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ตารางเปรียบเทยีบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล

การสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของคณาจารย์  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2552) และฉบับใหม่ 

 

ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2552)  (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับใหม ่

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมอบหมาย

ให้คณบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตามข้อ 5 แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

(1) คณบดี หรือรองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย  

             เป็นประธานอนุกรรมการ 

(2) หัวหน้าภาควชิา หรือหัวหน้าส านักวชิา ท่ีข้าราชการ 

      ผู้นัน้สังกัดอยู ่เป็น อนุกรรมการ                                                               

(3) กรรมการบริหารประจ าส่วนงาน จ านวน ๒ คน  

      เป็น อนุกรรมการ 

(4) ผู้แทนสภาพนักงานประเภทคณาจารย์ประจ า  

      จ านวน 1 คน เป็น อนุกรรมการ 

(5) ผู้แทนคณาจารยใ์นคณะนัน้หรือกลุ่มสาขาวิชานั้น 

 ท่ีด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  

      จ านวน ๒ คน เป็น อนุกรรมการ 

(6) ผู้ปฏบัิตงิานดา้นบริหารบุคคลที่คณบดีมอบหมาย  

      เป็นเลขานุการ 

ในกรณีท่ีไม่มหีัวหน้าภาควชิาหรือหัวหน้าส านักวชิา ให้คณบดี

แต่งตั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชานั้น 

ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์เป็นอนุกรรมการตาม 

(2) แทน 

ในกรณีท่ีประธานคณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการเป็นผู้

ขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวทิยาลัยต าแหนง่วชิาการซึ่งท าหน้าท่ีสอนและวิจัยท่ีเหมาะสม

เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทน 

ในกรณีท่ีไม่มีคณาจารย์ท่ีเป็นกรรมการสภาพนักงาน ให้

คณบดีแต่ งตั้ งคณาจารย์ ท่ีสภาพนักงานมอบหมาย เ ป็น

อนุกรรมการตาม (4) 

      ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

กรรมการคนหนน่ึงหรือหลายคนเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการดว้ยก็ได้ 

 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และ

ประ เมิน เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ซึ่ ง

ประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 

(1) หัวหน้าสว่นงาน หรอื รองหัวหนา้ส่วนงาน หรือ 

 ผู้ช่วยหัวหนา้ส่วนงาน ที่หัวหน้าสว่นงานมอบหมาย  

      เป็นประธาน 

(2) หัวหน้าภาควชิา หรือ หัวหน้าส านักวชิาท่ี 

 ผู้ขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการสังกัด  

      เป็น อนุกรรมการ                                                             

(3) คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ต าแหนง่ไม่ 

   ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ จ านวนไมน่อ้ยกว่า 2 คน   

   เป็นอนุกรรมการ 

(4) ผู้ปฏบัิตงิานดา้นบริหารบุคคลที่คณบดีมอบหมาย  

   เป็นเลขานุการ 

 ในกรณีท่ีไม่มหีัวหน้าภาควชิาหรือหัวหน้าส านักวชิา หรือผู้ขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา

หรือหัวหน้าส านักวิชา ให้คณะอนุกรรมการมีองค์ประกอบตาม 

(๑) และ (๓) 
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ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการมอี านาจหนา้ที่ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการ

สอนของข้าราชการท่ีจะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

หรือรองศาสตราจารย์ ตามแบบประเมินผลการสอนและแบบการ

ประเมินเอกสารประกอบการสอนในต าแหน่งท่ีก าหนดตาม

ประกาศ ก.พ.อ. ตามท่ีแนบท้ายของบังคับน้ี 

(2) ประเมินผลการสอนของข้าราชการท่ีจะขอก าหนด

ต าแหน่งศาสตราจารย์ ตามแบบประเมินผลการสอนในต าแหน่งท่ี

ก าหนดตามประกาศ ก.พ.อ. ตามที่แนบท้ายขอ้บังคับน้ี 

(3) ในการประเมินผลการสอน ให้คณะอนุกรรมการระบุ

ผลการพิจารณาว่าผลการสอนอยู่ในระดับใด โดยต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ต้องอยู่ในระดับมีความช านาญในการสอน ต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ต้องอยู่ในระดับมีความช านาญพิเศษในการสอน 

ต าแหนง่ศาสตราจารย์ต้องอยู่ในระดับมีความเชี่ยวชาญในการสอน 

ท้ังนี้ ให้คณะอนุกรรมการระบุผลการพิจารณาดังกล่าวในแบบ

ประเมินด้วย 

(4) การประเมินเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค า

สอน ให้คณะอนุกรรมการระบุผลการพิจารณาว่าอยู่ในระดับใด 

โดยต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ เอกสาร

ประกอบการสอนและ/หรือเอกสารค าสอนต้องมคีุณภาพดี 

 เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลแล้วเสร็จ ให้รายงานผล

การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อ

พจิารณาด าเนินการตอ่ไป  

ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการท าหน้าท่ีประเมินผลการสอนของผู้ขอ

ก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ โดยพิจารณาจากแนวทาง ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 

(2) ความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ 

วจิารณ์ ในวชิาท่ีสอน 

(3) ความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา 

และให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เชน่ ใชภ้าษาท่ีเข้าใจง่าย 

ยกตัวอย่างสอดแทรกประสบการณ์ ใช้ค าถามเพื่อให้

ผู้เรียนคิด ตอบค าถามให้เข้าใจได้อยา่งชัดเจน 

(4) ความสามารถในการให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของ

วชิาท่ีเรียนกับวชิาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(5) ความสามารถในการแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลท่ี

จะค้นควา้ศกึษาเพิ่มเตมิ 

(6) ความสามารถในการจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

(7) ความสามารถในการใชส้ื่อการสอนและอุปกรณช์ว่ยสอน

ท่ีเหมาะสมเป็นอยา่งดี 

(8) ความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของ

ผู้เรียนในวิชาที่สอน 

(9) ความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน  

 

 

 

 

ไมร่ะบ ุ

 

 

ข้อ ๙  การประเมินตามแนวทางในข้อ ๗ (๑) ถึง (๙) ให้มีคะแนน

เต็มรวม ๔.๐๐ คะแนน โดยแต่ละความสามารถแบ่งออกเป็น 4 

ระดับ ดังนี้ 

(1) ดีมาก           เท่ากับ  ๔  คะแนน   

(2) ดี                เท่ากับ  ๓  คะแนน   

(3) พอใช ้          เท่ากับ  ๒  คะแนน 

(4) ควรปรับปรุง   เท่ากับ  ๑  คะแนน 

ข้อ ๑๐  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องมีผลการ

ประเมิน โดยมีคะแนนรวม  ๒.๕๐ คะแนน ขึ้นไป จึงถือว่ามีผล

การประเมินในระดับช านาญ 

ข้อ ๑๑  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องมีผลการ

ประเมิน โดยมีคะแนนรวม  ๓.๐๑ คะแนนขึ้นไป จึงถือว่ามีผลการ

ประเมินในระดับช านาญพิเศษ             
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ไมร่ะบุ 

ข้อ ๑๒  ผู้ขอก าหนดต าแหนง่ศาสตราจารย์ต้องมีผลการประเมิน 

โดยมีคะแนนรวม  ๓.๖๐ คะแนนขึ้นไป จึงถือว่ามีผลการประเมิน

ในระดับเชี่ยวชาญ      

ข้อ ๑6  ให้การด าเนนิการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตลอดจนการ

ประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน

ของผู้ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน ๓๐ 

วัน นับตัง้แตว่ันท่ีได้รับแบบค าขอแตง่ตัง้ต าแหน่งทางวิชาการและ

ผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ จากผู้ขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ 

แบบการประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค า

สอน (อป.1 หรือ อส.1) 

“เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้น”  

หมายความว่า  เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอนท่ีผลิต

ขึ้น ตามภาระงานสอน ในกรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ได้ท าการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้น มีผู้สอนร่วมกันหลายคน 

จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ในทุก

หัวข้อ ท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอนซึ่งมีคุณภาพดี และใช้

ประกอบมาแล้ว อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาและรวมกันในแต่ละ

ภาคการศึกษาต้อง ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยชั่วโมง (เทียบได้ 2 

หนว่ยกิต) 

 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ 

แบบการประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค า

สอน (อป.1 หรือ อส.1) 

“เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้น”  

หมายความว่า  เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอนท่ีผลิต

ขึน้ ตามภาระงานสอน ในกรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ได้ท าการสอนหลายวิชา ซึ่งแตล่ะวิชานั้น มผีู้สอนร่วมกันหลายคน 

จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนท่ีผู้ขอ

ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอนซึ่งมีคุณภาพดี และใช้ประกอบมาแล้ว 

อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาและรวมกันในแต่ละภาคการศึกษา

ต้อง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยช่ัวโมง (เทียบได้ 1 หน่วยกิต) 
 

 


