
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เพ่ือแตง่ตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย ์

พ.ศ.๒๕๔๙ 
*********************** 

 โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์     

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ.              
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑  มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

  

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอน เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาส ตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๔๙” 

 

 ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งและประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 

 ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “ผู้ช านาญการ”  หมายถึง  ผู้ช านาญการซึ่งเทียบได้กับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๖-๘ 
 “ผู้ช านาญการพิเศษ”  หมายถึง  ผู้ช านาญการพิเศษซึ่งเทียบได้กับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๗-๙ 
 “ผู้เชี่ยวชาญ”  หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญซึ่งเทียบได้กับต าแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐                                   
 “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ”  หมายถึง  คณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณา

ผลงานทางวิชาการรวมตลอดถึงผู้ประเมินผลการสอนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 “ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น”  หมายถึง  หัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี 
 “เอกสารประกอบการสอน”  หมายถึง  เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 
 



-๒- 
 

 “เอกสารค าสอน”  หมายถึง  เอกสารค าบรรยายหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน อย่างเป็นระบบและมีความสมบูรณ์กว่าเอกสาร
ประกอบการสอน 

 “สื่อการสอน”  หมายถึง  สื่อโสตทัศนปูกรณ์ เครื่องมือหรือวัสดุอื่นใดที่เทียบเท่ากับเอกสารค าสอนหรือ
คุณภาพสูงกว่า 
 “เอกสาร”  หมายถึง  ต าราหรือค าอธิบายหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีการที่ผลิตข้ึนเพื่อใช้ส าหรับการสอนใน
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 

 ข้อ ๔ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประกอบด้วย 
 ๑. ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ – ๑๐  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกสถาบัน

จากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

 ขอ้ ๕ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๒  ปี  และอาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

 

 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และต าแหน่งศาสตราจารย์  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ.  
ก าหนด 

 

 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ.  
ก าหนดและมีรายการประเมินผลการสอนตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 ๗.๑ มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 ๗.๒ มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน 

 ๗.๓ มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ ใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและ                   
ตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 

 ๗.๔ มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๗.๕ มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 ๗.๖ มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
 ๗.๗ มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นอย่างดี 
 ๗.๘ มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
 ๗.๙ มีความสามารถในการใช้จิตวิทยาการสอนและพิจารณาความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
 ๗.๑๐ เป็นแบบอย่างของผู้สอนที่ดีทั้งด้านความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 
   
 
 
 



-๓- 
 

 ข้อ ๘ เกณฑ์การประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีดังนี ้
 ผู้ที่ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ จะต้องได้คะแนน

ประเมินผลการสอนแต่ละข้อไม่น้อยกว่า ๕๐% และคะแนนรวมทุกข้อไม่น้อยกว่า ๖๐%     
 

 ข้อ ๙ วิธีการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๙.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ประเมินผลการสอนในช้ันต้นว่า ผู้ขอเสนอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ              

มีผลการสอนอยู่ในระดับใด (ผู้ช านาญ ผู้ช านาญการพิเศษหรือผู้เช่ียวชาญ) 
 ในกรณีผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเป็นผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไปเป็นผู้

ประเมินผลการสอนอยู่ในระดับใด 
 ๙.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการว่าอยู่ในระดับใด (ช านาญ ช านาญพิเศษหรือเช่ียวชาญ) 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนได้ตาม
ความเหมาะสม 
 การแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้มีผลตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย
รับเรื่อง หากมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานวิชาการ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องปรับปรุงผลงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน  นับแต่วันที่ไดร้ับแจ้งการแก้ไขผลงานทางวิชาการ หากพ้นก าหนดให้จัดท าค าขอและประเมินผล
การสอนใหม่ 
 

 ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีอ านาจหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ            
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับนี้ 

 

 ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  

 
          (นายจิโรจน์  โชติพันธ์ุ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
     
 
 
 
 

 
 


