เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
หมายเลข ๒
คํานิยาม เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน การลอกเลียนผลงาน เกณฑ์การประเมินผลการสอน วิธกี าร
ประเมินผลการสอน แบบการเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน และแบบการประเมินผลการสอน
ข้อ ๑ คํานิยาม
“การสอน” หมายความว่า การจัดการให้นสิ ิตเกิดการเรียนรู้ ได้แก่ งานสอนภาคบรรยาย งานสอน
ภาคปฏิบัติ งานควบคุมภาคสนาม งานควบคุมหรือที่ปรึกษาโครงงาน งานควบคุมหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
หรือดุษฏีนิพนธ์ งานควบคุมหรือที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรืองานลักษณะอื่นของรายวิชาที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน” หมายความว่า เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ทีผ่ ู้ขอ
แต่งตั้งเป็นผู้สอนหรือมีส่วนร่วมในการสอน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดทําหรือทํา
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน
“เอกสารประกอบการสอน” หมายความว่า เอกสารที่ได้ใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วน
หนึ่งของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทีส่ ะท้อนให้เห็น เนือ้ หาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียน
การสอน และเอกสารเนือ้ หาวิชา โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้เขียนหรือเขียน
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
“เอกสารคําสอน” หมายความว่า เอกสารคําบรรยายที่ได้ใช้สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของ
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนือ้ หาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน และ
เอกสารเนือ้ หาวิชา มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape)
หรือภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิง
เพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม
และผู้ขอแต่งตัง้ เป็นผู้เขียนหรือเขียนร่วมกับผู้อื่น ทั้งนีต้ อ้ งมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือสําคัญของ
นิสิตที่นําไปศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานัน้ ๆ
“เอกสารแผนการเรียนการสอน” หมายความว่า เอกสารประจําชั่วโมงหรือคาบ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการวางแผนในการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตและการสอนของอาจารย์ อย่างเป็นระบบ
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นหรือคาบนั้น ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้จัด และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรและรายวิชา
“การลอกเลียนผลงาน” หมายความว่า การนําผลงานของผูอ้ ื่นมาอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือ
การลอกเลียน การคัดลอก ผลงานของผูอ้ นื่ แม้แต่บางส่วน มาเป็นผลงานของตนเองโดยมิได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของผลงานนั้นหรือมิได้มกี ารอ้างอิงตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรม และการกระทําใดใดอันเป็นการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ ื่นอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด

-๒ข้อ ๒ ผู้ขอแต่งตั้ง ต้องมีภาระงานสอนตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๓ รูปแบบและการเผยแพร่
เอกสารประกอบการสอน อาจเป็นเอกสารที่จัดทําเป็นรูปเล่ม หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือจัดทําด้วยสื่อ
อื่นๆ ที่ได้รับการตรวจสอบถึงความถูกต้องและความเหมาะสมจากภาควิชาหรือสาขาวิชา และได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว
เอกสารคําสอน ต้องได้รับการจัดทําเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือจัดทําด้วยสื่อ
อื่นๆ ที่ได้รบั การตรวจสอบถึงความถูกต้องและความเหมาะสมจากภาควิชาหรือสาขาวิชา และได้ใช้เป็น “คํา
สอน” ให้แก่นสิ ิตในรายวิชานั้นๆมาแล้ว
เอกสารแผนการเรียนการสอน เป็นเอกสารที่อาจารย์ผสู้ อนคนเดียวหรือหลายคนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประจําชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใดหรือคาบหนึ่งคาบใด ประกอบด้วยหัวข้อ
และสาระ ดังนี้
ชื่อเรือ่ งทีส่ อนในชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลานั้น
ภาคการศึกษา ปีการศึกษา ที่ใช้จัดการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ผสู้ อน วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ
ชื่อรายวิชาและรหัส
ชื่อหลักสูตร
วันเดือนปีและ เวลา ที่สอน
วัตถุประสงค์การศึกษา(วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) ของเรื่องที่สอนใน
ชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลานั้น
เนื้อหาของเรื่องที่สอน โดยสังเขป
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
โสตทัศนูปกรณ์
การประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ เกณฑ์และวิธี วัดผล และตัดสินผล
วันเดือนปีทแี่ ก้ไขปรับปรุง (หากมี)
ข้อ ๔ ผู้ขอแต่งตั้ง ต้องเสนอเอกสารทีใ่ ช้ประเมินผลการสอนที่ได้ใช้ประกอบการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาตามภาระงานสอนทุกชัว่ โมงหรือทุกคาบ ดังนี้
สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เสนอ เอกสารประกอบการสอน ทุกชั่วโมงหรือทุกคาบที่ผู้ขอ
แต่งตั้งเป็นผู้สอน
สําหรับตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์วิจัย
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เสนอ เอกสารคําสอน ทุกชั่วโมงหรือทุกคาบที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็น
ผู้สอน

-๓ข้อ ๕ ให้ประเมินการสอนของผู้ขอแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นส่งผลการประเมิน
โดยตรงต่อคณะกรรมการ ณ หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี เพือ่ พิจารณา และคณะกรรมการ อาจ
พิจารณาตามผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพือ่
ประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการอาจประเมินผลการสอนเอง
ให้นําผลการประเมินของนิสติ ต่อการสอนของอาจารย์มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการสอน
ทั้งนี้วิธีการประเมินของนิสติ และสาระการประเมิน ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผล ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาความถูกต้องของ แผนการเรียนการสอน เอกสาร
ประกอบการบรรยายหรือเอกสารคําสอน ว่าถูกต้องตามหลักการศึกษาและตามเกณฑ์
หรือไม่
(๒) ประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยเข้าสังเกตการ
สอนในชั้นเรียน
(๓) รวบรวม และประเมิน ผลการประเมินการสอนของผู้ขอแต่งตั้งที่ประเมินโดยนิสติ
(๔) พิจารณาความถูกต้องตามหลักการศึกษาของวิธีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิท์ ี่จัดทํา
โดยผู้ขอแต่งตัง้
(๕) พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๖) รายงานผลต่อคณะกรรมการโดยส่งรายงาน ณ หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี
การประเมินผลการสอนอาจกระทําล่วงหน้าก่อนการเสนอขอแต่งตั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้ตอ้ งกระทํา
หลังระยะเวลาที่กําหนดตาม ข้อ ๑๒.๑ ของข้อบังคับนี้ และให้มผี ลใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นพิจารณาแล้วเสร็จจนถึงวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องการขอแต่งตั้ง
ในกรณีการขอแต่งตั้งในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการมาแล้ว ให้คณะกรรมการนําผลการประเมินผลการสอนในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการคราวก่อน ที่
เคยได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาใช้ในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการคราวนี้ได้ โดยไม่ตอ้ ง
ประเมินผลการสอนใหม่อีก แต่ทั้งนี้ผลการประเมินการสอนดังกล่าวต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่
วันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการมีมติ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ เกณฑ์ระดับคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอน
ดี
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา มีเอกสาร
เนื้อหาวิชาที่มีสาระถูกต้อง ทันสมัย เป็นทีย่ อมรับในวงวิชาการ มีการเรียบเรียง
ที่ถูกต้องตามหลักภาษา ไม่มีการลอกเลียนผลงาน และได้เผยแพร่แล้วตาม
เกณฑ์
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ มีคุณภาพต่ํากว่าระดับดี

-๔เอกสารคําสอน
ดี

มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา มีเอกสาร
เนื้อหาวิชาที่ถกู ต้อง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ แสดงถึงการ
ประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมต่อสภาพสังคมไทย มีการเสนอแนะประเด็นที่ยัง
ต้องการการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มีการเรียบเรียงที่ถูกต้องตามหลักภาษา
มีรายชือ่ บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลือ่ น (slide) ตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทัง้ การ
อ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย
ไม่มีการลอกเลียนผลงาน และได้เผยแพร่แล้วตามเกณฑ์
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ มีคุณภาพต่ํากว่าระดับดี

การสอน
ดัชนี
๑. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
๒. มีความสามารถสอนให้ผเู้ รียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาทีส่ อน
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความ
สนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง
สอดแทรกประสบการณ์ ใช้คาํ ถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด และ คําถามให้เข้าใจได้ชดั เจน
๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม
๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม
ความเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม
๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน โดยต้อง
แสดงวิธีการวัดผลที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนการสอน
๙. มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามข้อ ๘ ทั้งก่อน และหลังการนําไปใช้
๑๐. มีความสามารถในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนตามข้อ ๑
๑๑. เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพ ใช้วาจาสุภาพ
ระดับคุณภาพ แบ่งเป็น ๔ ระดับคือ ชํานาญ ชํานาญพิเศษ เชี่ยวชาญ และไม่อยู่ในเกณฑ์
ตามเกณฑ์ดังนี้
ชํานาญ
จัดทําแผนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามทีก่ ําหนด จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสติ
นําไปใช้และปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีคุณภาพ ร่วมพัฒนาการศึกษาของ

-๕-

ชํานาญพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์

ส่วนงาน เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้ง
บุคลิก วาจา และการแต่งกาย ส่งเกรดนิสิตได้ภายในเวลา ๒
สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชาที่รบั ผิดชอบ
จัดทําแผนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามทีก่ ําหนด จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จกั คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ ใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง
สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสติ นําไปใช้และปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างมีคุณภาพสูง พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ร่วมพัฒนาการศึกษาของส่วนงาน เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย ส่งเกรด
นิสิตได้ภายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชาที่
รับผิดชอบ
จัดทําแผนการเรียนสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถกู ต้อง
ครบถ้วนตามทีก่ ําหนด จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ ใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง
สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสติ ได้อย่างมีคุณภาพสูงและ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้อื่นในการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบและปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ร่วมพัฒนา
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงาน เป็นผู้ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย
ส่งเกรดนิสติ ได้ภายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชา
ที่รับผิดชอบ
มีคุณภาพต่ํากว่าระดับชํานาญ

ข้อ ๘ เกณฑ์การพิจารณา
๘.๑ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์วจิ ัย
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องมีเอกสารแผนการเรียนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย
ทุกชั่วโมงหรือทุกคาบที่ผขู้ อแต่งตั้งเป็นผูส้ อน และเอกสารประกอบการสอนจํานวนอย่างน้อยหนึ่งฉบับมีคุณภาพใน
ระดับ ดี และต้องมีผลการสอนในระดับ ชํานาญ
๘.๒ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์วิจัย
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องมีเอกสารคําสอนทุกชั่วโมงหรือทุกคาบทีผ่ ู้ขอแต่งตั้งเป็นผูส้ อน
และเอกสารคําสอนจํานวนอย่างน้อยหนึ่งฉบับมีคุณภาพในระดับ ดี และต้องมีผลการสอนในระดับ ชํานาญพิเศษ
๘.๓ ตําแหน่งศาสตราจารย์ ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ตําแหน่งศาสตราจารย์วิจยั ตําแหน่ง
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ต้องมีผลการสอนในระดับ เชี่ยวชาญ

-๖แบบเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส. ๐๑-๕๖)
ข้าพเจ้า ...................................................................................................................................................................
สังกัด ......................................................................................................................................................................
ขอเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ทีใ่ ช้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
...............................................................................................................................................................
สาขาวิชา ................................................................................................................ ดังนี้
๑. เอกสารแผนการเรียนการสอน (ทุกชั่วโมงและทุกคาบที่ผขู้ อแต่งตั้งเป็นผู้สอน)
หมายเลข ผส ๑ เรือ่ ง .......................................................................................................................................
การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................. รหัส .........................................
สําหรับนิสิตหลักสูตร ......................................................................................... ชั้นปีที่ .....................................
ใช้ในภาคการศึกษา .................................................. ปีการศึกษา ...............................................................
หมายเลข ผส ๒ เรือ่ ง .......................................................................................................................................
การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................. รหัส .........................................
สําหรับนิสิตหลักสูตร ......................................................................................... ชั้นปีที่ .....................................
ใช้ในภาคการศึกษา .................................................. ปีการศึกษา ................................................................
หมายเลข ผส ๓ .......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๒.
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคําสอน
หมายเลข อส ๑ เรือ่ ง .......................................................................................................................................
รายวิชา .................................................................................. รหัส .........................................
สําหรับนิสิตหลักสูตร ......................................................................................... ชั้นปีที่ .....................................
ใช้ในภาคการศึกษา .................................................. ปีการศึกษา ..............................................................
เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............... เวลา ............น. ถึง ..........น. จํานวน .......... ชั่วโมง
ผู้ร่วมเขียน ......................................................................สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ............
หมายเลข อส ๒ เรือ่ ง .......................................................................................................................................
การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................. รหัส .........................................
สําหรับนิสิตหลักสูตร ......................................................................................... ชั้นปีที่ .....................................
ใช้ในภาคการศึกษา .................................................. ปีการศึกษา ...............................................................
เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ............... เวลา ............น. ถึง ..........น. จํานวน .......... ชั่วโมง
ผู้ร่วมเขียน ......................................................................สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ............
หมายเลข อส ๓ ......................................................................................................................................................

-๗ขอรับรองว่าเป็นความจริง และข้าพเจ้ามิได้มกี ารลอกเลียนผลงาน

ลงนาม ...........................................................................
(........................................................................)
วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............
หมายเหตุ ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

-๘แบบประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนโดยผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น
มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส.๐๒-๕๖)
ประเภท
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคําสอน
ลําดับที่.................
เรื่อง.................................................................................................................
ของ....................(ชื่อ นามสกุลผู้ขอแต่งตั้ง).............................
สังกัด ..............................................................................................................................................
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง.........................................................................
สาขาวิชา....................................................................
๑. ลักษณะของผลงาน ......(ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)...ตามคํานิยาม
๒. การเผยแพร่
......(ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)..........ตามลักษณะการเผยแพร่
๓. คุณภาพของผลงาน
ดี
ไม่อยู่ในเกณฑ์
๔. การลอกเลียนผลงาน
มี
ยังตรวจไม่พบ
หมายเหตุ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง............................................................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ..............................

-๙แบบประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน หรือ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส.๐๓-๕๖)
ประเภท
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคําสอน
ลําดับที่.................
เรื่อง.................................................................................................................
ของ....................(ชื่อ นามสกุลผู้ขอแต่งตั้ง).............................
สังกัด ......................................................................................................................................
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง.........................................................................
สาขาวิชา....................................................................
๑. ลักษณะของผลงาน
๒. การเผยแพร่
๓. คุณภาพของผลงาน
๔. การลอกเลียนผลงาน

......(ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)................. ตามคํานิยาม
......(ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)................. ตามลักษณะการเผยแพร่
ดี
ไม่อยู่ในเกณฑ์
มี
ยังตรวจไม่พบ

หมายเหตุ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................
(.......................................................)
ประธาน ..........................................
ลงชื่อ............................................................
(.......................................................)
อนุกรรมการ/กรรมการ ....................
ลงชื่อ............................................................
(.......................................................)
อนุกรรมการ/กรรมการ ....................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ..............................

-๑๐แบบประเมินการสอนโดยผูบ้ ังคับบัญชาชัน้ ต้น (ม.บ.ส.๐๓-๕๖)
ชื่อนามสกุลผู้รับการประเมิน/ผู้ขอแต่งตั้ง.............................................................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ........................................................................... สาขาวิชา ............................
ชื่อนามสกุลผูป้ ระเมิน.............................................................................................................................................
ตําแหน่ง ..................................................................................................................................................
ได้ประเมินการสอนเมื่อวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ......................................... เวลา.............
น. ถึง .............. น.
ประเภทการสอน
บรรยาย
ปฏิบัติ
ภาคสนาม
การสอนข้างเตียง
อื่นๆ (กรุณาระบุ .......................................)
หลักสูตร............................................................................................................................
รายวิชา.................................................................................รหัสวิชา......................................................
เรื่อง...........................................................................................................................................................
หัวข้อประเมินและผลการประเมิน
๑. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ (แผนการเรียนการสอน) เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีว่ างไว้ (มี/ไม่มี)
๒. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์)
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ ใช้คําถามเพือ่ ให้ผู้เรียนคิด และตอบ
คําถามให้เข้าใจได้ชดั เจน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์....ใช้ความเห็นของนิสติ ประกอบด้วย)
๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์)
๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนรูจ้ ักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสติ ประกอบด้วย)
๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม
(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย)
๗. มีความสามารถในการใช้สอื่ การสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย)
๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ รียนในวิชาที่สอน โดยต้องแสดงวิธีการวัดผลที่
ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนการสอน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยูใ่ นเกณฑ์)
๙. มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามข้อ ๘. ทั้งก่อนและหลังการนําไปใช้ (ชํานาญ/
ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์)

-๑๑๑๐. มีความสามารถในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนตามข้อ ๑. (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์)
๑๑. เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ส่งเกรดตาม
กําหนด มีความสุภาพทั้งบุคลิกภาพ วาจา และการแต่งกาย (ใช่/ไม่ใช่....ใช้ความเห็นของนิสติ ประกอบด้วย)
หมายเหตุ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ในภาพรวม การสอนอยู่ในระดับ
ชํานาญ (ต้องได้ “ชํานาญ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป และ ข้อ ๑ ต้อง “มี” และ ข้อ ๑๑ ต้อง “ใช่”
และต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสิตภายในเวลากําหนด)
ชํานาญพิเศษ (ต้องได้ “ชํานาญพิเศษ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป และ ข้อ ๑ ต้อง “มี” และ ข้อ ๑๑
ต้อง “ใช่” และต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสติ ภายในเวลากําหนด)
เชี่ยวชาญ (ต้องได้ “เชี่ยวชาญ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป และ ข้อ ๑ ต้อง “มี” และ ข้อ ๑๑ ต้อง
“ใช่” และต้องมีส่วนร่วมพัฒนาและให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสติ
ภายในเวลากําหนด)
ไม่อยู่ในเกณฑ์ (ต้องได้ “ไม่อยู่ในเกณฑ์” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป หรือ ข้อ ๑ มีผลเป็น “ไม่ม”ี หรือ
ข้อ ๑๑ มีผลเป็น “ไม่ใช่” หรือไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานหรือไม่ส่งเกรดของนิสิตภายใน
เวลากําหนด)
ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ.................
หมายเหตุ ให้สง่ ณ หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี

-๑๒แบบประเมินการสอน
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน หรือ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส. ๐๕-๕๖)
ชื่อนามสกุลผู้ขอแต่งตั้ง.............................................................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ............................................................................. สาขาวิชา .......................
ชื่อนามสกุลผูป้ ระเมิน.............................................................................................................................................
ได้ประเมินการสอนเมือ่ วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ................ เวลา ............. น. ถึง ..............
น.
ประเภทการสอน
บรรยาย
ปฏิบัติ
ภาคสนาม
การสอนข้างเตียง
อื่นๆ (กรุณาระบุ.............................................................................)
ในการสอนเรื่อง....................................................................................................................................................
รายวิชา.................................................................................รหัสวิชา......................................................
หลักสูตร............................................................................................................................
มีมติว่า
๑. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ(แผนการเรียนการสอน) เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีว่ างไว้ (มี/ไม่มี)
๒. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์)
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ ใช้คําถามเพือ่ ให้ผู้เรียนคิด และตอบ
คําถามให้เข้าใจได้ชดั เจน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์ ....ใช้ความเห็นของนิสติ ประกอบด้วย)
๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์)
๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนรูจ้ ักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสติ ประกอบด้วย)
๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม
(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย)
๗. มีความสามารถในการใช้สอื่ การสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์.....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย)
๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ รียนในวิชาที่สอน โดยต้องแสดงวิธีการ
วัดผลที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนการสอน (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยูใ่ นเกณฑ์)
๙. มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามข้อ ๘. ทั้งก่อนและหลังการนําไปใช้ (ชํานาญ/
ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ไม่อยู่ในเกณฑ์)

-๑๓๑๐. มีความสามารถในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนตามข้อ ๑. (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/
ไม่อยูใ่ นเกณฑ์)
๑๑. เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้ง
บุคลิก วาจา และการแต่งกาย (ใช่/ไม่ใช่....ใช้ความเห็นของนิสิตประกอบด้วย)
หมายเหตุ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ในภาพรวม การสอนอยู่ในระดับ
ชํานาญ (ต้องได้ “ชํานาญ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป และ ข้อ ๑ ต้อง “มี” และ ข้อ ๑๑ ต้อง “ใช่”
และต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสิตภายในเวลากําหนด)
ชํานาญพิเศษ (ต้องได้ “ชํานาญพิเศษ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป และ ข้อ ๑ ต้อง “มี” และ ข้อ ๑๑
ต้อง “ใช่” และต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสติ ภายในเวลากําหนด)
เชี่ยวชาญ (ต้องได้ “เชี่ยวชาญ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป และ ข้อ ๑ ต้อง “มี” และ ข้อ ๑๑ ต้อง
“ใช่” และต้องมีส่วนร่วมพัฒนาและให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสติ
ภายในเวลากําหนด)
ไม่อยู่ในเกณฑ์ (ต้องได้ “ไม่อยู่ในเกณฑ์” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไป หรือ ข้อ ๑ มีผลเป็น “ไม่ม”ี หรือ
ข้อ ๑๑ มีผลเป็น “ไม่ใช่” หรือไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานหรือไม่ส่งเกรดของนิสิตภายใน
เวลากําหนด)
ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
ประธาน..........................................................
ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................
ลงชื่อ..................................................................
(...................................................................)
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ........................

-๑๔แบบรายงานผล การประเมินผลการสอน
โดยผูบ้ ังคับบัญชาชั้นต้น
มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส.๐๖-๕๖)
ข้าพเจ้า..........(ชื่อ นามสกุล ผู้ประเมิน)............................................................................................
ตําแหน่ง ........................................................................................................................................
ได้ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน และประเมินการสอน
ของ..............(ชื่อ นามสกุลผูข้ อแต่งตั้ง).....................................................................................
สังกัด .............................................................................................................................................
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ................................................................. สาขาวิชา .........................
เห็นว่า
สําหรับตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนทีส่ ร้างตามหลักการศึกษา ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงที่ผู้ขอ
แต่งตั้ง เป็นผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัตหิ รือภาคสนาม และ
มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับดี และ
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้ง ในระดับดี
และ
มีเอกสารประกอบการสอนทุกหัวข้อที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผูส้ อนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยตามภาระงานสอนซึ่งได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วและอย่างน้อยหนึ่งฉบับมี
คุณภาพในระดับดี และ
มีความชํานาญในการสอน และ
มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา
สําหรับตําแหน่ง รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ/รองศาสตราจารย์วิจยั /รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนทีส่ ร้างตามหลักการศึกษา ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงที่ผู้ขอ
แต่งตั้ง เป็นผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัตหิ รือภาคสนาม และ
มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับดี และ
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้ง ในระดับดี
และ
มีเอกสารคําสอนทุกหัวข้อทีผ่ ู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามภาระ
งานสอนซึ่งได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วและอย่างน้อยหนึง่ ฉบับมีคุณภาพในระดับดี และ
มีความชํานาญพิเศษในการสอน และ
มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา

-๑๕สําหรับตําแหน่ง ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ/ศาสตราจารย์วจิ ัย/ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา/
ศาสตราจารย์คลินิก เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนตามหลักการศึกษา ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงที่ผู้ขอ
แต่งตั้ง เป็นผู้สอน อันอาจปรับปรุง พัฒนาเพิ่มเติมจากแผนการเรียนการสอนทีใ่ ช้ในการ
ประเมินสําหรับการขอแต่งตัง้ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ก็ได้ และ
มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับดี และ
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้ง ในระดับดี
และ
มีความเชี่ยวชาญในการสอน และ
มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ (โปรดระบุ)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ........................

-๑๖แบบรายงานผลการประเมินผลการสอน
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน หรือ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา(ม.บ.ส.๐๗-๕๖)
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน/คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่........
เดือน..............พ.ศ..............
ได้ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน และประเมินการสอน
ของ..............(ชื่อ นามสกุลผูข้ อแต่งตั้ง).....................................................................................
สังกัด .......................................................................................................................................................
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ...................................................... สาขาวิชา ............................................
มีมติว่า
สําหรับตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนทีส่ ร้างตามหลักการศึกษา ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงที่ผู้ขอ
แต่งตั้ง เป็นผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัตหิ รือภาคสนาม และ
มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับดี และ
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้ง ในระดับดี
และ
มีเอกสารประกอบการสอนทุกหัวข้อที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผูส้ อนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยตามภาระงานสอนซึ่งได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วและอย่างน้อยหนึ่งฉบับมี
คุณภาพในระดับดี และ
มีความชํานาญในการสอน และ
มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา
สําหรับตําแหน่ง รองศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์พิเศษ/รองศาสตราจารย์วิจยั /รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนทีส่ ร้างตามหลักการศึกษา ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงที่ผู้ขอ
แต่งตั้ง เป็นผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัตหิ รือภาคสนาม และ
มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับดี และ
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้ง ในระดับดี
และ
มีเอกสารคําสอนทุกหัวข้อทีผ่ ู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามภาระ
งานสอนซึ่งได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วและอย่างน้อยหนึง่ ฉบับมีคุณภาพในระดับดี และ
มีความชํานาญพิเศษในการสอน และ
มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา

-๑๗สําหรับตําแหน่ง ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์พิเศษ/ศาสตราจารย์วจิ ัย/ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา/
ศาสตราจารย์คลินิก เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนตามหลักการศึกษา ทุกคาบหรือทุกชั่วโมงที่ผู้ขอ
แต่งตั้ง เป็นผู้สอน อันอาจปรับปรุง พัฒนาเพิ่มเติมจากแผนการเรียนการสอนทีใ่ ช้ในการ
ประเมินสําหรับการขอแต่งตัง้ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ก็ได้ และ
มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับดี และ
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้ง ในระดับดี
และ
มีความเชี่ยวชาญในการสอน และ
มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ (โปรดระบุ)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ประธานอนุกรรมการ/กรรมการประเมินผลการสอน
วันที่........เดือน.......................พ.ศ........................
ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................
ลงชื่อ..................................................................
(...................................................................)
อนุกรรมการ/กรรมการ........................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ........................

