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เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมายเลข ๒ 
ค านิยาม เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน การลอกเลียนผลงาน เกณฑ์การประเมินผลการสอน   

และวิธีการประเมินผลการสอน 
 

ข้อ ๑ ค านิยาม 
“การสอน” หมายความว่า การจัดการให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ ได้แก่ งานสอนภาคบรรยาย งานสอน

ภาคปฏิบัติ  งานควบคุมภาคสนาม  งานควบคุมหรือที่ปรึกษาโครงงาน  งานควบคุมหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 
หรือดุษฏีนิพนธ์  งานควบคุมหรือที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  หรืองานลักษณะอ่ืนของรายวิชาที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 “เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน” หมายความว่า เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ทีผู่้ขอ
แต่งตั้งเป็นผู้สอนหรือมีส่วนร่วมในการสอน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดท าหรือท า
ร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน 
 “เอกสารประกอบการสอน” หมายความว่า เอกสารที่ได้ใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วน
หนึ่งของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ที่สะท้อนให้เห็น เนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการ
สอน และเอกสารเนื้อหาวิชา โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้เขียนหรือเขียนร่วมกับ
ผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน    
 “เอกสารค าสอน” หมายความว่า เอกสารค าบรรยายที่ได้ใช้สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของ
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน และ
เอกสารเนื้อหาวิชา มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เก่ียวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) 
หรือภาพเลื่อน (Slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาท่ีใช้ประกอบการอธิบาย ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิง
เพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม และ
ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้เขียนหรือเขียนร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของนิสิตที่
น าไปศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษาเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ    

 “เอกสารแผนการเรียนการสอน” หมายความว่า เอกสารประจ าชั่วโมงหรือคาบ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการวางแผนในการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตและการสอนของอาจารย์ อย่างเป็นระบบ  



๒ 
 

ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นหรือคาบนั้น ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้จัด และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและรายวิชา 

 “การลอกเลียนผลงาน” หมายความว่า การน าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองหรือการ
ลอกเลียน การคัดลอก ผลงานของผู้อ่ืนแม้แต่บางส่วน มาเป็นผลงานของตนเองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ผลงานนั้นหรือมิได้มีการอ้างอิงตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรม และการกระท าใดใดอันเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด   
  
ข้อ ๒  ผู้ขอแต่งตั้ง ต้องมีภาระงานสอนตามข้อบังคับนี้ 
 
ข้อ ๓  รูปแบบและการเผยแพร่ 
 เอกสารประกอบการสอน อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่ม หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือจัดท าด้วยสื่อ
อ่ืนๆ ที่ได้รับการตรวจสอบถึงความถูกต้องและความเหมาะสมจากภาควิชาหรือสาขาวิชา และได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว 
 เอกสารค าสอน  ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือจัดท าด้วยสื่อ
อ่ืนๆ ที่ได้รับการตรวจสอบถึงความถูกต้องและความเหมาะสมจากภาควิชาหรือสาขาวิชา และได้ใช้เป็น “ค าสอน” 
ให้แก่นิสิตในรายวิชานั้นๆมาแล้ว 
 เอกสารแผนการเรียนการสอน  เป็นเอกสารที่อาจารย์ผู้สอนคนเดียวหรือหลายคนสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประจ าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใดหรือคาบหนึ่งคาบใด ประกอบด้วยหัวข้อ
และสาระ ดังนี้ 

ชื่อเรื่องท่ีสอนในชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลานั้น 
ภาคเรียน  ปีการศึกษา ที่ใช้จัดการเรียนการสอน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ 
ชื่อรายวิชาและรหัส 
ชื่อหลักสูตร 
วันเดือนปีและ เวลา ที่สอน 
วัตถุประสงค์การศึกษา(วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม)  ของเรื่องที่สอนใน 

ชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลานั้น 
เนื้อหาของเรื่องที่สอน โดยสังเขป 
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
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โสตทัศนูปกรณ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้  ได้แก่ เกณฑ์และวิธี วัดผล และตัดสินผล 
วันเดือนปีที่แก้ไขปรับปรุง(หากมี) 

 
ข้อ ๔  ผู้ขอแต่งตั้ง ต้องเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนที่ได้ใช้ประกอบการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาตามภาระงานสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน 
แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค ดังนี้ 
 ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้เสนอ เอกสารประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือ
ทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค ที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน 
 ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้เสนอ เอกสารค าสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้
ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค ที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน 
 
ข้อ ๕ ให้ประเมินการสอนของผู้ขอแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นส่งผลการประเมิน
โดยตรงต่อคณะกรรมการ ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการ อาจพิจารณา
ตามผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือประเมินผล
การสอนหรือคณะกรรมการอาจประเมินผลการสอนเอง 
 ให้น าผลการประเมินของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการสอน  
ทั้งนี้วิธีการประเมินของนิสิตและสาระการประเมิน ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผล ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาความถูกต้องของ แผนการเรียนการสอน  เอกสาร
ประกอบการบรรยายหรือเอกสารค าสอน  ว่าถูกต้องตามหลักการศึกษาและตามเกณฑ์
หรือไม่ 

(๒) ประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  โดยเข้าสังเกตการ
สอนในชั้นเรียน 

(๓)  รวบรวม และประเมิน ผลการประเมินการสอนของผู้ขอแต่งตั้งที่ประเมินโดยนิสิต 
(๔)  พิจารณาความถูกต้องตามหลักการศึกษาของวิธีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่

จัดท าโดยผู้ขอแต่งตั้ง 
(๕)  พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 



๔ 
 

(๖) รายงานผลต่อคณะกรรมการโดยส่งรายงาน ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
 การประเมินผลการสอนอาจกระท าล่วงหน้าก่อนการเสนอขอแต่งตั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระท า 

หลังระยะเวลาที่ก าหนดตาม ข้อ ๙ (ก)(๑) ข้อ ๙ (ข)(๑) และข้อ ๙ (ค)(๑) แล้วแต่กรณี ของข้อบังคับนี้ และให้มีผล
ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแตว่ันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาแล้วเสร็จจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องการขอแต่งตั้ง 

ในกรณีการขอแต่งตั้งในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมาแล้ว ให้คณะกรรมการน าผลการประเมินผลการสอนในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการคราวก่อน  
ที่เคยได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาใช้ในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการคราวนี้ได ้โดยไม่ต้อง
ประเมินผลการสอนใหม่อีก แต่ทั้งนี้ผลการประเมินการสอนดังกล่าวต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการมีมติ แล้วแต่กรณี 

  
ข้อ ๗ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

เอกสารประกอบการสอน 
ดี มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา  มีเอกสาร

เนื้อหาวิชาที่มีสาระถูกต้อง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มีการเรียบเรียง
ที่ถูกต้องตามหลักภาษา    ไม่มีการลอกเลียนผลงาน และได้เผยแพร่แล้วตาม
เกณฑ์ 

ไม่อยู่ในเกณฑ์ มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
 
เอกสารค าสอน 

ดี  มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา  มีเอกสาร 
เนื้อหาวิชาทีถู่กต้อง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ แสดงถึงการ 
ประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมต่อสภาพสังคมไทย มีการเสนอแนะประเด็นที่ยัง 
ต้องการการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  มีการเรียบเรียงที่ถูกต้องตามหลักภาษา   
มีรายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ  บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide)  
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง
การอ้างอิงเพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย   
ไม่มีการลอกเลียนผลงาน และได้เผยแพร่แล้วตามเกณฑ์ 

ไม่อยู่ในเกณฑ์ มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
 



๕ 
 

การสอน 
ดัชนี 

   ๑. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
๒. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน 
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ 
สนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ยกตัวอย่าง สอดแทรก
ประสบการณ์ ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิด และ ค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 
๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง 
๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม 
๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม  
ความเหมาะสม 
๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม 
๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่ 
สอน  โดยต้องแสดงวิธีการวัดผลที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน 
แผนการสอน 
๙. มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามข้อ ๘ ทั้งก่อน 
 และหลังการน าไปใช้ 
๑๐. มีความสามารถในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนตามข้อ ๑ 
๑๑. เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เช่น ตรงต่อเวลา  แต่งกายสุภาพ  ใช้ 
วาจาสุภาพ 

ระดับคุณภาพ แบ่งเป็น ๔ ระดับคือ ช านาญ  ช านาญพิเศษ  เชี่ยวชาญ  และไม่อยู่ในเกณฑ์  
ตามเกณฑ์ดังนี้ 

ช ำนำญ จัดท าแผนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามที่ก าหนด  จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  
น าไปใช้และปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีคุณภาพ ร่วมพัฒนาการศึกษาของ
ส่วนงาน    เป็นผู้ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความสุภาพทั้ง
บุคลิก วาจา และการแต่งกาย    ส่งเกรดนิสิตได้ภายในเวลา ๒ 
สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชาที่รับผิดชอบ 



๖ 
 

ช ำนำญพิเศษ จัดท าแผนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามที่ก าหนด  จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ     มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์   ใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง  
สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  น าไปใช้และปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างมีคุณภาพสูง  พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
ร่วมพัฒนาการศึกษาของส่วนงาน   เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย    ส่งเกรด
นิสิตได้ภายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

เชี่ยวชำญ จัดท าแผนการเรียนสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามที่ก าหนด จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์   ใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง  
สร้างเครือ่งมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่างมีคุณภาพสูงและ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้อื่นในการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบและปรับปรุง
แก้ไข  พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ร่วมพัฒนา
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงาน เป็นผู้ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย    
ส่งเกรดนิสิตได้ภายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชา
ที่รับผิดชอบ 

ไม่อยู่ในเกณฑ์  มีคุณภาพต่ ากว่าระดับช านาญ 
 
ข้อ ๘  เกณฑ์การพิจารณา   

๘.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้องมีเอกสารแผนการเรียนการสอน  เอกสารประกอบการบรรยายวิชาใด
วิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบ 
ทวิภาคที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน และเอกสารประกอบการสอนจ านวนอย่างน้อยหนึ่งฉบับมีคุณภาพในระดับ ดี   และ
ต้องมีผลการสอนในระดับ ช านาญ 



๗ 
 

๘.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีเอกสารค าสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็น
ผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาคที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน และเอกสารค าสอน
จ านวนอย่างน้อยหนึ่งฉบับมีคุณภาพในระดับ ดี และต้องมีผลการสอนในระดับ ช านาญพิเศษ 

๘.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีผลการสอนในระดับ เชี่ยวชาญ 
 


