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 (รองศาสตราจารย์ ดร. เอก  รังสีสุข) 

ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมบูรณ์  พูนผล   เป็นผู้มีคุณสมบัติ (เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)  ที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
 
 

ลงชื่อ................................................... 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  นามสูง) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

 



๘ 
 

ส่วนที่  ๓   แบบประเมินผลการสอน 

 

  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘          
ได้ประเมินผลการสอน รหัสวิชา ๕๐๕๓๔๓ รายวิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete 
Design) ของ นายสมบูรณ์  พูนผล แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ ช านาญพิเศษ ในการสอน          
มีคุณภาพ อยู่ ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด        

 

ลงชื่อ.................................................................. 

       (รองศาสตราจารย์ ดร. เอก  รังสีสุข) 

ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 

     วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  



๙ 
 

ความเห็นและการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 
คณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามค าสั่งคณะ..................................... 
เลขที่ ........................ ลงวันที่........ เดือน ..................... พ.ศ. .......... ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  พูนผล ผู้เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
วิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติแบบที่ ๑ แล้ว มีความเห็น ดังนี้  

ต ารา 
   เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือส านักพิมพ์ (publishing 

house) หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอื่นๆ 
  เป็นการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ คือ ...................................................................  

การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น 
ดังนี้ จ านวนพิมพ์ ................ เล่ม หรือดัชนีอ่ืนที่แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้เช่นกัน ดังนี้ 
............................... 
........................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................. ..  
ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อน 
น ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้  

 
หนังสือ  
/ เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือส านักพิมพ์(publishing 

house)  
 เป็นการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ คือ ......................................................................   
  / เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้  
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์(printing house) หรือส านักพิมพ์(publishing 
house) หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอื่นๆ  

 เป็นการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ คือ .........................................................................   
 เป็นการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือโดยมีการน าไปใช้หรือประยุกต์อย่าง

แพร่หลาย  
การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนี้............................................................................................   
ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง 
 

  



๑๐ 
 

 งานแปลวรรณกรรมฯ  
เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือส านักพิมพ์(publishing 
house)  
เป็นการเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ คือ ............................................................................   

 การเผยแพร่เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนี้ จ านวนพิมพ์............. เล่ม หรือ ดัชนีอื่นที่วัดความกว้างขวางในการ
เผยแพร่ได้เช่นกัน ดังนี้................................... 
......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............  
ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า สี่เดือน ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง  
 

/ คณะกรรมการขอรับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 คณะกรรมการไม่รับรองว่าการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้
.................................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ................................
........................................................................ ............................................................................  

 
 

ลงนาม ...........................................................................................  
(........................................................................................)  

                                                                                        กรรมการ  
ลงนาม ............................................................ ............................... 

(......................................................................................)  
                            กรรมการ  

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

 



๑๑ 
 

(ส าเนา)  
 

ค าสั่งคณะ................................ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ...................../๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

 
เพ่ือให้การด าเนินงาน ตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานต าราทางวิชาการ ของ นายสมบูรณ์  พูนผล 

ข้าราชการฯ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขท่ีอัตรา ๑๒๓๔ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๑. ............................. 
๒. ............................. 

 
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                                                    (ลงชื่อ)   ................................ 
                                                                          (.....................................) 
                                                                     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

 
           ส าเนาถูกต้อง 
 
 
(................................................) 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  

 



๑๒ 
 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 

 บทความทางวิชาการ        ต ารา       หนังสือ    /   งานวิจัย       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 

ชื่อเรื่อง...... Concrete and the relative factor of flexible road....... 
 
ผู้ร่วมงาน จ านวน....๒....คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ  และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. นายสมบูรณ ์พูนผล  
 
 
 
๒. Mr. Mellers B. Anny  
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
เป็นผู้วิจัยหลัก ค้นคว้าข้อมูล วางแผนการทดลอง ท าการ
ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ร่างบทความ แก้ไข
บทความ  
ร้อยละ ๒๐  
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล และร่างบทความ  
 

 
หมายเหตุ:  ชื่อผู้วิจัยหลัก/ผูด้ าเนินการหลัก........นายสมบรูณ์ พูนผล............. 
 
  
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 

 
  

 



๑๓ 
 

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

 
ข้าพเจ้า  นายสมบูรณ์  พูนผล 
สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขอเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนที่ใช้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ดังนี้  
 

๑. เอกสารแผนการเรียนการสอน (ทุกชั่วโมงและทุกคาบที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน)                      
เรื่อง ๕๐๕๓๔๓ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design )  
ส านิสิตหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ ๓ 
ใช้ในภาคการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

 
๒.        เอกสารประกอบการสอน        /    เอกสารค าสอนเรื่อง  

หมายเลข อส ๑ เรื่อง ๕๐๕๓๔๓ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design )  
ส านิสิตหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ ๓ 
ใช้ในภาคการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. จ านวน ๔๕ ชั่วโมง  
ผู้ร่วมเขียนไม่มี สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๑๐๐  
 
ขอรับรองว่าเป็นความจริงและข้าพเจ้ามิได้มีการลอกเลียนผลงาน  
 
 
                                                                     ลงนาม ....................................................................  
                                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  พูนผล)  
                                                                                   วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 
 
 
หมายเหตุ ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 
 

 



๑๔ 
 

แบบประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส.๐๓-๕๖) 
 
ประเภท       เอกสารประกอบการสอน    /    เอกสารค าสอน  
ล าดับที่ ๑  
เรื่อง ๕๐๕๓๔๓ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design )  
ของ นายสมบูรณ์  พูนผล 
สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา  
 
๑. ลักษณะของผลงาน ถูกต้อง ตามค านิยาม  
๒. การเผยแพร่ ถูกต้อง ตามลักษณะการเผยแพร่  
๓. คุณภาพของผลงาน      /   ดี        ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
๔. การลอกเลียนผลงาน         มี   /    ยังตรวจไม่พบ  
 
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .....................................  
 

ลงชื่อ............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. เอก  รังสีสุข) 
ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ลงชื่อ............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. เก่ง  เทพไทย) 
อนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ลงชื่อ............................................................ 
(ดร.ชาติไทย รักสามัคคี) 
อนุกรรมการประเมินผลการสอน 

      วันท่ี ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

 



๑๕ 
 

แบบประเมินการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส. ๐๕-๕๖) 
 
ชื่อนามสกุลผู้รับการประเมิน/ผู้ขอแต่งตั้ง นายสมบูรณ์  พูนผล 
สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา  
ชื่อนามสกุลผู้ประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร. เอก  รังสีสุข รองศาสตราจารย์ ดร. เก่ง  เทพไทย  
        ดร.ชาติไทย รักสามัคคี 
ได้ประเมินการสอนเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๕๐ น.  
ประเภทการสอน           /  บรรยาย         ปฏิบัติ          ภาคสนาม           การสอนข้างเตียง  
                                   อ่ืนๆ     (กรุณาระบุ .......................................)  
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
รายวิชา เทคโนโลยีคอนกรีต (Concrete Technology) รหัสวิชา ๓๐๕๓๓๒ 
เรื่อง การผสมคอนกรีต 
หัวข้อประเมินและผลการประเมิน  

๑.  มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ (แผนการเรียนการสอน) เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย  
ที่วางไว้ (มี / ไม่มี)  

๒. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ในวิชาที่สอน  
(ช านาญ / ช านาญพิเศษ /  เชี่ยวชาญ / ไม่อยู่ในเกณฑ์......................................................................) 

๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน 
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิด 
และตอบ ค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน (ช านาญ / ช านาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ไม่อยู่ในเกณฑ์.................) 

๔.  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(ช านาญ / ช านาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ไม่อยู่ในเกณฑ์)  

๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม 
(ช านาญ / ช านาญพิเศษ /เชี่ยวชาญ / ไม่อยู่ในเกณฑ์.....................................................................)  

๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม  
(ช านาญ / ช านาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ไม่อยู่ในเกณฑ์....................................................................)  

๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี 
(ช านาญ / ช านาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ไม่อยู่ในเกณฑ์....................................................................)  

๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอนโดยต้องแสดงวิธีการวัดผลที่ 
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน  
(ช านาญ / ช านาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ไม่อยู่ในเกณฑ์.....................................................................) 

 



๑๖ 
 

๙. มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามข้อ ๘. ทั้งก่อนและหลังการน าไปใช้ 
(ช านาญ / ช านาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ไม่อยู่ในเกณฑ์....................................................................)  

๑๐. มีความสามารถในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนตามข้อ ๑.  
(ช านาญ / ช านาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ไม่อยู่ในเกณฑ์....................................................................)  

๑๑. เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบส่งเกรดตาม ก าหนดมี
ความสุภาพทั้งบุคลิกภาพวาจาและการแต่งกาย (ใช่ / ไม่ใช่............................................................)  

หมายเหตุ .................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
ในภาพรวม การสอนอยู่ในระดับ  

ช านาญ (ต้องได้ “ช านาญ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไปและข้อ ๑ ต้อง  “มี”  และข้อ ๑๑ ต้อง “ใช่” และ
ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสิตภายในเวลาก าหนด)  

/ ช านาญพิเศษ (ต้องได้“ช านาญพิเศษ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไปและข้อ ๑ ต้อง “มี” และ ข้อ ๑๑ ต้อง 
“ใช่” และต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสิตภายในเวลาก าหนด)  

เชี่ยวชาญ (ต้องได้ “เชี่ยวชาญ” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไปและข้อ ๑ ต้อง “มี” และ ข้อ ๑๑ ต้อง “ใช่” 
และต้องมีส่วนร่วมพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานและส่งเกรดของนิสิต ภายใน
เวลาก าหนด) 

 ไม่อยู่ในเกณฑ์ (ต้องได้ “ไม่อยู่ในเกณฑ์” ตั้งแต่ ๕ ข้อขึ้นไปหรือข้อ ๑ มีผลเป็น “ไม่มี” หรือ ข้อ
๑๑มีผลเป็น “ไม่ใช่” หรือไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงานหรือไม่ส่งเกรดของนิสิตภายใน 
เวลาก าหนด)  

 
ลงชื่อ............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. เอก  รังสีสุข) 
ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ลงชื่อ............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. เก่ง  เทพไทย) 
อนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ลงชื่อ............................................................ 
(ดร.ชาติไทย รักสามัคคี) 
อนุกรรมการประเมินผลการสอน 

      วันท่ี ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 

 



๑๗ 
 

แบบรายงานผลการประเมินผลการสอน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.ส.๐๗-๕๖)  
 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน/คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อ         
วันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนและประเมินการสอน  
ของ  นายสมบูรณ์  พูนผล 
สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 
เห็นว่า  

ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารยพิ์เศษ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย / 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้  

มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่สร้างตามหลักการศึกษาทุกคาบหรือทุกชั่วโมงท่ีผู้ขอ 
แต่งตั้งเป็นผู้สอนไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม และ 

มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับดี และ  
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้งในระดับดี และ  
มีเอกสารประกอบการสอนทุกหัวข้อที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอนในหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย

ตามภาระงานสอนซึ่งได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วและอย่างน้อยหนึ่งฉบับมี คุณภาพในระดับดี 
และ  

มีความช านาญในการสอนและ มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตที่ถูกต้องตาม
หลักการศึกษา 

 
           /  ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์พิเศษ / รองศาสตราจารย์วิจัย /  
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้  

มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่สร้างตามหลักการศึกษาทุกคาบหรือทุกชั่วโมงท่ีผู้ขอ 
แต่งตั้งเป็นผู้สอนไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม และ  

มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับดีและ มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้งในระดับดี และ  

มีเอกสารค าสอนทุกหัวข้อที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามภาระ งาน
สอนซึ่งได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วและอย่างน้อยหนึ่งฉบับมีคุณภาพในระดับดี และ  

มีความช านาญพิเศษในการสอนและ มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตที่
ถูกต้องตามหลักการศึกษา  

 

 



๑๘ 
 

ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์พิเศษ / ศาสตราจารย์วิจัย /  
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา /ศาสตราจารย์คลินิก เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้  

มีเอกสารแผนการเรียนการสอนตามหลักการศึกษาทุกคาบหรือทุกชั่วโมงท่ีผู้ขอ แต่งตั้งเป็น
ผู้สอนอันอาจปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมเติมจากแผนการเรียนการสอนที่ใช้ในการ ประเมินส าหรับการ
ขอแต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ก็ได้ และ  

มีเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับดีและ มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อเทคนิคการสอนของผู้ขอแต่งตั้งในระดับดี และ  

มีความเชี่ยวชาญในการสอนและ มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตที่ถูกต้อง
ตามหลักการศึกษา  
 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. .............................
................................................................ ..........................................................................................
..................................................................................................................................................  
 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. เอก  รังสีสุข) 
ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ลงชื่อ............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. เก่ง  เทพไทย) 
อนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ลงชื่อ............................................................ 
(ดร.ชาติไทย รักสามัคคี) 
อนุกรรมการประเมินผลการสอน 

      วันท่ี ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

 



๑๙ 
 

(ส าเนา)  
 

ค าสั่งคณะ................................ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ...................../๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารการสอนและการประเมินผลการสอน 
 

 
เพ่ือให้การด าเนินงาน ตรวจสอบตรวจสอบเอกสารการสอนและการประเมินผลการสอน ของ

นายสมบูรณ์  พูนผล ข้าราชการฯ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่อัตรา ๑๒๓๔ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
โยธา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัที่ ๑๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารการสอนและการประเมินผล
การสอน 

๑. .............................  ประธาน 
๒. .............................  อนุกรรมการ 
๓. ………………………..  อนุกรรมการ 

 
สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                                                    (ลงชื่อ)   ................................ 
                                                                          (.....................................) 
                                                                     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

 
           ส าเนาถูกต้อง 
 
 
(................................................) 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 




