
 
 

เอกสารแนบทา้ยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หมายเลข ๒ 

คํานิยาม  เอกสารที่ใช้ประเมนิผลการสอน  การลอกเลียนผลงาน  เกณฑก์ารประเมินผลการสอน  วิธกีาร
ประเมินผลการสอน  แบบการเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน และแบบการประเมินผลการสอน 

 
ข้อ ๑  คํานิยาม 

“การสอน” หมายความว่า การจัดการให้นสิิตเกดิการเรียนรู้    ไดแ้ก่  งานสอนภาคบรรยาย  งานสอน
ภาคปฏิบัติ  งานควบคุมภาคสนาม  งานควบคุมหรือที่ปรกึษาโครงงาน  งานควบคุมหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 
หรือดุษฏีนิพนธ์  งานควบคุมหรือที่ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  หรืองานลักษณะอื่นของรายวิชาที่กําหนด
ไว้ในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 
 “เอกสารที่ใชป้ระเมินผลการสอน” หมายความว่า เอกสารประกอบการสอน   เอกสารคําสอน    ทีผู่้ขอ
แต่งตั้งเป็นผู้สอนหรือมสี่วนร่วมในการสอน ตามหลักสตูรของมหาวิทยาลยั  และผู้ขอแตง่ตั้งเป็นผู้จัดทาํหรือทํา
ร่วมกับผู้อื่น  ทั้งนี้ต้องมใิช่การลอกเลียนผลงาน 
 “เอกสารประกอบการสอน” หมายความว่า เอกสารที่ไดใ้ช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรอืส่วน
หนึ่งของรายวิชาตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย  ทีส่ะทอ้นให้เห็น เนือ้หาวิชาที่ทันสมัย  ถูกตอ้ง  และวิธีการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียน
การสอน  และเอกสารเนือ้หาวิชา โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม  และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้เขียนหรือเขียน
ร่วมกับผู้อื่น  ทั้งนี้ต้องมใิช่การลอกเลียนผลงาน  จัดเป็นเครื่องมอืสําคญัของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน    
 “เอกสารคําสอน” หมายความว่า เอกสารคําบรรยายที่ได้ใช้สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของ
รายวิชาตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนือ้หาวิชาที่ทันสมัย  ถูกตอ้ง  และวิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ    ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน  และ
เอกสารเนือ้หาวิชา มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน และมสีิ่งต่างๆ ดังตอ่ไปนี้เพ่ิมขึ้น  เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ  บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเน่ือง  แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) 
หรือภาพเลื่อน (slide)  ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย   ภาพ  แบบฝึกปฏิบัติ  รวมทั้งการอ้างอิง
เพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูล  และบรรณานุกรมที่ทันสมัย  โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม  
และผู้ขอแต่งตัง้เป็นผู้เขียนหรือเขียนร่วมกับผู้อื่น  ทั้งนีต้อ้งมิใช่การลอกเลียนผลงาน   จดัเป็นเครื่องมือสําคญัของ
นิสิตที่นําไปศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานัน้ๆ    

 “เอกสารแผนการเรียนการสอน”  หมายความว่า  เอกสารประจําชั่วโมงหรือคาบ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการวางแผนในการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตและการสอนของอาจารย์  อย่างเป็นระบบ  
ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นหรอืคาบนั้น  ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้จัด  และ
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนสิิต  ทีส่อดคลอ้งกับหลักสตูรและรายวิชา 

 “การลอกเลียนผลงาน”  หมายความว่า  การนําผลงานของผูอ้ื่นมาอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  หรือ
การลอกเลียน  การคัดลอก  ผลงานของผูอ้ืน่แม้แต่บางส่วน มาเป็นผลงานของตนเองโดยมิได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของผลงานนั้นหรือมิได้มกีารอ้างอิงตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรม และการกระทาํใดใดอันเป็นการ
ละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่นอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด   



-๒- 

ข้อ ๒  ผู้ขอแตง่ตั้ง ตอ้งมีภาระงานสอนตามข้อบังคับนี ้
 
ข้อ ๓  รูปแบบและการเผยแพร่ 
 เอกสารประกอบการสอน  อาจเป็นเอกสารที่จัดทําเป็นรูปเล่ม หรอืถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือจัดทําด้วยสื่อ
อื่นๆ   ที่ได้รับการตรวจสอบถึงความถูกตอ้งและความเหมาะสมจากภาควิชาหรือสาขาวิชา และได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว 
 เอกสารคําสอน  ต้องได้รับการจัดทําเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือจัดทําด้วยสื่อ
อื่นๆ    ที่ได้รบัการตรวจสอบถึงความถูกตอ้งและความเหมาะสมจากภาควิชาหรือสาขาวิชา และไดใ้ช้เป็น “คํา
สอน” ให้แก่นสิิตในรายวิชานั้นๆมาแล้ว 
 เอกสารแผนการเรียนการสอน  เป็นเอกสารที่อาจารย์ผูส้อนคนเดียวหรือหลายคนสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประจําชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใดหรอืคาบหนึ่งคาบใด ประกอบด้วยหัวขอ้
และสาระ ดังนี ้

ชื่อเรือ่งท่ีสอนในชั่วโมงนั้นหรอืคาบเวลานั้น 
ภาคการศึกษา  ปีการศึกษา ที่ใชจั้ดการเรียนการสอน 
ชื่ออาจารย์ผูส้อน วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดตอ่ 
ชื่อรายวิชาและรหัส 
ชื่อหลักสูตร 
วันเดือนปีและ เวลา ที่สอน 
วัตถุประสงค์การศึกษา(วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม)  ของเรื่องที่สอนใน 

ชั่วโมงนั้นหรอืคาบเวลานั้น 
เน้ือหาของเรื่องท่ีสอน โดยสังเขป 
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้
โสตทัศนูปกรณ ์
การประเมินผลการเรียนรู้  ได้แก่ เกณฑ์และวิธี วัดผล และตัดสินผล 
วันเดือนปีทีแ่ก้ไขปรับปรุง (หากมี) 

 
ข้อ ๔  ผู้ขอแตง่ตั้ง ตอ้งเสนอเอกสารทีใ่ช้ประเมินผลการสอนที่ได้ใช้ประกอบการสอนในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย
มาแล้วอย่างนอ้ย ๑ ภาคการศึกษาตามภาระงานสอนทุกชัว่โมงหรอืทุกคาบ  ดังนี ้
 สําหรับตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย  
ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์หาวิทยาลัยบูรพา  ให้เสนอ เอกสารประกอบการสอน ทกุชั่วโมงหรือทกุคาบที่ผู้ขอ
แต่งตั้งเป็นผู้สอน 
 สําหรับตําแหนง่รองศาสตราจารย์  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์วิจัย  
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา  ให้เสนอ เอกสารคําสอน ทุกชั่วโมงหรือทุกคาบที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็น
ผู้สอน 



-๓- 

ข้อ ๕  ให้ประเมินการสอนของผู้ขอแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นส่งผลการประเมิน
โดยตรงตอ่คณะกรรมการ ณ หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  เพือ่พิจารณา  และคณะกรรมการ อาจ
พิจารณาตามผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรอือาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพือ่
ประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการอาจประเมินผลการสอนเอง 
 ให้นําผลการประเมินของนิสติตอ่การสอนของอาจารย์มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการสอน  
ทั้งนี้วิธีการประเมินของนิสติและสาระการประเมิน ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผล ใหเ้ป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาความถูกตอ้งของ แผนการเรียนการสอน  เอกสาร
ประกอบการบรรยายหรือเอกสารคําสอน  ว่าถูกตอ้งตามหลักการศึกษาและตามเกณฑ์
หรือไม ่

(๒) ประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  โดยเข้าสังเกตการ
สอนในชั้นเรียน 

(๓) รวบรวม  และประเมิน ผลการประเมินการสอนของผู้ขอแต่งตั้งท่ีประเมนิโดยนิสติ 
(๔) พิจารณาความถูกตอ้งตามหลกัการศึกษาของวิธีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิท์ี่จัดทํา

โดยผู้ขอแต่งตัง้ 
(๕) พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
(๖) รายงานผลตอ่คณะกรรมการโดยส่งรายงาน ณ  หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบด ี
การประเมินผลการสอนอาจกระทําล่วงหน้าก่อนการเสนอขอแต่งตั้งก็ได้  แต่ทั้งน้ีตอ้งกระทํา 

หลังระยะเวลาที่กําหนดตาม ข้อ ๑๒.๑ ของข้อบังคับนี้  และให้มผีลใช้ไดไ้ม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นพิจารณาแล้วเสร็จจนถึงวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเร่ืองการขอแต่งตั้ง 

ในกรณีการขอแต่งตั้งในระดบัตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอแต่งตั้งใหด้าํรงตําแหน่งทาง
วิชาการมาแลว้  ให้คณะกรรมการนําผลการประเมินผลการสอนในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการคราวก่อน ท่ี
เคยได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาใช้ในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการคราวนี้ได้ โดยไม่ตอ้ง
ประเมินผลการสอนใหมอ่ีก  แตท่ั้งนี้ผลการประเมินการสอนดังกล่าวตอ้งอยู่ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่
วันท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการสอนหรอืคณะกรรมการมมีติ แล้วแต่กรณี 

  

ข้อ ๗  เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
เอกสารประกอบการสอน 

ด ี มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่ถูกตอ้งตามหลักการศึกษา  มีเอกสาร
เน้ือหาวิชาท่ีมีสาระถูกตอ้ง ทันสมัย เป็นทีย่อมรับในวงวิชาการ มีการเรียบเรียง
ที่ถูกตอ้งตามหลักภาษา    ไมม่ีการลอกเลียนผลงาน และได้เผยแพร่แล้วตาม
เกณฑ์ 

ไม่อยูใ่นเกณฑ ์ มีคุณภาพต่ํากว่าระดับด ี
 



-๔- 

เอกสารคําสอน 
ด ี  มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่ถูกตอ้งตามหลักการศึกษา  มีเอกสาร 

เน้ือหาวิชาท่ีถกูตอ้ง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ แสดงถึงการ 
ประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมตอ่สภาพสังคมไทย มีการเสนอแนะประเด็นท่ียัง 
ตอ้งการการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  มีการเรียบเรียงที่ถูกตอ้งตามหลกัภาษา   
มีรายชือ่บทความหรือหนังสอือ่านประกอบ  บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลือ่น (slide)  ตวัอย่าง
หรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย   ภาพ  แบบฝึกปฏิบัติ  รวมทัง้การ
อ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล  และบรรณานุกรมที่ทันสมัย   
ไม่มีการลอกเลยีนผลงาน  และได้เผยแพรแ่ล้วตามเกณฑ ์

ไม่อยูใ่นเกณฑ ์ มีคุณภาพต่ํากว่าระดับด ี
 
การสอน 

ดัชน ี
   ๑.  มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

๒.  มีความสามารถสอนใหผู้เ้รียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาทีส่อน 
๓.  มีความสามารถในการใชเ้ทคนิควิธีสอนต่างๆ เพือ่ให้ผูเ้รียนเกิดความ 

สนใจ และตดิตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  ยกตัวอย่าง 
สอดแทรกประสบการณ์ ใช้คําถามเพ่ือใหผู้้เรียนคิด และ คําถามให้เข้าใจได้ชดัเจน 

๔.  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
๕.  มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งขอ้มลูที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม 
๖.  มีความสามารถจัดให้ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม               

ความเหมาะสม 
๗.  มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม 
๘.  มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน  โดยต้อง

แสดงวิธีการวัดผลที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนการสอน 
๙.  มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามขอ้ ๘ ทั้งก่อน และหลังการนําไปใช ้
๑๐.  มีความสามารถในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนตามข้อ ๑ 
๑๑.  เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เช่น ตรงต่อเวลา  แต่งกายสุภาพ  ใช้วาจาสุภาพ 

ระดับคุณภาพ แบ่งเป็น ๔ ระดับคือ ชํานาญ  ชํานาญพิเศษ  เชี่ยวชาญ  และไมอ่ยู่ในเกณฑ์  
ตามเกณฑด์ังนี้ 

ชํานาญ จัดทําแผนการเรียนการสอนในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกตอ้ง 
ครบถ้วนตามทีกํ่าหนด  จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสทิธิภาพ  สร้างเครื่องมือวดัผลการเรียนรู้ของนิสติ  
นําไปใช้และปรับปรุงแก้ไขไดอ้ย่างมีคุณภาพ ร่วมพัฒนาการศึกษาของ



-๕- 

ส่วนงาน    เปน็ผู้ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความสุภาพทั้ง
บุคลิก วาจา และการแต่งกาย    ส่งเกรดนสิิตได้ภายในเวลา ๒ 
สัปดาห์หลังจากสิ้นสดุการวัดผลรายวิชาที่รบัผิดชอบ 

ชํานาญพิเศษ จัดทําแผนการเรียนการสอนในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกตอ้ง 
ครบถ้วนตามทีกํ่าหนด  จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ     มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
วิเคราะห ์วิจารณ์   ใช้เทคนคิวิธีสอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง  
สร้างเครื่องมอืวัดผลการเรียนรู้ของนิสติ  นําไปใช้และปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างมีคุณภาพสูง  พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
ร่วมพัฒนาการศึกษาของส่วนงาน   เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย    ส่งเกรด
นิสิตได้ภายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากสิ้นสดุการวัดผลรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ 

เชี่ยวชาญ จัดทําแผนการเรียนสอนในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย ที่ถกูตอ้ง 
ครบถ้วนตามทีกํ่าหนด  จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสทิธิภาพ     มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์   ใช้เทคนคิวิธีสอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง  
สร้างเครื่องมอืวัดผลการเรียนรู้ของนิสติได้อย่างมีคุณภาพสูงและ
ช่วยเหลอือาจารย์ผู้อื่นในการตรวจสอบคณุภาพข้อสอบและปรับปรุง
แก้ไข  พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ   ร่วมพัฒนา
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงาน  เป็นผู้ตรงตอ่
เวลา มีความรบัผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย    
ส่งเกรดนิสติไดภ้ายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชา
ท่ีรับผิดชอบ 

ไม่อยูใ่นเกณฑ ์  มีคุณภาพต่ํากว่าระดับชํานาญ 
 

ข้อ ๘  เกณฑก์ารพิจารณา   
๘.๑  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์   ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   ตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์วิจัย  

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์หาวิทยาลัยบูรพา    ตอ้งมเีอกสารแผนการเรียนการสอน  เอกสารประกอบการบรรยาย
ทุกชั่วโมงหรอืทุกคาบที่ผูข้อแต่งตั้งเป็นผูส้อน  และเอกสารประกอบการสอนจํานวนอย่างน้อยหนึ่งฉบับมีคุณภาพใน
ระดบั ด ี  และตอ้งมผีลการสอนในระดับ ชํานาญ 

๘.๒  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์   ตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์วิจัย  
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา   ตอ้งมีเอกสารคาํสอนทุกชั่วโมงหรอืทุกคาบทีผู่้ขอแต่งตั้งเป็นผูส้อน  
และเอกสารคําสอนจํานวนอยา่งน้อยหนึ่งฉบบัมีคุณภาพในระดับ ดี   และตอ้งมผีลการสอนในระดับ ชาํนาญพิเศษ 

๘.๓  ตําแหน่งศาสตราจารย์    ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ   ตําแหน่งศาสตราจารย์วิจัย  ตําแหน่ง
ศาสตราจารยม์หาวิทยาลัยบูรพา   ตําแหนง่ศาสตราจารยค์ลินิก  ตอ้งมีผลการสอนในระดับ เชี่ยวชาญ 



-๖- 

แบบเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
มหาวิทยาลัยบูรพา  (ม.บ.ส. ๐๑-๕๖) 

 

ข้าพเจ้า ................................................................................................................................................................... 
สังกัด ...................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ทีใ่ชใ้นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอแต่งตั้งใหด้าํรงตําแหน่ง 
............................................................................................................................................................... 
สาขาวิชา ................................................................................................................  ดังนี ้

๑. เอกสารแผนการเรียนการสอน (ทุกชั่วโมงและทุกคาบที่ผูข้อแต่งตั้งเป็นผู้สอน) 
หมายเลข ผส ๑  เรือ่ง .......................................................................................................................................  
การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................. รหัส ......................................... 
สําหรับนิสิตหลักสตูร ......................................................................................... ชั้นปีที่ .....................................  
ใชใ้นภาคการศึกษา .................................................. ปีการศึกษา ............................................................... 
หมายเลข ผส ๒  เรือ่ง .......................................................................................................................................  
การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................. รหัส ......................................... 
สําหรับนิสิตหลักสตูร ......................................................................................... ชั้นปีที่ .....................................  
ใชใ้นภาคการศึกษา .................................................. ปีการศึกษา ................................................................  
หมายเลข ผส ๓ ....................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................  

๒.  เอกสารประกอบการสอน    เอกสารคําสอน 
หมายเลข อส ๑  เรือ่ง .......................................................................................................................................  
รายวิชา .................................................................................. รหัส ......................................... 
สําหรับนิสิตหลักสตูร ......................................................................................... ชั้นปีที่ .....................................  
ใชใ้นภาคการศึกษา .................................................. ปีการศึกษา ..............................................................  
เมื่อวันที่ ......... เดอืน ............................. พ.ศ. ............... เวลา ............น. ถึง ..........น. จํานวน .......... ชั่วโมง 
ผู้ร่วมเขียน ......................................................................สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ............  
หมายเลข อส ๒  เรือ่ง .......................................................................................................................................  
การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................. รหัส ......................................... 
สําหรับนิสิตหลักสตูร ......................................................................................... ชั้นปีที่ .....................................  
ใชใ้นภาคการศึกษา .................................................. ปีการศึกษา ...............................................................  
เมื่อวันที่ ......... เดอืน ............................. พ.ศ. ............... เวลา ............น. ถึง ..........น. จํานวน .......... ชั่วโมง 
ผู้ร่วมเขียน ......................................................................สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ............  
หมายเลข อส ๓ ......................................................................................................................................................  
 
 
 



-๗- 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง และข้าพเจ้ามิไดม้กีารลอกเลียนผลงาน 
 
 
 
     ลงนาม ........................................................................... 
      (........................................................................) 
      วันท่ี ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 
หมายเหตุ  ใหเ้สนอตอ่ผู้บังคบับัญชาชั้นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



-๘- 

แบบประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนโดยผู้บงัคบับัญชาชัน้ตน้ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส.๐๒-๕๖) 

 
ประเภท     เอกสารประกอบการสอน    เอกสารคําสอน    
ลําดับที่................. 
เร่ือง................................................................................................................. 
ของ....................(ชื่อ นามสกลุผู้ขอแต่งตั้ง)............................. 
สังกัด .............................................................................................................................................. 
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่......................................................................... 
สาขาวิชา.................................................................... 
 
๑. ลักษณะของผลงาน   ......(ถูกต้อง/ไม่ถูกตอ้ง)...ตามคํานิยาม 
๒. การเผยแพร่              ......(ถูกตอ้ง/ไม่ถูกตอ้ง)..........ตามลักษณะการเผยแพร ่
๓. คุณภาพของผลงาน      ด ี  ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
๔. การลอกเลยีนผลงาน     ม ี    ยังตรวจไมพ่บ 
หมายเหตุ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(.......................................................) 

     ตําแหน่ง............................................................ 
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.............................. 

      
 

 
 
 

  



-๙- 

แบบประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน หรือ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส.๐๓-๕๖) 
 
ประเภท     เอกสารประกอบการสอน    เอกสารคําสอน 
ลําดับที่................. 
เร่ือง................................................................................................................. 
ของ....................(ชื่อ นามสกลุผู้ขอแต่งตั้ง)............................. 
สังกัด ...................................................................................................................................... 
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่......................................................................... 
สาขาวิชา.................................................................... 
 
๑. ลักษณะของผลงาน     ......(ถูกต้อง/ไม่ถูกตอ้ง)................. ตามคํานิยาม 
๒. การเผยแพร่               ......(ถูกต้อง/ไม่ถูกตอ้ง)................. ตามลักษณะการเผยแพร ่
๓. คุณภาพของผลงาน      ด ี  ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ 
๔. การลอกเลยีนผลงาน     ม ี    ยังตรวจไมพ่บ 
 
หมายเหต ุ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(.......................................................) 
ประธาน .......................................... 

ลงชื่อ............................................................ 
(.......................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ .................... 

ลงชื่อ............................................................ 
(.......................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ .................... 

      
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.............................. 

 
 

  



-๑๐- 

แบบประเมินการสอนโดยผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้น (ม.บ.ส.๐๓-๕๖) 
 
ชื่อนามสกุลผู้รับการประเมิน/ผู้ขอแต่งตั้ง............................................................................................................. 
สังกัด....................................................................................................................................................... 
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ........................................................................... สาขาวิชา ............................ 
ชื่อนามสกุลผูป้ระเมิน............................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง .................................................................................................................................................. 
ได้ประเมินการสอนเมื่อวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ.........................................  เวลา............. 
น. ถึง .............. น. 
ประเภทการสอน    บรรยาย   ปฏิบัติ   ภาคสนาม   การสอนข้างเตียง 
    อื่นๆ (กรุณาระบุ .......................................)  
หลักสูตร............................................................................................................................ 
รายวิชา.................................................................................รหัสวิชา...................................................... 
เร่ือง........................................................................................................................................................... 
  
หัวข้อประเมินและผลการประเมิน 

๑. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ (แผนการเรียนการสอน) เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ (มี/ไม่มี) 
๒. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณใ์นวิชาที่สอน  (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/

ไม่อยูใ่นเกณฑ)์ 
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และตดิตามการสอน 

ตลอดเวลา เชน่ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ ใช้คําถามเพือ่ใหผู้้เรียนคดิ และตอบ
คําถามให้เข้าใจได้ชดัเจน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไมอ่ยู่ในเกณฑ์....ใช้ความเห็นของนิสติประกอบด้วย) 

๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสมัพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 

๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนรูจั้กแหล่งขอ้มลูที่ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ 
ไม่อยูใ่นเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสติประกอบด้วย) 

๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไมอ่ยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 

๗. มีความสามารถในการใช้สือ่การสอน และอุปกรณช์่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างด ี(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 
 ๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผูเ้รียนในวิชาท่ีสอน  โดยตอ้งแสดงวิธีการวัดผลที่
ถกูตอ้ง ตรงตามวัตถุประสงคท์ี่กําหนดไว้ในแผนการสอน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไมอ่ยู่ในเกณฑ์) 

๙. มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามข้อ ๘. ทั้งกอ่นและหลังการนําไปใช ้(ชํานาญ/
ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 



-๑๑- 

๑๐. มีความสามารถในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนตามข้อ ๑. (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/
ไม่อยูใ่นเกณฑ)์ 

๑๑. เป็นตัวอยา่งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ไดแ้ก่ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ส่งเกรดตาม
กําหนด  มีความสุภาพท้ังบุคลิกภาพ วาจา และการแต่งกาย  (ใช/่ไมใ่ช่....ใช้ความเห็นของนิสติประกอบด้วย) 
หมายเหตุ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
ในภาพรวม  การสอนอยู่ในระดับ 

 ชํานาญ      (ตอ้งได ้“ชํานาญ” ตั้งแต่ ๕ ขอ้ขึ้นไป  และ ขอ้ ๑ ตอ้ง “มี” และ ขอ้ ๑๑ ตอ้ง “ใช”่ 
และต้องมสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสิตภายในเวลากําหนด) 

 ชํานาญพิเศษ      (ตอ้งได้ “ชํานาญพิเศษ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป  และ ข้อ ๑ ตอ้ง “มี” และ ขอ้ ๑๑ 
ตอ้ง “ใช่” และต้องมสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและสง่เกรดของนิสติภายในเวลากําหนด) 

 เชี่ยวชาญ      (ตอ้งได ้“เชี่ยวชาญ” ตั้งแต ่๕ ข้อขึ้นไป  และ ขอ้ ๑ ตอ้ง “ม”ี และ ข้อ ๑๑ ต้อง 
“ใช”่ และต้องมีส่วนร่วมพัฒนาและให้ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสติ
ภายในเวลากําหนด) 

 ไมอ่ยู่ในเกณฑ์      (ตอ้งได้ “ไมอ่ยู่ในเกณฑ์” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป  หรอื ขอ้ ๑ มีผลเป็น “ไม่ม”ี หรอื 
ข้อ ๑๑ มีผลเป็น “ไม่ใช่” หรือไมม่ีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานหรือไม่ส่งเกรดของนิสิตภายใน
เวลากําหนด) 

 
ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................... 
วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ................. 

 
หมายเหตุ ให้สง่ ณ หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี 
  



-๑๒- 

แบบประเมินการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน หรือ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส. ๐๕-๕๖) 
 
ชื่อนามสกุลผู้ขอแต่งตั้ง............................................................................................................. 
สังกัด....................................................................................................................................................... 
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ............................................................................. สาขาวิชา ....................... 
ชื่อนามสกุลผูป้ระเมิน............................................................................................................................................. 
ได้ประเมินการสอนเมือ่วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ................ เวลา ............. น. ถึง  .............. 
น. 
ประเภทการสอน    บรรยาย   ปฏิบัติ   ภาคสนาม   การสอนข้างเตียง 
    อื่นๆ (กรุณาระบุ.............................................................................) 
ในการสอนเรื่อง.................................................................................................................................................... 
รายวิชา.................................................................................รหัสวิชา...................................................... 
หลักสูตร............................................................................................................................ 
 
มีมติว่า 

๑. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ(แผนการเรียนการสอน) เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีว่างไว้ (มี/ไม่มี) 
๒. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณใ์นวิชาที่สอน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/

ไม่อยูใ่นเกณฑ)์ 
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และตดิตามการสอน 

ตลอดเวลา เชน่ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ ใช้คําถามเพือ่ใหผู้้เรียนคดิ และตอบ
คําถามให้เข้าใจได้ชดัเจน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ ....ใช้ความเห็นของนิสติประกอบด้วย) 

๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสมัพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 

๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนรูจั้กแหล่งขอ้มลูที่ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ 
ไม่อยูใ่นเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสติประกอบด้วย) 

๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไมอ่ยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 

๗. มีความสามารถในการใช้สือ่การสอน และอุปกรณช์่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างด ี(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 
 ๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผูเ้รียนในวิชาท่ีสอน  โดยตอ้งแสดงวิธีการ 
วัดผลที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถปุระสงคท์ี่กําหนดไว้ในแผนการสอน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 

๙. มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามข้อ ๘. ทั้งกอ่นและหลังการนําไปใช ้(ชํานาญ/
ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์) 



-๑๓- 

๑๐. มีความสามารถในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนตามข้อ ๑. (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ 
ไม่อยูใ่นเกณฑ)์ 

๑๑. เป็นตัวอยา่งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ไดแ้ก่ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้ง
บุคลิก วาจา และการแต่งกาย (ใช่/ไมใ่ช่....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย) 
หมายเหตุ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
ในภาพรวม  การสอนอยู่ในระดับ 

 ชํานาญ      (ตอ้งได ้“ชํานาญ” ตั้งแต่ ๕ ขอ้ขึ้นไป  และ ขอ้ ๑ ตอ้ง “มี” และ ขอ้ ๑๑ ตอ้ง “ใช”่ 
และต้องมสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสิตภายในเวลากําหนด) 

 ชํานาญพิเศษ      (ตอ้งได้ “ชํานาญพิเศษ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป  และ ข้อ ๑ ตอ้ง “มี” และ ขอ้ ๑๑ 
ตอ้ง “ใช่” และต้องมสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและสง่เกรดของนิสติภายในเวลากําหนด) 

 เชี่ยวชาญ      (ตอ้งได ้“เชี่ยวชาญ” ตั้งแต ่๕ ข้อขึ้นไป  และ ขอ้ ๑ ตอ้ง “ม”ี และ ข้อ ๑๑ ต้อง 
“ใช”่ และต้องมีส่วนร่วมพัฒนาและให้ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสติ
ภายในเวลากําหนด) 

 ไมอ่ยู่ในเกณฑ์      (ตอ้งได้ “ไมอ่ยู่ในเกณฑ์” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป  หรอื ขอ้ ๑ มีผลเป็น “ไม่ม”ี หรอื 
ข้อ ๑๑ มีผลเป็น “ไม่ใช่” หรือไมม่ีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานหรือไม่ส่งเกรดของนิสิตภายใน
เวลากําหนด) 

ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 
ประธาน.......................................................... 
 
ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................ 
 
ลงชื่อ.................................................................. 
      (...................................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................ 
วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ........................ 

 
 

 
 



-๑๔- 

แบบรายงานผล การประเมนิผลการสอน 
โดยผูบ้ังคับบญัชาชั้นตน้ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส.๐๖-๕๖) 
 
ข้าพเจ้า..........(ชื่อ นามสกลุ ผู้ประเมิน)............................................................................................ 
ตําแหน่ง ........................................................................................................................................ 
ได้ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมนิผลการสอน และประเมินการสอน 
ของ..............(ชื่อ นามสกลุผูข้อแต่งตั้ง).....................................................................................   
สังกัด ............................................................................................................................................. 
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ ................................................................. สาขาวิชา ......................... 
เห็นว่า 

 สําหรับตําแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย์/ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา   เป็นไปตามเกณฑด์ังนี้ 

มีเอกสารแผนการเรียนการสอนทีส่ร้างตามหลักการศึกษา  ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงท่ีผู้ขอ
แต่งตั้ง เป็นผู้สอน ไม่ว่าจะเปน็ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัตหิรือภาคสนาม  และ 

  มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับด ีและ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอ่เทคนิคการสอนของผู้ขอแตง่ตั้ง ในระดับด ี 

และ 
  มีเอกสารประกอบการสอนทุกหัวข้อท่ีผู้ขอแต่งตั้งเป็นผูส้อนในหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยตามภาระงานสอนซึ่งได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วและอย่างน้อยหนึ่งฉบับมี
คุณภาพในระดับด ี และ 

  มีความชํานาญในการสอน และ   
มีการวัดผลและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต ที่ถูกตอ้งตามหลักการศึกษา  

 
 สําหรับตําแหน่ง รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารยพ์ิเศษ/รองศาสตราจารย์วิจยั/รองศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยบูรพา    เป็นไปตามเกณฑด์ังน้ี  
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนทีส่ร้างตามหลักการศึกษา  ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงท่ีผู้ขอ

แต่งตั้ง เป็นผู้สอน ไม่ว่าจะเปน็ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัตหิรือภาคสนาม  และ 
  มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับด ีและ 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอ่เทคนิคการสอนของผู้ขอแตง่ตั้ง ในระดับด ี 
และ 
 มีเอกสารคําสอนทุกหัวขอ้ทีผู่้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอนในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยตามภาระ
งานสอนซึ่งไดใ้ช้ประกอบการสอนมาแล้วและอย่างน้อยหนึง่ฉบับมีคุณภาพในระดับดี  และ 

  มีความชํานาญพิเศษในการสอน และ   
มีการวัดผลและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต ที่ถูกตอ้งตามหลักการศึกษา 



-๑๕- 

 สําหรับตําแหน่ง ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ/ศาสตราจารย์วจัิย/ศาสตราจารย์มหาวิทยาลยับูรพา/
ศาสตราจารยค์ลินิก    เป็นไปตามเกณฑด์ังนี้   

มีเอกสารแผนการเรียนการสอนตามหลักการศึกษา  ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงที่ผู้ขอ 
แต่งตั้ง เป็นผู้สอน  อันอาจปรับปรุง พัฒนาเพ่ิมเติมจากแผนการเรียนการสอนทีใ่ช้ในการ
ประเมินสําหรบัการขอแต่งตัง้ตําแหน่งรองศาสตราจารยก์็ได้  และ 

  มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับด ี และ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอ่เทคนิคการสอนของผู้ขอแตง่ตั้ง ในระดับด ี 

และ 
   มีความเชี่ยวชาญในการสอน และ 

  มีการวัดผลและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต ที่ถูกตอ้งตามหลักการศึกษา 
 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑด์ังนี้ (โปรดระบุ) 
  ................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................   

   ................................................................................................................................  
   ................................................................................................................................    

 
ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................... 
วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ........................ 

 
 

  



-๑๖- 

แบบรายงานผลการประเมินผลการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน หรือ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา(ม.บ.ส.๐๗-๕๖) 
 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน/คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ในการประชมุเมื่อวันท่ี........
เดือน..............พ.ศ.............. 
ได้ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมนิผลการสอน และประเมินการสอน 
ของ..............(ชื่อ นามสกลุผูข้อแต่งตั้ง).....................................................................................  
สังกัด .......................................................................................................................................................  
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ ...................................................... สาขาวิชา ............................................ 
มีมติว่า 

 สําหรับตําแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย์/ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา   เป็นไปตามเกณฑด์ังนี้ 

มีเอกสารแผนการเรียนการสอนทีส่ร้างตามหลักการศึกษา  ทุกคาบหรอืทุกชั่วโมงท่ีผู้ขอ
แต่งตั้ง เป็นผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัตหิรือภาคสนาม  และ 

  มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับด ีและ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอ่เทคนิคการสอนของผู้ขอแตง่ตั้ง ในระดับด ี 

และ 
  มีเอกสารประกอบการสอนทุกหัวข้อท่ีผู้ขอแต่งตั้งเป็นผูส้อนในหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยตามภาระงานสอนซึ่งได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วและอย่างน้อยหนึ่งฉบับมี
คุณภาพในระดับด ี และ 

  มีความชํานาญในการสอน และ   
มีการวัดผลและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต ที่ถูกตอ้งตามหลักการศึกษา  

 
 สําหรับตําแหน่ง รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารยพ์ิเศษ/รองศาสตราจารย์วิจยั/รองศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยบูรพา    เป็นไปตามเกณฑด์ังน้ี  
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนทีส่ร้างตามหลักการศึกษา  ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงท่ีผู้ขอ

แต่งตั้ง เป็นผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัตหิรือภาคสนาม  และ 
  มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับด ีและ 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอ่เทคนิคการสอนของผู้ขอแตง่ตั้ง ในระดับด ี 
และ 
 มีเอกสารคําสอนทุกหัวขอ้ทีผู่้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามภาระ
งานสอนซึ่งไดใ้ช้ประกอบการสอนมาแล้วและอย่างน้อยหนึง่ฉบับมีคุณภาพในระดับดี  และ 

  มีความชํานาญพิเศษในการสอน และ   
มีการวัดผลและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต ที่ถูกตอ้งตามหลักการศึกษา 



-๑๗- 

 
 สําหรับตําแหน่ง ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ/ศาสตราจารย์วจัิย/ศาสตราจารย์มหาวิทยาลยับูรพา/

ศาสตราจารยค์ลินิก    เป็นไปตามเกณฑด์ังนี้   
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนตามหลักการศึกษา  ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงที่ผู้ขอ 

แต่งตั้ง เป็นผู้สอน  อันอาจปรับปรุง พัฒนาเพ่ิมเติมจากแผนการเรียนการสอนทีใ่ช้ในการ
ประเมินสําหรบัการขอแต่งตัง้ตําแหน่งรองศาสตราจารยก์็ได้  และ 

  มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับด ี และ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอ่เทคนิคการสอนของผู้ขอแตง่ตั้ง ในระดับด ี 

และ 
   มีความเชี่ยวชาญในการสอน และ 

  มีการวัดผลและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต ที่ถูกตอ้งตามหลักการศึกษา 
 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑด์ังนี้ (โปรดระบุ) 
  ................................................................................................................................   
  ................................................................................................................................   

   ................................................................................................................................  
   ................................................................................................................................    

 
 

 
ลงชื่อ.................................................................. 
      (.................................................................) 
ประธานอนุกรรมการ/กรรมการประเมินผลการสอน 
วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ........................ 

 
ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................ 
 
ลงชื่อ.................................................................. 
      (...................................................................) 
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................ 
 

              วันที่........เดือน.......................พ.ศ........................ 


