ ค่าถามระดับคะแนน ค่าถามปลายเปิด) มาประกอบด้วย 

4. ผลการประเมินผลการสอนโดยคณาจารย์/เพ่ือนร่วมงาน (File : 15EV_friend) 
5. ผลการประเมินผลการสอนโดยหัวหน้าภาควิชา (File : 16EV_boss) 
 * เอกสารในข้อ 2 – 5 ใช้จ่านวน 4 ชุด 
 ** เอกสารในข้อ 1 และ 3 – 5 หากประสงค์จะให้การเจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ สามารถแจ้งความประสงค์ก่อน
ล่วงหน้าประมาณ 1 – 3 วัน โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อสาขาวิชาที่ประสงค์จะขอก่าหนดต่าแหน่ง 
2. รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม(ถ้ามี) และภาคการศึกษา 
3. ชื่อเพ่ือนร่วมที่ประสงค์จะให้เป็นผู้ประเมิน 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการขอรับการพิจารณาประเมินผลการสอน 

ผู้ขอ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

ผู้ขอจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไป 
1. บันทึกข้อความ ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
2. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค่าสอน/เอกสารการสอน จ่านวน 4 ชุด 
3. ผลการประเมินโดยนักศึกษา จ่านวน 4 ชุด 
4. ผลการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน จ่านวน 4 ชดุ 
5. ผลการประเมินโดยผูบ้ังคบับัญชา จ่านวน 4 ชดุ 

หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาตรวจสอบเอกสารและให้ความเห็นชอบ 

การเจ้าหน้าที่
คณะ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ สรุปรายละเอียด 
เตรียมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ประทับตราลงรับ 
2. น่าเสนอคณบดีพิจารณา และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อด่าเนินการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินการสอน 

คณบดี 

1. ทาบทามผูท้รงคุณวุฒ ิ
2. ออกค่าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน 
3. ออกหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประเมิน
การสอนให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณา (อยา่งน้อย 30 วัน) 
4. นัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด่าเนินการจัดประชุม บนัทึกและสรุปผล 

ได้รับการแจ้งผล มี 2 กรณี 
1. กรณีผ่านโดยไม่ต้องแก้ไขเอกสาร (ผู้ขอจะได้รับผลสรุปการประเมิน) 
2. กรณีผ่านโดยมีมติให้แก้ไขเอกสาร (ให้ผู้ขอด่าเนินการแก้ไขเอกสารตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ และจัดส่งเอกสารที่แก้ไขให้การเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบจ่านวน 1 ชุด ก่อนรับเอกสารผลสรุปการประเมิน) 

พิจารณาเอกสารที่การเจ้าหน้าที่น่าเสนอ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจ่านวน 2-3 
ราย 

การเจ้าหน้าที่
คณะ 

ผู้ขอ 


