
 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    

  
 โดยที่เป็นการสมควรให้ประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๗(๑๓)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการ 
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ.๒๕๖๕” 

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอก าหนดแหน่งทางวิชาการให้ครอบคลุมข้อมูล
ที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญในการสอน ต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอน
หลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และ 
มีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญพิเศษในการสอน 
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท า
การสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 



- ๒ - 
 

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
จ านวนตั้งแต่สามคนแต่ไม่เกินห้าคน ดังนี้ 
 (๑) กรณีแต่งตั้งประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน ให้แต่งตั้งคณบดีที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ 
หากไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ให้แต่งตั้งรองอธิการบดี หรือรองคณบดี หรืออาจารย์อาวุโส หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีความเชี่ยวชาญกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่ดังกล่าว หรือตามที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเห็นสมควร 
 (๒) กรณีแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน ให้แต่งตั้งประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ หากไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ให้แต่งตั้งอาจารย์อาวุโส หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีความเชี่ยวชาญกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่ดังกล่าว หรือตามที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเห็นสมควร 
 

ข้อ ๕ การประเมินผลการสอนให้ประเมินในรายวิชาที่อยู่ในสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ใช้แนวทางในการประเมินผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการว่ามีความสามารถในการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับลักษณะ
วิชาที่สอน ดังนี้ 
 (๑) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือก
การเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลลัพธ์การสอนเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 (๒) มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่ทันสมัยต่าง  ๆ เพ่ือให้ผู้เรียน 
เกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรก
ประสบการณ์จริง ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล 
(digital interactive media) 
 (๓) มีความสามารถที่จะจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (lifelong learner) 
 (๔) มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 
 (๕) มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 (๖) มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
 (๗) มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (digital interactive 
media) ที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 
 (๘) มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน ( interpersonal skill)
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 
 (๙) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

(๑๐) มีความเป็นสวนดุสิตตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ด าเนินการประเมินผลการสอนของผู้ เสนอขอ 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก 

(๑) ผลการประเมินผลการสอนในระบบการประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



- ๓ - 
 

(๒) ผลการประเมินการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
(๓) เอกสารประกอบการประเมิน  

 

ข้อ ๘ การประเมินตามแนวทางข้อ ๖(๑)–๖(๑๐) ให้มีคะแนนเต็มรวม ๕๐ คะแนน โดยแต่ละ
ความสามารถแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้  
 (๑) ดีมาก   เท่ากับ ๕ คะแนน 

(๒) ดี    เท่ากับ ๔ คะแนน 
(๓) ค่อนข้างด ี   เท่ากับ ๓ คะแนน 
(๔) พอใช้   เท่ากับ ๒ คะแนน 
(๕) ควรปรับปรุง   เท่ากับ ๑ คะแนน 
 

ข้อ ๙ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินผลการสอน ดังนี้ 
(๑) ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ มีความเชี่ยวชาญในการสอน 
(๒) อยู่ระหว่างหรือเทียบเท่า ๔๐ คะแนน แต่น้อยกว่า ๔๕ คะแนน  
    อยู่ในระดับ มีความช านาญพิเศษในการสอน 
(๓) อยู่ระหว่างหรือเทียบเท่า ๓๕ คะแนน แต่น้อยกว่า ๔๐ คะแนน  
    อยู่ในระดับ มีความช านาญในการสอน 
(๔) น้อยกว่า ๓๕ คะแนน อยู่ในระดับ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 ข้อ ๑๐ ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถขอรับการประเมินผลการสอนได้ก่อนเสนอ
ผลงานทางวิชาการและผลการสอนนั้น ภายในระยะเวลาสามปี ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการมีมติ จนถึงวันที่เสนอขอในครั้งนั้น ๆ  
 

 ข้อ ๑๑ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ 
ที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลประเมินคุณภาพการสอนเดิมที่ผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ผู้ขอจะต้องด าเนินการ
ภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดหรือไม่ก าหนดต าแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ใช้ผลการพิจารณาประเมินคุณภาพการสอนเดิมที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น 
โดยไม่ต้องท าการประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ เห็นว่าเป็นผลประเมินคุณภาพการสอนนั้นล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีก
ต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                                                                   
   (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์) 

         ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 


