
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอ 
 กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2552 

      
  
 เพ่ือใหการประเมินผลการสอนในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑและวธิีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง   
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่  1  มีนาคม  2550  
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 (2) ขอ 9(2) และขอ 10 (2)  แหงขอบังคับมหาวทิยาลัย   
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง           
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ.  2551  ลงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2551         
และมติคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครัง้ที่ 6/2551 เม่ือวันที่ 22 ธนัวาคม      
2551  จึงออกประกาศ ไวดังตอไปน้ี 
 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  3 เมษายน  2550  เปนตนไป 
 ขอ  1  ในประกาศฉบบันี ้
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับ         
การแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 “คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน”  หมายความวา คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน     
ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลการสอน
ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 “ฝายเลขานุการ”  หมายความวา  ผูไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร  ทําหนาที่เกี่ยวกบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 “ผลการสอน”  หมายความวา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองมีชั่วโมงสอนประจํา
วิชาใดวิชาหนึง่ที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลยัและมีความสามารถในการสอนพรอมเสนอผลงาน
สอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ประกอบดวย         
   “ความสามารถในการสอน”  หมายความวา  มีความสามารถในการสอน  คือ 
    1.  ชํานาญในการสอน สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
    2.  ชํานาญพิเศษในการสอน   สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย 
    3.  เชี่ยวชาญในการสอน       สําหรับตําแหนงศาสตราจารย 
 
                               /ชํานาญ... 
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    “ชํานาญในการสอน”  หมายความวา  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย             
ตองมีความชาํนาญในการสอน เชน มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ  เน้ือหาวิชาที่สอนมีความถูกตอง           
และทันสมัย สามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะหและวิจารณในวิชาที่สอน มีความสามารถในการใช         
เทคนิคการสอน  ทักษะการสอน  รูปแบบการสอนตางๆ  เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยางสอดแทรกประสบการณ ใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคิดและ              
ตอบคําถามไดอยางชัดเจน มีความสามารถบูรณาการและถายทอดความรูในวิชาที่สอนใหสัมพันธกับวิชาอ่ืนได 
สามารถใชสื่อและอุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและชวยใหผูเรยีน          
เกิดการเรียนรูไดดีขึ้น แนะนําสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนทราบแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือศึกษาคนควาเพิ่มเตมิ          
มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวธิีการที่หลากหลาย สอดคลองเหมาะสมกับลักษณะงาน  และการเรียนรู  
สามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตามความเหมาะสมมีความรูความเขาใจ         
ในเรื่องที่นํามาสอนเปนอยางดีประกอบกบัมีความคิดริเริ่มและนํานวตักรรมมาใชกับเรื่องทีส่อนไดอยางเหมาะสม          
โดยตองผานประเมินอยางนอย 6 องคประกอบของการประเมินความสามารถในการสอน 
    “ชํานาญพิเศษในการสอน”  หมายความวา  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง                     
รองศาสตราจารย ตองมีความสามารถสูงกวาระดับชํานาญในการสอน  โดยตองผานการประเมินอยางนอย  
8 องคประกอบของการประเมินความสามารถในการสอน 
    “เชี่ยวชาญในการสอน”  หมายความวา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย              
ตองมีความสามารถสูงกวาระดับชํานาญพิเศษในการสอน  โดยตองผานการประเมินทั้ง 10 องคประกอบ               
ของการประเมินความสามารถในการสอน 
   “ผลงานสอน”  หมายความวา  เอกสารทีใ่ชในการสอนซึง่ผลติขึน้ตามภาระงานสอน  คือ 

  1.  เอกสารประกอบการสอน  สําหรบัผูเสนอขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 
    2.  เอกสารคําสอน  สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

  3.  เอกสารการสอน หรือ สื่อการสอน สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 
    “เอกสารประกอบการสอน”  หมายความวา  ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอน
วิชาใดวิชาหนึง่ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวธิีการสอนอยางเปนระบบ 
จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
    “เอกสารคําสอน”  หมายความวา  ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง           
ตามหลักสตูรของมหาวทิยาลยัที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวชิาที่สอนและวธิีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึน้
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอนจัดเปนเครื่องมือสําคัญของ
ผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวชิานั้น ๆ     
    “เอกสารการสอน”  หมายความวา  เอกสารที่นํามาใชสอนวิชาใดวชิาหนึ่ง               
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีแหลงอางอิงทันสมัย และถูกตองตามมาตรฐานสากล 
             /สื่อการ... 
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   “สื่อการสอน”  หมายความวา  อุปกรณทุกชนิดที่ใชประกอบการสอน วิชาใดวิชาหนึ่ง              
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมีคูมือการใชงานหรือคําอธิบายประกอบดวย    
 ขอ  2  เกณฑการประเมินความสามารถในการสอน  โดยวิธีปกติและวธิีพิเศษ 
  2.1  ชํานาญในการสอน  สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย               
ตองผานการประเมินความสามารถในการสอนอยางนอย 6 องคประกอบ ตามที่กําหนดไวใน              
แบบประเมินความสามารถในการสอนทายประกาศนี ้

 2.2  ชํานาญพิเศษในการสอน  สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย             
ตองผานการประเมินความสามารถในการสอนอยางนอย 8 องคประกอบตามที่กาํหนดไวในแบบประเมิน
ความสามารถในการสอนทายประกาศนี ้

 2.3  เชี่ยวชาญในการสอน สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ตองผาน           
การประเมินความสามารถในการสอนทั้ง 10 องคประกอบตามที่กําหนด ไวในแบบประเมินความสามารถ                   
ในการสอนทายประกาศนี ้
 ขอ  3  เกณฑการประเมิน ผลงานสอน โดยวิธีปกติและวธิีพิเศษ 
  3.1  เอกสารประกอบการสอน  สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                   
คํานิยาม  รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพใหเปนไปตามหลักเกณฑแนบทายประกาศนี้ 
  3.2  เอกสารคาํสอน  สาํหรบัผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย คํานยิาม รูปแบบ           
การเผยแพร และลักษณะคณุภาพใหเปนไปตามหลักเกณฑแนบทายประกาศนี ้
  3.3  เอกสารการสอน/สื่อการสอน สําหรบัผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย คํานิยาม 
การเผยแพร และลักษณะคณุภาพใหเปนไปตามหลักเกณฑแนบทายประกาศนี ้
  3.4  การประเมินผลงานสอน ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย                    
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยวิธีปกตติองมีคุณภาพผลงานสอนในระดับดีขึ้นไป 
  3.5  การประเมินผลงานสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย                       
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (เฉพาะผูเสนอผลงานทางวชิาการดวยวธิีทีห่นึ่งเทานัน้ ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยหลักเกณฑและวธิีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล        
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย  พ.ศ. 2551 ลงวันที่  30  กันยายน 
2551) โดยวิธีพิเศษ ตองมีคุณภาพผลงานสอนในระดับดีมาก 
 ขอ  4  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย              
โดยวิธีปกติ เกณฑการตัดสนิใหถือผลการประเมินผลการสอนซึ่งประกอบดวยความสามารถในการสอนและ              
ผลงานสอน  จากการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 2 ใน 3 คน หากผลการประเมินผล                
การสอนไมเปนไปตามเกณฑการตัดสิน ใหมีการประชมุคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนเปนกรณี ๆ ไป 
 ขอ  5  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย                 
(เฉพาะผูเสนอผลงานทางวิชาการดวยวธิีทีห่น่ึงเทานั้น) โดยวิธีพิเศษ  เกณฑการตัดสินใหถือผลการประเมินผล     
การสอนซึ่งประกอบดวยความสามารถในการสอนและผลงานสอนจากการประเมินของคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน 4 ใน 5 คน หากผลการประเมินผลการสอนไมเปนไปตามเกณฑการตัดสินใหมีการประชุม
คณะอนกุรรมการประเมินผลการสอน เปนกรณี ๆ ไป      

           /ขอ 6... 
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 ขอ  6  กรณีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน มีมตใิหปรบัปรงุผลการสอน ผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการทั้งวิธปีกติและวธิีพิเศษสามารถปรับปรุงผลการสอนได  2  ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน              
หากผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมีผลการประเมินผลการสอน (ความสามารถในการสอนหรือ
ผลงานสอนอยางใดอยางหน่ึง  หรือ  ทั้งสองอยาง ) ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในประกาศนี้ ถือเปน              
การสิ้นสุดการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น ๆ  
 ขอ  7  วิธีการประเมินผลการสอน มีขั้นตอนดังนี้ 
  7.1  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอน                     
(เฉพาะความสามารถในการสอน)ในชั้นตนวาผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอน              
อยูในระดับใด ( ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ) 
   กรณีคณบดีเปนผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหรองอธิการบดีฝายวชิาการ        
และวิจัย เปนผูประเมินผลการสอนในชั้นตน 
  7.2  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  โดยมอบหมายใหประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนผูพิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ทั้งโดยวิธี
ปกติและโดยวิธีพิเศษ ดังนี ้
   7.2.1  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนโดยวิธีปกติ ใหมีจํานวน
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 3 คน  โดยแตงตั้งจากอาจารยในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
ภายในหนวยงานที่ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงสังกัด และภายนอกสงักัดแตอยูในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 
จํานวนหนวยงานละ 1 คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัยทีมี่ความเชี่ยวชาญในสาขาเดยีวกนั                  
หรือใกลเคียงกับผูเสนอขอกําหนดตําแหนง จํานวน 1 คน ทั้งน้ี ตองมีตําแหนงไมต่ํากวาผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนง 
   7.2.2  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนโดยวิธีพิเศษ ใหมีจํานวน
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 5 คน  โดยแตงตั้งจากอาจารยในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
ภายในหนวยงานที่ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสังกัด จํานวน 2 คน และภายนอกสังกดัแตอยู                 
ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน จํานวน 1 คน และผูทรงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
เดียวกัน หรือใกลเคยีงกันกบัผูเสนอขอกําหนดตําแหนง  จํานวน  2 คน ทั้งน้ีตองมีตําแหนงทางวิชาการ                
ไมต่ํากวาผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 
   7.2.3  กรณีมีอาจารยสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกันในมหาวิทยาลัยเดียวกัน              
ไมเพียงพอตามจํานวนที่กําหนดใหแตงตัง้อนุกรรมการประเมินผลการสอนภายนอกมหาวิทยาลยั ที่ผูเสนอขอ 
กําหนดตําแหนงสังกัด ตามจํานวนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของวิธีปกติและวิธีพิเศษ  ทั้งนี้
อนุกรรมการประเมินผลการสอนตองมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูเสนอขอกําหนดตําแหนง โดยใหฝาย
เลขานุการนําเรื่องเสนอตอประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนผูพิจารณาอนุมัติการ
แตงตั้งและนําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพือ่รับทราบ 
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  7.3  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมอบหมายฝายเลขานุการ            
ติดตอประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกบัการประเมินผลการสอนทกุขั้นตอน ยกเวนขอ 7.1 
  7.4  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑทีก่ําหนด           
ในขอ 2  -  ขอ 6 แลวเสนอผลการประเมนิตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   
  7.5  ใหใชเอกสารและแบบประเมินเกี่ยวกับการประเมนิผลการสอนตามที่กําหนดไว             
ทายประกาศฉบับนี ้         
 ขอ  8  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง     
ทางวิชาการเปนผูวินิจฉัย และใหปฏบิัตติามคําวินิจฉยันั้น 
 ขอ  9  ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรักษาการตามประกาศฉบับนี ้

             ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2552 
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