คู่มือการประเมินผลการสอน
สาหรับผูข้ อรับการประเมินผลการสอน
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๑. ขั้นตอนการประเมินผลการสอน
ผลการสอนเป็ นผลงานส่วนหนึ่งของการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยมีความหมาย
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑.๑ การขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
“ มีชว่ั โมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึง่ ทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึ กษา
และมีความชานาญในการสอน(ผศ.) หรือ ความชานาญพิเศษในการสอน (รศ.) และเสนอ
เอกสารประกอบการสอน(ผศ.) หรือ เอกสารคาสอน (รศ.) ทีผ่ ลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ในกรณีทีผ่ ูข้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ทาการสอนหลายวิชาซึง่ แต่ ละวิชานัน้ มีผูส้ อน
ร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคาสอน ในทุกหัวข้อที ่
ผูข้ อกาหนดตาแหน่งเป็ นผูส้ อน ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่าน
การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่
กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน”
๑.๒ การขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์
“ มีชว่ั โมงสอนประจาวิชาหนึง่ วิชาใดทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึ กษา
และมีความเชีย่ วชาญในการสอน โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน”
คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการ มหาวิทยาลั ยแม่ โจ้ กาหนดให้ ผ้ ูขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ สามารถขอรับการประเมินผลการสอนได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑ การขอประเมินผลการสอนร่วมกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๑. ให้ ดาเนินการตาม ขั้นตอนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๑ –
ข้ อ ๘ โดยที่ ข้ อ ๕ – ข้ อ ๘ จะมีการดาเนิ น การไปพร้ อมกัน ทั้งสองส่วน คือการ
ประเมิ น ผลการสอน (ซ้ ายมื อ ) โดยอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย และการประเมินผลงานวิชาการ (ขวามือ) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๒. กรอกข้ อมูลในแบบ ก.พ.อ. ๐๓ เฉพาะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๓. กรอกข้ อ มู ล ในแบบคาขอรั บ การพิ จารณาการประเมิ น ผลการสอน (แบบ ป.ส. ๘)
เฉพาะส่วนที่ ๒

คู่มือประเมินผลการสอน-ผูข้ อรับการประเมินผลการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.๒๕๕๒

๑

แบบที่ ๒ การขอประเมินผลการสอนล่ วงหน้ า (ใช้ ได้ เฉพาะในกรณีขอตาแหน่งทางวิชาการแบบปกติ
เท่านั้น และอายุราชการของผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการจะต้ องครบเมื่อถึงวันที่ย่ นื เรื่อง)
๑. ให้ ดาเนินการตาม ขั้นตอนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๑ –
ข้ อ ๘ โดยที่ ข้ อ ๕ – ข้ อ ๘ จะมีการดาเนินการเพียงส่วนเดียว คือการประเมินผลการ
สอน (ซ้ ายมือ)
๒. กรอกข้ อ มู ล ในแบบคาขอรั บ การพิ จารณาการประเมิ น ผลการสอน (แบบ ป.ส. ๘)
ทั้งส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒
๓. เมื่อ เสร็จสิ้ นการประเมิน ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิ ชาการ
จะลงนามในเอกสารรับรองผลการประเมินผลการสอนล่วงหน้ า ทั้งนี้ผลการประเมินการ
สอนล่วงหน้ าจะมีอายุใช้ งาน ๒ ปี นับจากวันที่ย่ นื เรื่อง (วันที่ฝ่ายเลขานุการฯ รับเรื่อง)

๒. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องในการประเมินผลการสอน
เอกสารประกอบเพือ่ ขอประเมินผลการสอน
 ผูข้ อกาหนดตาแหน่งจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
แบบ ป.ส ๘
แบบคาขอรับการประเมินผลการสอน
ผลงานที่ใช้ประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนสาหรับ ผศ. / เอกสารคาสอนสาหรับ รศ.
ศาสตราจารย์ไม่ต้องใช้ เอกสาร ให้ ประเมินการสอนเพียงอย่างเดียว
ประเมินภายใน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (แต่งตัง้ ตามข้อบังคับฯ)
๑. แผนการสอนในรายวิชาที่จัดทาเป็ นเอกสารประกอบการสอน /
เอกสารคาสอน
๒. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
๓. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
๔. คาอธิบายรายวิชาของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
๕. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๖. แบบคาขอรับการพิจารณาการประเมินผลการสอน
 แบบฟอร์มที่เกีย่ วข้องกับการประเมินผลการสอน
แบบ ปส. ๑
แบบประเมินผลการสอน
แบบ ปส. ๒
แบบสรุปประเมินผลการสอน
แบบ ปส. ๓
แบบประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสาร
แบบ ปส. ๔
แบบสรุปการประเมินปริมาณและคุณภาพของเอกสาร
แบบ ปส. ๕
แบบรายงานการประเมินผลการสอนต่อกรรมการประจาคณะ
แบบ ปส. ๖
แบบสรุปรายงานประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
แบบ ปส. ๗
แบบบันทึกการรับเอกสารการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
แบบ
แบบคาขอรั
การประเมิ
นผลการสอน
๓.ปส.
ลัก๘ษณะของเอกสารที
ใ่ ช้ปบระเมิ
นผลการสอน
เอกสารประกอบเพิม่ เติม
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๒

๓. ลักษณะของเอกสารเพือ่ การประเมินผลการสอน
๓.๑ คาจากัดความของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน (ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ.)
 เอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
คานิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร่

ลักษณะคุณภาพ

เอกสารประกอบการสอน
ผลงานทางวิ ช าการที่ ใ ช้ ประกอบการสอนวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่สะท้ อนให้ เห็นเนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบ จัดเป็ น
เครื่องมือสาคัญของผู้สอนในการใช้ ประกอบการสอน
เป็ นเอกสารหรื อสื่อ อื่นๆที่เกี่ยวข้ องในวิ ชาที่ตนสอน ประกอบด้ วย แผนการสอน
หั วข้ อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีส่ิง ต่ างๆดังต่ อไปนี้
เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่ น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่ อ
เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide)
เป็ นต้ น
อาจเป็ นเอกสารที่จัดท าเป็ นรูปเล่ มหรื อถ่ ายสาเนาเย็บเล่ ม หรื อ เป็ นสื่ออื่นๆ เช่ น
ซีดีรอม ที่ได้ ใช้ ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดม ศึกษา
มาแล้ ว
อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกาหนดเป็ นข้ อบังคับ

 เอกสารคาสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
เอกสารคาสอน
คานิยาม
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ที่สะท้ อนให้ เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้น
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีค วามสมบู ร ณ์กว่ าเอกสารประกอบการสอน
จัดเป็ นเครื่องมือสาคัญของผู้เรียนที่นาไปศึกษาด้ วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการ
เรียนในวิชานั้นๆ
รูปแบบ
เป็ นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้ องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้ วยแผนการ
สอน หัวข้ อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีส่งิ ต่างๆดังต่อไปนี้
เพิ่มขึ้นเช่ น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสาร
ที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษาที่ใช้ ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึ กปฏิบัติ รวมทั้งการอ้ างอิงเพื่อ
ขยายความที่มาของสาระและข้ อมูล และบรรณานุกรมที่ทนั สมัย
การเผยแพร่
ต้ องได้ รับการจัดทาเป็ นรูปเล่มด้ วยการพิมพ์ หรือถ่ ายสาเนาเย็บเป็ นเล่ ม หรือสื่อ
อื่นๆที่แสดงหลักฐานว่าได้ เผยแพร่ โดยใช้ เป็ น “คาสอน” ให้ แก่ผ้ ูเรียนในวิชานั้นๆ
มาแล้ ว
ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกาหนดเป็ นข้ อบังคับ

หมายเหตุ เอกสารต้ องผ่านการสอนมาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา (๑ ภาคการศึกษา)

คู่มือประเมินผลการสอน-ผูข้ อรับการประเมินผลการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.๒๕๕๒

๓

๓.๒ แผนการสอน
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนต้ องจัดทาแผนการสอนเพิ่มเติม เพื่อให้ ผ้ ู
ประเมินตรวจดูความสอดคล้ องของเนื้ อหากับวัตถุ ประสงค์ รวมทั้งการจัดสื่อการเรี ยนรู้
เกณฑ์การประเมินผล จึงกาหนดให้ จัดทาแผนการสอนที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อหลักสูตร
(๒) ชื่อรายวิชาและรหัสวิชา
(๓) ชื่ออาจารย์ผ้ ูสอน ตาแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ
(๔) หัวข้ อเรื่องที่สอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
(๕) วันเดือนปี และ เวลา ที่สอน
(๖) วัตถุประสงค์การศึกษา (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) ของวิชา
(๗) เนื้อหาของเรื่องที่สอน โดยสังเขป
(๘) วิธกี ารจัดประสบการณ์การเรียนรู้
(๙) สื่อการเรียนรู้
(๑๐) การวัดผลการเรียนรู้ ได้ แก่ ตัวชี้วัด เกณฑ์ และวิธกี าร
(ทัง้ นี้อาจใช้รูปแบบการเขียนเค้าโครงรายวิชาของมหาวิทยาลัยเป็ นเกณฑ์กไ็ ด้)
๓.๓ ผลงานประกอบอื่นๆ
ผู้ขออาจจัดส่งผลงานอื่นๆประกอบเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน
ได้ เพื่อให้ เนื้อหาของการสอนมีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยระบุ ดังนี้
๑. ภาพนิ่ง
จานวน ………………………………
๒. ภาพยนต์
จานวน ………………………………
๓. เทปบันทึกการสอน จานวน ………………………………
๔. หุ่นจาลอง
จานวน ………………………………
๕. อื่นๆ ระบุ
………………………………

๔. รวบรวมข้อคาตอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๑. รายวิชาของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน หมายถึง ๑ รายวิชา หรื อ
หลายรายวิ ช าที่ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต ๒-๓ หน่ ว ยกิ ต รวมชัว่ โมงสอนบรรยายต่ อ
ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๐-๔๕ ชั่วโมง (เน้ นเนื้อหาการบรรยาย) โดยที่รายวิชานั้น
ต้ องบรรจุอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังไม่ได้ ถูกยกเลิก
๒. เนื้อหาปฏิบัติการที่เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชา ให้ เทียบเท่ากับ ๑ หน่วยกิต แม้ ว่าจะมี
การสอน ๓ ชั่วโมงแต่ไม่ได้ เป็ นการบรรยายตลอดทั้ง ๓ ชั่วโมง โดยทั่วไปจะเป็ นการ
กล่ า วน าประมาณ ๓๐ นาทีห รื อ ๑ ชั่ ว โมงท่า นั้ น ถ้ า จะน าบทปฏิบั ติ การมาใช้ เ ป็ น
เอกสารประเมินผลการสอน อย่างน้ อยต้ องส่งเต็มเล่มทั้ง ๒ รายวิชา แต่ถ้าประสงค์จะ
นาบทปฏิบัติการ ๑ รายวิชามาใช้ จริงๆ จะต้ องเขียนเนื้ อหาในลักษณะการบรรยาย
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับบทฏิบัติการนั้นๆ ให้ เต็มจานวนชั่วโมง ๒-๓ ชั่วโมงต่อ ๑ บท
ปฏิบัติการ
๓. การจั ด ท าเอกสารเพื่ อประกอบการประเมิ น ผลการสอน จากรายวิ ช าในข้ อ ๑
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 กรณีท่สี อนเต็มรายวิชา ๑ รายวิชา ให้ จัดทาเอกสารเต็มเล่มครบทุกหัวข้ อในรายวิชา
นั้นตามแผนการสอน
 กรณีท่สี อนเต็ม ๑ รายวิชา และร่วมสอนในรายวิชาอื่นๆ ด้ วย สามารถจัดทาเอกสาร
ที่ ส อนเต็ม วิ ช าเพี ย งรายวิ ช าเดี ย วเต็ ม เล่ ม ครบทุ ก หั ว ข้ อ หรื อ จั ด ท าทั้ ง หมด
ทุกรายวิชา ทุกหัวข้ อที่สอนก็ได้
 กรณี ท่ี ร่ ว มสอนหลายรายวิ ช า แต่ ไ ม่ มี ร ายวิ ช าใดที่ ส อนเต็ ม ครบทุ ก หั ว ข้ อ
และมีช่ัวโมงสอนรวมทั้งภาคการศึกษาแล้ วเท่ากับหรือน้ อยกว่า ๓๐-๔๕ ชั่วโมง
(๒-๓ หน่วยกิต) ให้ จัดทาเอกสารที่สอนให้ ครบทุกรายวิชาทุกหัวข้ อที่สอน
 กรณี ท่ี ร่ ว มสอนหลายรายวิ ช า แต่ ไ ม่ มี ร ายวิ ช าใดที่ ส อนเต็ ม ครบทุ ก หั ว ข้ อ
และมีช่ัวโมงสอนรวมทั้งภาคการศึกษาแล้ วเกิน ๓๐-๔๕ ชั่วโมง (๒-๓ หน่วยกิต)
สามารถจั ดทาเอกสารเฉพาะหั ว ข้ อ ที่สอนรวมแล้ ว เทียบเท่า ๓๐-๔๕ ชั่ วโมง
(๒-๓ หน่วยกิต) เพียงอย่างเดียว หรือจะจัดทาทั้งหมดทุกรายวิชาทุกหัวข้ อก็ได้
 ทั้งนี้เอกสารควรมีเนื้อหาและปริ มาณที่เหมาะสมกับชั่ วโมงสอนที่ได้ รับมอบหมาย
และมีคุณภาพดี
๔. การใช้ powerpoint/e-book มาเป็ นเอกสารประเมิ น ผลการสอน ต้ องมี ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
 เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ใน powerpoint/e-book ต้ องมีความสมบูรณ์ท่เี ทียบเท่า
กับคานิยามในเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนใน ก.พ.อ. ๐๓ (ไม่ใช่มี
เพียงหัวข้ อที่จะสอน)
 การใช้ powerpoint/e-book เป็ นส่วนประกอบเพิ่ มเติมกับ เอกสารประกอบ
การสอน/เอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้น เมื่อรวมแล้ วต้ องมีเนื้อหาเทียบเท่ากับคานิยาม
ในเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนใน ก.พ.อ. ๐๓
 ทั้งนี้อนุ กรรมการประเมินผลการสอนต้ องพิ จารณาถึงคุณภาพของเนื้อหาที่ปรากฏ
ใน powerpoint/e-book ด้ วย
๕.
๖.

แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ ที่ใช้ ในเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน ต้ องระบุ
แหล่งที่มา
การจัดส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน ให้ เข้ าเล่ มให้ เรี ยบร้ อย หากมี
หลายวิชาให้ มีแผ่นคั่นหน้ าแยกให้ เห็นชัดเจน พร้ อมระบุรายชื่อวิชาทั้งหมด และให้
ใส่แผนการสอนไว้ ท่ดี ้ านหน้ าของเนื้อหาด้ วย
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๗. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน ต้ องไม่ เ ป็ นฉบั บ เดี ย วกัน กับ งานแต่ ง
เรี ยบเรี ยงตารา หรื อหนังสือ ในการใช้ เสนอเป็ นผลงานวิชาการ (หมายความว่ า
ไม่ ส ามารถใช้ เล่ ม เดี ยวกัน เลยได้ ) แต่ ถ้ า ประสงค์จ ะใช้ วิ ช าเดีย วกัน จะต้ อ งเขีย น
ในลั ก ษณะที่ ต่ า งกั น ตามค าจ ากั ด ความของผลงานทางวิ ช าการที่ ก.พ.อ.ระบุ ไ ว้
(ความหมายการเผยแพร่ และระดับคุณภาพ)
๘. รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน ให้ ยึดตามแนวทางการ
เขียนในสาขาวิชาที่ขอ และมีความสม่าเสมอของรูปแบบ และจัดเป็ นระบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่ม
๙. เอกสารต้ องมีการเผยแพร่ โดยใช้ “ประกอบการสอน” หรือเป็ น “คาสอน” ให้ แก่
ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
๑๐. การระบุ ป ริ ม าณงานของเอกสารประเมิ น ผลการสอนและผลงานทางวิ ช าการ
ที่ท่านและผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการแต่ละชิ้นต้ องตรงกันไม่ว่าผู้ร่วมงานคนใด
จะนาผลงานชิ้นเดียวกัน มาใช้ ขอตาแหน่งทางวิชาการในอดีต หรืออนาคต งานบาง
ชิ้นอาจเกินความสามารถที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องกับการประเมินจะตรวจสอบได้ หากมีการพบ
ความไม่ ตรงกัน อาจเกิด ปั ญ หาในด้ า นจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการได้
ดังนั้นก่อนจะลงนามรั บรองความเป็ นจริ งและความถูกต้ องของเอกสารทุกรายการที่
นามาใช้ กรุณาตรวจสอบและเก็บหลักฐานการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการทุกชิ้นของท่านไว้ ด้วย
๑๑. ผู้ขอสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนในรายวิชาที่ไม่ได้ สอนใน
ภาคการศึกษานั้นก็ได้ แต่ว่ารายวิชานั้นจะต้ องไม่ถูกยกเลิก ทั้งนี้เนื้อหาควรมีความ
ทันสมัยในวันที่ขอด้ วย
๑๒. หากคณบดี เ ป็ นผู้ ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ให้ อธิ ก ารบดี เ สนอบุ ค คล
ที่เหมาะสมเป็ นประธานอนุกรรมการ
๑๓. หากในคณะยังไม่ มี ผ้ ู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขาวิ ชานั้ น ๆ ซึ่ งดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
เท่ากับหรือสูงกว่าผู้ท่จี ะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ตาแหน่งที่ ๒ ตามข้ อบังคับ
ฯ) สามารถแต่งตั้งอนุ กรรมการจากบุคคลภายนอกคณะหรื อนอกมหาวิ ทยาลัย ได้
หรือคณบดีอาจขอให้ อธิการบดีเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนก็ได้
๑๔. เอกสารประกอบการสอนที่เคยใช้ ขอรั บประเมินผลการสอนมาแล้ ว นามาปรั บเป็ น
เอกสารคาสอน (และได้ ใช้ ในการสอนมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา) สามารถ
นามาใช้ เป็ นเอกสารคาสอนในการขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ และเนื้อหาควร
เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า ๕๐% โดยต้ องนาเอกสารประกอบการสอนเดิมแนบมากับ
เอกสารคาสอนด้ วย(ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง ต้ องจัดทาเอกสารประกอบเพิ่มเติม ระบุ
เนื้อหาในส่วนที่เพิ่มเติมด้ วย)
๑๕. อนุกรรมการอาจกาหนดแนวทางการประเมินเพิ่มเติมได้ โดยไม่ขัดแย้ งกับข้ อบังคับ
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