


 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2565 

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

  เพ่ือให้การประเมินผลการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 

มีประสิทธิภาพ   

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 

๒๕65 ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 

กรกฎาคม  2565 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2565” 

  ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

   บรรดาประกาศ ค าสั่งหรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

  ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร  เรื่อง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2564 

   ข้อ  ๔  ในประกาศนี ้

   “ก.พ.อ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามมาตรา  

11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

    “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

  “คณบดี”  หมายความว่า คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะซึ่งเป็นต้นสังกัด

ของผู้ขอประเมินผลการสอน 

   “คณะ”  หมายความว่า  คณะ  ตามความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗   ที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนและวิจัย  และหมายความรวมถึงหน่วยงานภายในที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย 

  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร   

 



 

 

 

  “ประธานคณะกรรมการ” หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง                 

ทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

  “คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  

   “ผู้ขอประเมินผลการสอน”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา              

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ที่เสนอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือ 

ขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า 

   “ต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์            

และศาสตราจารย์ 

  “ผลการสอน”  หมายความว่า  คุณภาพการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอนที่ครอบคลุม

ข้อมูลที่จ าเป็นทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน 

ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ผล

ถูกต้องที่สุดและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน  

ผลการสอน 

   “เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  แบบที่ 1”  หมายความว่า  ผลงานทาง

วิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่

สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบ  

การสอน   

   “เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  แบบที่ 2”  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่

ใช้สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่าง

เป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน (เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบ

ที่ 1) จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน (เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 1)

จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ   

     ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้ขอประเมินผลการสอน มีดังต่อไปนี้ 

   (1)  ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเทียบ

ค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  

   (2)  ต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 

   (3) กรณีผู้ขอประเมินผลการสอน สอนคนเดียวจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ

ประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่สอนแล้วแต่กรณี  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอประเมินผลการสอน          

สอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการ

สอน  ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอประเมินผลการสอนเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี  ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า           

สามหน่วยกิตระบบทวิภาค 

 

 



 

 

  ข้อ  6  ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เสนอโดยคณะกรรมการ

ประจ าคณะ  ประกอบด้วย  

 (1)  คณบดีต้นสังกัดของผู้ขอประเมินผลการสอน  เป็นประธานอนุกรรมการ 

 (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่ง 

        ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ขอในสาขาวิชาที่ขอ 

        ก าหนดต าแหน่ง หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

        จ านวนหนึ่งคน     เป็นอนุกรรมการ 

 (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่ง 

        ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ขอในสาขาวิชาที่ขอ 

       ก าหนดต าแหน่ง หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   

       จ านวนหนึ่งคน     เป็นอนุกรรมการ 

 (4)  หัวหน้าส านักงานคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย  เป็นเลขานุการ  

   กรณีที่คณบดีเป็นผู้ขอประเมินผลการสอน  ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น

ประธานคณะอนุกรรมการ 

    กรณทีี่อธิการบดีเป็นผู้ขอประเมินผลการสอน ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผล

การสอน โดยให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานอนุกรรมการ 

   กรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ขอ       

ในสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่งหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  ตามข้อ 6 (3) ให้ประธานคณะกรรมการแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ตามข้อ 6 (2)  เพิ่มเติมอีกหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการ 

   ทั้งนี้ อนุกรรมการตามข้อ 6 (2) และข้อ 6 (3) จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนหรือผลงาน 

ทางวิชาการ 

   (2) เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของผู้ขอประเมินผลการสอน  

(3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กับผู้ขอประเมินผลการสอน 

   ข้อ  7  ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนประเมินความสามารถในการสอนจากการ

ปฏิบัติการสอนจริงในห้องเรียน หรือการสอนออนไลน์ หรือการประเมินจากวีดิทัศน์การสอนและเอกสาร

หลักฐานทีใช้ในการประเมินผลการสอน 

   ข้อ  8 ให้ผู้ขอประเมินผลการสอนเสนอเอกสารหลักฐานทีใช้ในการประเมินผลการสอน 

ดังต่อไปนี้ 

   (๑) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 ส าหรับการเสนอ

ขอก าหนดต าแหน่งนั้น ๆ ซึ่งผู้ขอประเมินผลการสอนต้องจัดท าให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
  

 

เพิ่มเติมใหม่



 

 

  (๒) กรณีการประเมินจากการสอนออนไลน์ หากไม่ได้ประเมินในขณะที่สอน ให้ส่งลิงก์ (Link) 

หรือวีดิทัศน์การสอนในรายวิชาที่จะขอประเมินผลการสอนที่ถ่ายท าจากการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอน

ตามแผนการสอน  ไม่น้อยกว่า 50 นาท ี

  (๓) กรณีการประเมินจากวีดิทัศน์การสอน ให้ส่งวีดิทัศน์การสอนในรายวิชาที่จะขอประเมินผล

การสอนที่ถ่ายท าจากการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอนตามแผนการสอน  ไม่น้อยกว่า 50 นาท ี  

  ข้อ  9  ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการประเมินผลการสอนตามแบบประเมินผลการสอน   

โดยใช้แนวทางการประเมินผลการสอน เกณฑ์การประเมินผลการสอน  และแบบประเมินคุณภาพเอกสาร

หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

   ข้อ  10  กระบวนการประเมินผลการสอน 

  (1)  ให้ผู้ขอประเมินผลการสอน เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนตาม 

ข้อ 8  ต่อคณะต้นสังกัด โดยต้องจัดท าให้เป็นไปตามคู่มือการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

ที่คณะกรรมการก าหนด 

   (2)  ให้หัวหน้าส านักงานคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ของเอกสารหลักฐานตามข้อ 10 (1) และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามองค์ประกอบที่คณะกรรมการก าหนด 

    (3)  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ เสนอรายนามคณะอนุกรรมการตามข้อ 6 พร้อมข้อมูล

ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบท่ีก าหนดต่อประธานคณะกรรมการ  

   (4)  ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการประเมินผลการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอน ภายใน 

30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

           กรณีที่คณะอนุกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอน  ผู้ขอประเมินผลการสอนต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่

ได้รับแจ้ง กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาต่อประธานคณะอนุกรรมการได้ ทั้งนี้  การขยาย

ระยะเวลาจะกระท าได้เพียง 1 ครั้งและไม่เกิน 30 วัน  

   หากผู้ขอประเมินผลการสอนไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล

การสอนให้เสร็จตามระยะเวลาที่ได้รับการขยาย  ให้ถือว่าผู้ขอประเมินผลการสอนไม่ผ่านการประเมินผลการ

สอน  และให้เลขานุการคณะอนุกรรมการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

   (5) ให้ เลขานุการคณะอนุกรรมการสรุปและรายงานผลการประเมินผลการสอนต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ  และส่งผลการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการ

สอนฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการสอน ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์

เอกสาร (PDF) ผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (e-Office Automation)  

ต่องานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  

    เมื่อได้รับเรื่องการประเมินผลการสอน ตามข้อ 10 (5) ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอต่อ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 



 

 

  ข้อ  11  เกณฑ์การประเมินผลการสอน  

  (1) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องเป็นผู้มีความช านาญในการสอน โดยมีผลการประเมิน        
ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญ 
  (2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ต้องเป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน โดยมีผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าระดับช านาญพิเศษ 
 
   ทั้งนี้  ให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้ระบุผลการประเมินในแบบ ก.พ.อ. ๐๓  ส่วนที่  ๓  และ
แบบ ก.พ.อ. ๐๔ ส่วนที่  ๒  แล้วแต่กรณี 

  ข้อ  12  ผู้ขอประเมินผลการสอน  อาจขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนวันที่เสนอ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการก็ได้  ทั้งนี้  ให้ผลการประเมินมีอายุได้ไม่เกิน 2 ปี  นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ

เห็นชอบผลการประเมินผลการสอน  

   ข้อ 13  ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้   

   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด  

และค าวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด  

     ประกาศ  ณ  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 

 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์) 

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 


