
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน 

เพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

……………………………….. 
 

   โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน 
และเอกสารทีใ่ชประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   
และศาสตราจารย  เพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพจิารณาแตงตั้งบคุคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา  ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา   
พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี ้
 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๕๓”  
 

 ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ  ๓   ในขอบังคับนี้ 
   “คณะกรรมการ”   หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ  
ซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

   “คณะอนกุรรมการ”   หมายความวา  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและ 
เอกสารที่ใชประเมินผลการสอน 
   “เอกสารที่ใชประเมินผลการสอน”   หมายความวา  เอกสารประกอบการสอน   
เอกสารคําสอน หรือส่ือการสอน 

 

 ขอ  ๔   ผูที่ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ความรู  ความสามารถ  มีผลการสอนและเอกสารทีใ่ชประเมินผล 
การสอนตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
 
 
 
 

 
(สําเนา) 



- ๒ - 
 
 

 ขอ  ๕   ใหคณะกรรมการมอบหมายใหคณบดีแตงตั้งคณะอนกุรรมการ ประกอบดวย 
 (๑)  คณบดี   เปนประธานอนุกรรมการ 
 (๒)  หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา  จํานวน  ๑  คน  เปนอนุกรรมการ 

(๓) อาจารยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  ๑  คน   
เปนอนุกรรมการ 
 ใหคณบดีแตงตั้งผูปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ๑  คน  เปนเลขานุการ 
 ในกรณีที่ไมมหีัวหนาภาควชิาหรือประธานสาขาวิชา ตาม (๒)  ใหคณบดีแตงตั้งอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยเปนอนุกรรมการแทน 
 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการตาม (๑)  หรืออนุกรรมการตาม  (๒)  เปนผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวชิาการ  ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทน 
 

 ขอ  ๖  ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี ้
 (๑)  ประเมินผลการสอนและประเมนิเอกสารประกอบการสอนของผูที่จะขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตามแบบประเมินผลการสอน  และแบบการประเมินเอกสารประกอบการ
สอน  ในตําแหนงที่กําหนดตามประกาศ ก.พ.อ.  ซ่ึงแนบอยูทายขอบังคับนี้ 
 (๒)  ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารคําสอนของผูที่จะขอกําหนดตําแหนง 
รองศาสตราจารย  ตามแบบประเมินผลการสอน  และแบบการประเมนิเอกสารคําสอน  ในตําแหนงที่
กําหนดตามประกาศ ก.พ.อ. ซ่ึงแนบอยูทายขอบังคับนี ้
 (๓)  ประเมนิผลการสอนและประเมินเอกสารคําสอน  หรือส่ือการสอน  ของผูที่จะ
กําหนดตําแหนงศาสตราจารย  ตามแบบประเมินผลการสอน  และแบบประเมินเอกสารคําสอน หรือ 
แบบประเมินสื่อการสอน ในตําแหนงที่กาํหนดตามประกาศ ก.พ.อ. ซ่ึงแนบอยูทายขอบังคับนี ้
 กรณีการประเมินผลการสอน ใหคณะอนกุรรมการระบผุลการประเมินวาอยูในระดบัใด
คือตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตองอยูในระดับมีความชํานาญในการสอน  ตําแหนงรองศาสตราจารย  
ตองอยูในระดบัชํานาญพิเศษในการสอน  ตําแหนงศาสตราจารย  ตองอยูในระดับเชีย่วชาญในการสอน 
ทั้งนี้ใหประธานอนุกรรมการเปนผูระบุผลการประเมินดังกลาวในแบบ ก.พ.อ. ๐๓  สวนที่  ๓ 
 กรณีการประเมินเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน  ใหคณะอนกุรรมการระบุผล 
การประเมินวาตองมีคุณภาพดีสําหรับวิธีปกติของตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   
และศาสตราจารย  และตองมีคุณภาพดีมากสําหรับวิธีพิเศษของตําแหนงดังกลาวตามประกาศ ก.พ.อ. 
 เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลตามขอ ๖ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓)  แลวเสร็จ ใหรายงาน 
ผลการประเมินตอคณะกรรมการทราบเพือ่ดําเนินการตอไป 
 
 
 
 



- ๓ - 
 
 ขอ ๗  ผลการประเมินผลการสอนและผลการประเมินเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน 
ใหมีผลใชได ๑ ป นับตั้งแตวันที่คณะอนกุรรมการลงนามในแบบประเมินซึ่งแนบทายขอบังคับนี ้
 

 ขอ ๘  การใดที่ไดดําเนินการไปกอนขอบงัคับนี้ใชบังคบั  ใหใชขอบังคับสภามหาวทิยาลัย
บูรพา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน เพื่อขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙  ทีใ่ชบังคับอยูเดิม 
โดยอนุโลม 
 

 ขอ ๙ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วนัที่    ๑๗    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 



                            
๑ 

แบบประเมินผลการสอน 
 
ชื่อ- สกุล ผูขอกําหนดตาํแหนง.................................................................................................................... 
สังกัดภาควิชา/สาขาวชิา...............................................คณะ/วิทยาลัย........................................................ 
เสนอขอกําหนดตําแหนง  (   )  ผูชวยศาสตราจารย    (   )  รองศาสตราจารย   (   )  ศาสตราจารย 
ในสาขาวชิา................................................................................................................................................ 
 

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 
หัวขอการประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหการสอน

เปนไปตามจดุมุงหมายทีว่างไว 
    

๒. มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห  วิพากษ 
ในรายวิชาที่สอน 

    

๓. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพื่อใหผูเรียน
เกิดความสนใจและตดิตามการสอนตลอดเวลา  โดยเนน 
ผูเรียนเปนศนูยกลาง  เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยาง
สอดแทรกประสบการณ ใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด   

    

๔. มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของรายวชิา
ที่เรียนกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 

    

๕. มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่จะ
คนควาศึกษาเพิ่มเติม 

    

๖. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณตามความเหมาะสม 

    

๗. มีความสามารถในการใชส่ือการสอน และอุปกรณชวยสอน
ที่เหมาะสม 

    

๘. มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน
ในรายวิชาที่สอน 

    

๙. มีความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน     
 



๒ 
 
สรุปผลการประเมิน 
 คํานวณคะแนนเฉลี่ย จากอนุกรรมการทุกคนเปนสรุปผลการประเมินตามเกณฑ  ดังนี้ 
 คะแนน ๓.๒๖-๔.๐๐  อยูในระดับ ดีเดน  เชี่ยวชาญ 
 คะแนน ๒.๕๑-๓.๒๕  อยูในระดับ ดีมาก  ชํานาญพิเศษ 
 คะแนน ๑.๗๖-๒.๕๐  อยูในระดับ ดี  ชํานาญ 
 คะแนน ๑.๐๐-๑.๗๕  อยูในระดับ พอใช   
 
 

......................................................................ประธานอนุกรรมการ 
(....................................................................) 
......................................................................อนุกรรมการ 
(....................................................................) 
......................................................................อนุกรรมการ 
(....................................................................) 
......................................................................เลขานุการ 
(....................................................................) 
 
วันที่..............เดือน............................พ.ศ.............. 



๑ 
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน 

 

ชื่อ- สกุล ผูขอกําหนดตาํแหนง.................................................................................................................. 
สังกัดภาควิชา/สาขาวชิา...............................................คณะ/วิทยาลัย....................................................... 
เสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวชิา....................................................................... 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา................................................................................................................. 
 

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 
หัวขอการประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา     
๒. ความครอบคลุมรายวิชา หรือหลักสูตร     
๓. การจัดลําดับเนื้อหา     
๔. รูปแบบในการเขียน     
๕. การศึกษาคนควาเอกสารประกอบการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอน 
    

๖. ความถูกตองในการใชภาษา     
๗. การเสนอแนวคิดของตนเอง     
๘. คุณคาของเอกสารประกอบการสอน     
 

สรุปผลการประเมิน 
 คํานวณคะแนนเฉลี่ย จากอนุกรรมการทุกคนเปนสรุปผลการประเมินตามเกณฑ  ดังนี้ 
 คะแนน ๓.๒๖-๔.๐๐   อยูในระดับ ดีเดน   
 คะแนน ๒.๕๑-๓.๒๕   อยูในระดับ ดีมาก   
 คะแนน ๑.๗๖-๒.๕๐   อยูในระดับ ดี   
 คะแนน ๑.๐๐-๑.๗๕   อยูในระดับ พอใช  
  

......................................................................ประธานอนุกรรมการ 
(....................................................................) 
......................................................................อนุกรรมการ 
(....................................................................) 
......................................................................อนุกรรมการ 
(....................................................................) 
......................................................................เลขานุการ 
(....................................................................) 
วันที่..............เดือน............................พ.ศ.............. 



๑ 
แบบประเมินเอกสารคาํสอน 

 

ชื่อ- สกุล ผูขอกําหนดตาํแหนง...................................................................................................................... 
สังกัดภาควิชา/สาขาวชิา...............................................คณะ/วิทยาลัย.......................................................... 
เสนอขอกําหนดตําแหนง   (   )   รองศาสตราจารย    (   )   ศาสตราจารย  ในสาขาวชิา................................ 
......................................................................................................................................................................  
เอกสารคําสอน รายวิชา................................................................................................................................. 
 

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 
หัวขอการประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา     
๒. ความครอบคลุมรายวิชา หรือหลักสูตร     
๓. การจัดลําดับเนื้อหา     
๔. รูปแบบในการเขียน     
๕. การศึกษาคนควาเอกสารประกอบการจัดทําเอกสารคําสอน     
๖. ความถูกตองในการใชภาษา     
๗. การเสนอแนวคิดของตนเอง     
๘. คุณคาของเอกสารคําสอน     
 

สรุปผลการประเมิน 
 คํานวณคะแนนเฉลี่ย จากอนุกรรมการทุกคนเปนสรุปผลการประเมินตามเกณฑ  ดังนี้ 
 คะแนน ๓.๒๖-๔.๐๐   อยูในระดับ ดีเดน   
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การสงผลงานและการประเมินสื่อการสอน 
 

๑.  การสงผลงาน 
 ๑.๑  รายงานการจัดทําสื่อการสอน  ประกอบดวย  หัวขอซ่ึงครอบคลุม  ดังนี ้
      (๑)  หลักการและเหตุผลในการจัดทําสื่อการสอน 
      (๒) วัตถุประสงคในการจัดทําสื่อการสอน  เชน ใชประกอบการสอน  ใชเปนสวนเสริม 
                             การเรียนรูรายวิชา  หรือใชเรียนรูดวยตนเองทั้งรายวชิา   

(๓)  ประเภทของสื่อการสอน  ไดแก ผลิตภัณฑ หรือส่ิงประดษิฐเพื่อการเรียนการสอน เชน  
        แบบทดสอบ  การจัดกจิกรรมการเรียนรู  บทเรียนสาํเร็จรูปนําเสนอในลักษณะสิง่พิมพ 

                             ชุดการสอน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียและบทเรียน  
                             ออนไลนหรือ  e-learning   ทั้งนี้ใหอธิบายการใชส่ือการสอนประกอบ  โดยสังเขป 
 ๑.๒  รายงานการประเมินผลสื่อการสอนที่นําไปใชกับกลุมเปาหมาย 
 ๑.๓  รายงานการเผยแพรส่ือการสอน  ใหระบุถึง 
      (๑)  สถานที่ที่ใชส่ือการสอน  เชน ศูนยการเรยีนรูของคณะ/วิทยาลัย  หองสมุด   
      (๒)  การเผยแพรส่ือการสอน  เชน  มีการจัดจําหนายทั่วไป  มีการขอทําสําเนาเพื่อไปใชใน    
                              การศึกษาที่สถาบันอื่น  หรือเผยแพรบนเครือขายระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร   
 

๒.  การประเมินสื่อการสอน 
 ๒.๑  องคประกอบในการพจิารณา การประเมินคุณภาพของสื่อการสอน  จะพิจารณาทั้งดาน
เนื้อหาและวิธีการนําเสนอ  ซ่ึงมีความสําคัญเทาเทียมกนั  โดยการพิจารณาจาก 
      (๑)   เนื้อหา  ความถูกตองและความสมบูรณ 
      (๒)  การนําเสนอ ขั้นตอนการผลิต  ตั้งแตการใชเทคนิคและขั้นตอนการนาํเสนอ   
                             ซ่ึงจะตองสงเสริมใหเกดิการเรียนรูในสาระไดเปนอยางดีและมีความนาสนใจ และ  
                             กระตุนใหผูเรียนติดตามบทเรียนตั้งแตตนจนจบ  ตรงตามหลักการของการนําเสนอ 
                             โดยส่ือการสอน  นั้น ๆ  
 ๒.๒  ผูประเมนิ ประกอบดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิ  ทั้งในดานเนื้อหาและการผลิต 
ส่ือการสอน 
 



 ๓ 
 ๒.๓  เกณฑการประเมินผลสื่อการสอน 
หัวขอการประเมิน ข้ันผาน ข้ันดี ข้ันดีมาก 

เนื้อหา ถูกตอง  และทันสมัย ถูกตอง  ทันสมัย  ลึกซึ้ง 
และครบถวน 

ถูกตอง  ทันสมัย   ลึกซึ้ง  
ครบถวน และอางอิงได 
เนื้อหาคําบรรยายแสดงถึง
การคนควาท่ีลึกซึ้งและ
สมบูรณตามหลักวิชา 

การนําเสนอเนือ้หา ชัดเจน   
สื่อความหมายถูกตอง 

ชัดเจน   
สื่อความหมายถูกตอง 

ชัดเจน สื่อความหมาย
ถูกตอง  และมี 
การนําเสนอเนือ้หา
เหมาะสม ครบถวน 
รวมท้ังมีเทคนิค 
การนําเสนอที่แสดงถึง
ความริเริ่มและมีคุณภาพ 

การเรียงลําดับเนื้อหา มีสัมพันธภาพ มีสัมพันธภาพ มีสัมพันธภาพ   
มีกิจกรรมหลายรูปแบบที่
เหมาะสม  ทําใหเกิดความ
เขาใจ  เราใจและ
สรางสรรค 

การออกแบบ ดานกายภาพ 
มีความคงทน  นาสนใจ  
สะดวกและงายในการ
นําไปใช 
ดานคุณภาพ 
สามารถสงเสรมิใหเกิด
การเรียนรูและเขาใจใน
สาระไดเปนอยางดี 

ดานกายภาพ 
มีความคงทน  นาสนใจ  
สะดวกและงาย 
ในการนําไปใช 
ดานคุณภาพ 
สามารถสงเสรมิใหเกิดการ
เรียนรูและเขาใจในสาระได
อยางลึกซึ้ง 

ดานกายภาพ 
มีความคงทน   
นาสนใจ  สะดวก และ
งายในการนําไปใช 
ดานคุณภาพ 
สามารถสงเสรมิใหเกิด
การเรียนรูและเขาใจใน
สาระไดอยางลกึซึ้ง  
รวมท้ังมีรูปแบบที่แสดง
ถึงการจัดสรรอยาง
ประณีต  มีความคิดริเริ่ม
ทําใหผลงานมีคุณภาพ
และคุณคา  ใชเปน
ตนแบบได 

 
 


