
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 

พ.ศ. ๒๕๖๒
___________________________

โดยที่เป็นการสมควรให้ประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ

วิธีการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๑(๘)/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ ดังน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการสอน พ.ศ.๒๕๖๒"

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอกําหนดแหน่งทางวิชาการให้ครอบคลุมข้อมูลที่

จําเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถ
ประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด 

ผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึงที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหา วิทยา ลั ย  ซ่ึ ง เ ที ยบ ค่ า ไ ด้ ไ ม่ น้ อยก ว่ าส ามห น่ วย กิ ต ระบบท วิภาค  และ มีความชํ าน าญ
ในการสอน ต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนท่ีผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สําหรับกรณีที่ผู้
ขอได้ทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาท่ีมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อท่ีผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซ่ึงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต
ระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

ผู้ขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึงที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ ง เทียบค่าไ ด้ไ ม่ น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีความชํานาญพิเศษ
ในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนท่ีผลิตข้ึนตามภาระงานสอน สําหรับกรณี
ที่ผู้ขอได้ทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อท่ีผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซ่ึงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต
ระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

ผู้ขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาหน่ึงวิชาใดท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และมีความเช่ียวชาญในการสอน

การขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 



จํานวนต้ังแต่สามคนแต่ไม่เกินห้าคน ดังน้ี
(๑) กรณีแต่งต้ังประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน ให้แต่งต้ังคณบดีท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งน้ี 

หากไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ ให้แต่งต้ังรองอธิการบดี หรือรองคณบดี หรืออาจารย์อาวุโส หรือผู้ทรงคุณวุฒิภาย
นอก ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ หรือมีความเช่ียวชาญกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทําหน้าที่ดังกล่าว

(๒) กรณีแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน ให้แต่งตั้งประธานหลักสูตรท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ ท้ัง
น้ี หากไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ ให้แต่งต้ังอาจารย์อาวุโส หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
หรือมีความเช่ียวชาญกับสาขาวิชาท่ีเสนอขอ ทําหน้าท่ีดังกล่าว

ข้อ ๕ การประเมินผลการสอนให้ประเมินในรายวิชาที่อยู่ในสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ใช้แนวทางในการประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการว่ามีความสามารถในการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชาที่
สอน ดังน้ี

(๑) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกําหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือกการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้สอน ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการและกฎหมาย

(๒) มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอด
เวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้คําถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิด
และตอบคําถามให้เข้าใจได้ชัดเจน

(๓) มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (lifelong 
learner)

(๔) มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาท่ีสอน
(๕) มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
(๖) มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม
(๗) มีความสามารถในการใช้ส่ือการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถ

จําลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
(๘) มีความสามารถท่ีจะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน (interpersonal skill) ความ

สามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น
(๙) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน
(๑๐) มีความเป็นสวนดุสิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดําเนินการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจาก
(๑) ผลการประเมินผลการสอนในระบบการประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน

วิจัยและพัฒนา
(๒) ผลการประเมินการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
(๓) เอกสารประกอบการประเมิน ตามที่ ก.พ.อ.กําหนด
ข้อ ๘ การประเมินตามแนวทางข้อ ๖(๑)-(๑๐) ให้มีคะแนนเต็มรวม ๕๐ คะแนน โดยแต่ละความสามารถ



(๑) ดีมาก เท่ากับ ๕ คะแนน
(๒) ดี เท่ากับ ๔ คะแนน
(๓) ค่อนข้างดี เท่ากับ ๓ คะแนน
(๔) พอใช้ เท่ากับ ๒ คะแนน
(๕) ควรปรับปรุง เท่ากับ ๑ คะแนน
ข้อ ๙ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินผลการสอน ดังน้ี
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมิน โดยมีคะแนนรวมไม่น้อยว่า ๓๕ คะแนน จึงจะถือว่ามี

ความชํานาญในการสอน
(๒) รองศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมิน โดยมีคะแนนรวม ไม่น้อยกว่า ๔๐ คะแนน จึงจะถือว่ามี

ความชํานาญพิเศษในการสอน
(๓) ศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมิน โดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๔๕ คะแนน จึงจะถือว่า

มีความเช่ียวชาญในการสอน
ข้อ ๑๐ ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสามารถขอรับการประเมินผลการสอนได้ก่อนเสนอผลงาน

ทางวิชาการและผลการสอนนั้น ภายในระยะเวลาสามปี นับจนถึงวันที่เสนอขอในคร้ังนั้น ๆ 
ข้อ ๑๑ การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนําผลประเมินคุณภาพการสอนเดิมท่ีผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหน่ึง ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ ใช้ผลการพิจารณาประเมินคุณภาพการสอนเดิมท่ีผ่านการพิจารณามาแล้วน้ัน โดยไม่ต้องทําการประเมิน
คุณภาพการสอนของผู้ขอน้ันใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เห็นว่าเป็นผลประเมิน
คุณภาพการสอนน้ันล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนท่ีจะไม่ใช้ผลการพิจารณาน้ันอีกต่อไป ในกรณีเช่นน้ีคณะ
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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