
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เรื่อง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2564 

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

  เพื่อให้การประเมินผลการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ  
มีความเหมาะสม   

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8.2  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจ ารย์             
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที ่3/2564 เมื่อวันที ่27 พฤษภาคม  2564  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร  เรื่อง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2564” 

  ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  บรรดาประกาศหรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในประกาศนี ้
 “ก.พ.อ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษา  ตามมาตรา  

11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 “คณบดี”  หมายความว่า คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะซึ่งเป็นต้นสังกัด

ของผู้ขอประเมินผลการสอน 
 “คณะ”  หมายความว่า  คณะ  ตามความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗   ที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนและวิจัย  และหมายความรวมถึงหน่วยงานภายในที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร   
  “ประธานคณะกรรมการ” หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง                  
ทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   
  “คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  



 
 “ผู ้ขอประเมินผลการสอน”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา              

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ที่เสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือ 
ขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า 

 “ตำแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์            
และศาสตราจารย์ 
  “ผลการสอน”  หมายความว่า  คุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นทุก ๆ 
ด้านโดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะวิชา เพื่อช่วยให้ผู ้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุดและ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
   “เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  แบบที่ 1”  หมายความว่า  ผลงานทาง
วิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิ ชาและ
วิธีการสอนอย่างเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน   
   “เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  แบบที่ 2”  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่
ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 
จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ   

   ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้ขอประเมินผลการสอน มีดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยซึ่งเทียบค่าได้

ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  
 (2)  เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 
 (3) กรณีผู ้ขอประเมินผลการสอน สอนคนเดียวจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ

ประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที ่สอนแล้วแต่กรณี  สำหรับกรณีที ่ผู ้ขอประเมินผลการสอน          
สอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการ
สอน  ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู ้ขอประเมินผลการสอนเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า           
สามหน่วยกิตระบบทวิภาค 

 ข้อ  6  ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เสนอโดยคณะกรรมการ
ประจำคณะ  ประกอบด้วย  

 (1)  คณบดีต้นสังกัดของผู้ขอประเมินผลการสอน  เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
 (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่ง 
        ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ขอในสาขาวิชาที่ขอ 
        กำหนดตำแหน่ง หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
        จำนวนหนึ่งคน     เป็นอนุกรรมการ 
  



 
(3)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่ง 

        ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ขอในสาขาวิชาที่ขอ 
       กำหนดตำแหน่ง หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   
       จำนวนหนึ่งคน     เป็นอนุกรรมการ 
 (4)  หัวหน้าสำนักงานคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย  เป็นเลขานุการ  
 ภายใต้บังคับวรรคแรก กรณีอธิการบดีเป็นผู้ขอประเมินผลการสอน ให้ประธานคณะกรรมการ

เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และกรณีคณบดีเป็นผู้ขอประเมินผลการสอน  ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะอนุกรรมการแทน 

 กรณีไม่มีผู ้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ขอ        
ในสาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่งหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  ตามข้อ 6 (3) ให้ประธานคณะกรรมการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ตามข้อ 6 (2)  เพิ่มเติมอีกหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการแทน 

 ข้อ  7  ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินผลการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอนตาม
แนวทางการประเมินผลการสอน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังนี้  

 (1)  กรณีการประเมินจากการปฏิบัติการสอนจริงในห้องเรียนด้วยตนเองหรือการสอนออนไลน์ 
   กรณีการประเมินจากการสอนออนไลน์ หากไม่ได้ประเมินในขณะที่สอน ให้ส่งลิงก์ (Link) หรือ
วีดิทัศน์การสอนในวิชาที่จะขอประเมินผลการสอนที่ถ่ายทำจากการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอนตาม
แผนการสอน  ไม่น้อยกว่า ๑ คาบสอน  (6๐ นาที)   

    (๒)  กรณีการประเมินจากวีดิทัศน์ ให้ส่งวีดิทัศน์การสอนในวิชาที่เสนอขอประเมินผลการสอน       
ที่ถ่ายทำจากการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอนตามแผนการสอน  ไม่น้อยกว่า ๑ คาบสอน (6๐ นาที)  

 ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินผลการสอนตามแนวทางประเมินผลการสอนใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ  8  ให้คณะอนุกรรมการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 1 
หรือแบบที่ 2 สำหรับการเสนอขอประเมินผลการสอนนั้น ๆ ซึ่งผู้ขอประเมินผลการสอนต้องจัดทำให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 ข้อ  9  กระบวนการประเมินผลการสอน 
 (1)  ให้ผู้ขอประเมินผลการสอน เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนตาม 

แบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 ต่อคณะต้นสังกัด โดยต้องจัดทำให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่คณะกรรมการกำหนด 

 (2)  ให้หัวหน้าสำนักงานคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 9 (1) และเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
ประเมินการสอนตามองค์ประกอบที่คณะกรรมการกำหนด 

  



 
  (3)  ให้คณะกรรมการประจำคณะ เสนอรายนามคณะอนุกรรมการตามข้อ 6 พร้อมข้อมูล

ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบท่ีกำหนดต่อประธานคณะกรรมการ  
 (4)  ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินผลการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอน ภายใน 

30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
         กรณีที่คณะอนุกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมินผลการสอน  ผู้ขอประเมินผลการสอนต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอาจขอขยายระยะเวลาต่อประธานคณะอนุกรรมการได้ ทั้งนี้  การขยาย
ระยะเวลาจะกระทำได้เพียง 1 ครั้งและไม่เกิน 30 วัน  

 หากผู้ขอประเมินผลการสอนไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนให้เสร็จตามระยะเวลาที่ได้รับการขยาย  ให้ถือว่าผู้ขอประเมินผลการสอนไม่ผ่านการประเมินผลการ
สอน  และให้เลขานุการคณะอนุกรรมการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

 (5)  ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการสรุปและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา 
และให้คณบดีส่งผลการประเมินผลการสอนไปยังงานการเจ้าหน้าที่และนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา 

 ข้อ  10  เกณฑ์การประเมินผลการสอน  
 (1) ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องเป็นผู้มีความชำนาญในการสอน โดยมีผลการประเมิน        

ไม่ต่ำกว่าระดับ ดี 
  (2) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  ต้องเป็นผู ้มีความชำนาญพิเศษในการสอน โดยมีผลการ
ประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ ดีมาก 
  (3) ตำแหน่งศาสตราจารย์ ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยมีผลการประเมินไม่  
ต่ำกว่าระดับ  ดีเด่น 

 ทั้งนี้  ให้ประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้ระบุผลการประเมินในแบบ ก.พ.อ. ๐๓  ส่วนที่  ๓  
และแบบ ก.พ.อ. ๐๔ ส่วนที่  ๒  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  11  ผู้ขอประเมินผลการสอน  อาจขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนวันที่เสนอ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก็ได้  ทั้งนี้  ให้ผลการประเมินมีอายุได้ไม่เกิน 2 ปี  นับแต่วันที่คณะกรรมการ
เห็นชอบผลการประเมินผลการสอน  

 ข้อ 12  ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้   
   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด  
และคำวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด  

  ประกาศ  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์) 

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เร่ือง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

              บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ…...คณะ..........................................มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร……….......................................    
ที…่……………………………………..……..  วันที…่.....................................…….........................................……………..
เรื่อง   ขอประเมินผลการสอน    สาขาวิชา............................................... 
 

 
เรียน    คณบดีคณะ........................................................ 
 
  ด้วย ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................  
ตำแหน่ง......................................สังกัดโปรแกรมวิชา...................................คณะ..................................................
มีความประสงค์จะขอประเมินผลการสอน   
 
                              ขอประเมินผลการสอน เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ……… 

   สาขาวิชา...............................อนุสาขาวิชา..... (ถ้ามี)........................................ 
                              ขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า  ระดับ……… 

   สาขาวิชา...............................อนุสาขาวิชา.....(ถ้ามี)........................................ 
                         
                   พร้อมนี้ได้เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน 
วิชา………………………………………………………..ชื ่อหลักสูตร……………………………………………………………………  
และเอกสารหลักฐานอื่นถ้ามี (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

(นาย/นาง/นางสาว.............................) 
                      ตำแหน่ง...............................................   

 
 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เร่ือง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ…...คณะ....................................มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร………..........................................   
ที…่……………………………………..……..  วันที…่.....................................…….........................................……………… 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
 
 
เรียน    ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

  ด้วย นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ 
ตำแหน่ง.....................................สังกัดโปรแกรมวิชา...................................คณะ.......................... .........................         
มีความประสงค์จะขอประเมินผลการสอน  

           ขอประเมินผลการสอน เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ…….................… 
      สาขาวิชา.....................................อนุสาขาวิชา (ถ้ามี).................................................  
                             ขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า 
      สาขาวิชา.....................................อนุสาขาวิชา (ถ้ามี).................................................  

  คณะฯ   ได้ดำเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   เมื่อวันที่
. . . . . . .........................................ซ ึ ่งคณะกรรมการประจำคณะ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า
................................................ มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้การประเมินผลการสอน
ตามที ่กำหนด จึงมีมติให้เสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย 

1. ............................คณบดี............................................... ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. ..................ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.................................. อนุกรรมการ 
3. ...................ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน........................................ อนุกรรมการ 
4. .....หัวหน้าสำนักงานคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย....... เลขานุการ 

   (พร้อมข้อมูลประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามแบบที่
กำหนด) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามร่างคำสั่งที่แนบมา 
 
 
 

(..................................................................) 
                  คณบดีคณะ.................................................. 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เร่ือง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

  
 
 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราฃภัฏกำแพงเพชร 
 ที่ ………………… /๒๕๖๔ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

----------------------------------- 
 เพื ่อให้การพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.  2560
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่า หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.  2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การประเมินผลการสอน  
พ.ศ. 2564 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6.1.2  แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ.  2560         
ประกอบกับข้อ 9.1.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร          
เรื่อง การประเมินผลการสอน พ.ศ.2564  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  นาย/นาง/นางสาว...................................ข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง......................ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง.................  สาขาวิชา.................. .............  
อนุสาขาวิชา (ถ้ามี).................ดังนี้ 
 ………………………………………………………………………………….ประธานคณะอนุกรรมการ 
 (คณบดีคณะ...............................................)  
 ………………………………………………………………………………….อนกุรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
 ………………………………………………………………………………….อนกุรรมการ 
  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 
 ………………………………………………………………………………….เลขานุการ 
 (หัวหน้าสำนักงานคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย) 

สั่ง ณ วันที่  .................................. 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์) 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 



 
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอน 

  ***************** 

1. ข้อมูลประวัติ 

 1.1  ชื่อ…………………………………………นามสกุล……………………………………… 

    1.2 ตำแหน่งทางวิชาการ…………………………….. สาขา……………………………..อนุสาขา (ถ้ามี)……………… 

1.3   หนว่ยงานที่สังกัด   โปรแกรมวิชา ……………………………………………..คณะ  ……………………………..    
มหาวิทยาลัย…………………………………........................................................................................………….. 

 1.4 ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด) 

ปีท่ีสำเร็จ/การศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา วิชาเอก สถาบันการศึกษา 

    
    
    
    
    

2. ประสบการณ์การสอน/ ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่ง หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน  (กรณีที่เป็นสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  โปรดรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) 

      2.1 ประสบการณ์การสอนที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

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

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

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

       2.2 ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุในรูปแบบบรรณานุกรม) 

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

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

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

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

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

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

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



 
   2.3 อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง(โปรดระบุ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตำแหน่ง.......คณบดี....................................................... 
    วัน/เดือน/ปี ...................................................... 



 
แบบประเมินผลการสอนของอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

(รายบุคคล) 

นาย/นาง/นางสาว  :  ............................................................................................................................. ..........
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  (  )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (  )  รองศาสตราจารย์  (  )  ศาสตราจารย์                
ในสาขาวิชา...........................................................อนุสาขาวิชา (ถ้ามี)............................................................... 
สังกัด  โปรแกรมวิชา :.................................คณะ...............................................มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
แนวทางการประเมิน  

 

ระดับการประเมินผลการสอน 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
5 4 3 2 1 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  โดยกำหนดจุดมุ่งหมาย
ของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนเหมาะสม  
เพ่ือให้ผลลัพธ์การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

     

2.  มีความสามารถใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่
ทันสมัยต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น  ใช้ภาษาที ่เข้าใจง่าย  ยกตัวอย่างประกอบ  
สอดแทรกประสบการณ์จริง  ใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบ
คำถามให้เข้าใจชัดเจน  หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทอล (Digital 
Interactive Media) 

     

3.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และ
พัฒนาองค์ความร ู ้ ได ้ด ้วยตนเอง  ด้วยความมีว ิจารณญาณ           
รู ้ว ่าแหล่งความรู ้ใดที ่ควรเชื ่อถือ  สามารถเป็นผู ้เรียนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learner) 

     

4.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์  
ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 

     

5.  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียน
กับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

     

6.  ม ีความสามารถจัดให ้ผ ู ้ เร ียนแสดงความคิดเห ็น  และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

     

7.  มีความสามารถใช้สื่อการสอน  อุปกรณ์  และสื่อปฏิสัมพันธ์
แบบดิจิทัล (Digital Interactive Media) ที่ทันสมัยและเหมาะสม
เป็นอย่างดี  สามารถจำลองสถานการณ์สมมติ  เพื่อให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมอย่างกระตือรือร้น 

     

8.  มีความสามารถสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์การร่วมงาน  
(Interpersonal Skill) ความสามารถในแสดงออก  การแก้ปัญหา  
การปรับ  (Adaptability) และรับความคิดเห็น 

     



 
 

 
แนวทางการประเมิน  

 

ระดับการประเมินผลการสอน 
ดีเด่น ดีมาก ด ี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
5 4 3 2 1 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
9.  มีความสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่
สอน 

     

10. เอกสารหลักฐานสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน
อย่างเป็นระบบ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและกฎหมาย* 

     

รวม      
คะแนนรวม  

คะแนนรวมเฉลี่ย  

*ผลการประเมินตาม  ข้อ 10  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ ดี  หากคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอนมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางในแบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่
กำหนด  ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอประเมินผลการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว   

เกณฑ์การประเมิน 
ดีเด่น  =  คะแนนไม่ต่ำกว่า  4.50 
ดีมาก  =  คะแนนรวมเฉลี่ย  3.50 - 4.49 
ดี       =  คะแนนรวมเฉลี่ย  2.50 - 3.49 
พอใช้  =  คะแนนรวมเฉลี่ย  1.50 - 2.49 
ควรปรับปรุง  =  คะแนนรวมเฉลี่ย  1.00 - 1.49 

สรุปผลการประเมินผลการสอน 
(    )  ผ่านการประเมิน (    )  ระดับเชี่ยวชาญ  (ศ.) ผลการประเมิน 

ระดับดีเด่น 
  (    )  ระดับชำนาญพิเศษ  (รศ.) ผลการประเมินไมต่่ำกว่า

ระดับดีมาก 
  (    )  ระดับชำนาญ  (ผศ.) ผลการประเมินไมต่่ำกว่า

ระดับดี 
 

 

 

 

 



 
 (    )  ไม่ผ่านการประเมิน  โดยมีข้อสังเกต  ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ................................................... อนุกรรมการ 
           (………………….………………………..) 
                                                       ตำแหน่ง................................................... 
                                            วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน..........................................



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เร่ือง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2564 

 

 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
ของอนุกรรมการประเมินการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

(ประกอบการประเมินตามแบบประเมินผลการสอนในข้อ ๑๐) 

นาย/นาง/นางสาว  :  .......................................................................................................... .........................             
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  (  )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (  )  รองศาสตราจารย์  (  )  ศาสตราจารย์                
ในวิชา...............................................................  ภาคการศึกษาท่ี ............... ปีการศึกษา .................               
สาขา................................................................................อนุสาขาวิชา...(ถ้ามี)....................................................... 

สังกัด  โปรแกรมวิชา :.................................คณะ...............................................มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                

1. เนื้อหาของวิชาเป็นไปตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. แผนการสอนประกอบด้วย 
    2.1 จำนวนชัว่โมงท่ีใช้สอน 
   2.2 วัตถุประสงค์ 
    2.3 หัวข้อบรรยาย 
    2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.5 สื่อการสอน  
    2.6 การประเมินผลการเรียนรู้ 
 (ท้ังนี้ ใช้รูปแบบการเขียนรายละเอียดของวิชา หรือ มคอ.3 เป็นเกณฑ์) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



 
3. หัวข้อบรรยาย 
    3.1 ให้รายละเอียดของเนื้อหาประกอบพอสมควร 
    3.2 รายชื่อบทความ หนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) 
แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) ภาพเคลื่อนไหว (Video) หรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืน ๆ 
    3.3 มีการอ้างอิงที่มาของเอกสารทางวิชาการท่ีใช้ประกอบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 
4. การเผยแพร่ 

เอกสารที่จัดทำเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม  และเป็นสื่ออื่นๆ เช่น สื่อออนไลน์ (Link) หรือ           
วีดิทัศน์การสอน ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
     ลงชื่อ................................................... อนุกรรมการ 
           (………………….………………………..) 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เร่ือง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2564 

 

 

แบบสรุปผลการประเมินผลการสอน 

นาย/นาง/นางสาว  :  ............................................................................................................................. . 
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  (  )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (  )  รองศาสตราจารย์  (  )  ศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา..................................................................................................................................................... ...  
สังกัด  :  โปรแกรมวิชา....................................คณะ..........................................มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
แนวทางการประเมิน  

 

ระดับการประเมินผลการสอน
(คะแนนที่ได้รับ) 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ประธาน
อนุกรรม

การ 

อนุกรรม
การคนที่ 

1 

อนุกรรม 
การคนที่ 

2  

1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  โดยกำหนดจุดมุ่งหมาย
ของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนเหมาะสม  
เพ่ือให้ผลลัพธ์การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 

     

2.  มีความสามารถใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่
ทันสมัยต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น  ใช้ภาษาที ่เข้าใจง่าย  ยกตัวอย่างประกอบ  
สอดแทรกประสบการณ์จริง  ใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบ
คำถามให้เข้าใจชัดเจน  หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทอล (Digital 
Interactive Media) 

     

3.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ด้วยความมีวิจารณญาณ  รู้ว่า
แหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ  สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (Lifelong Learner) 

     

4.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์  
ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 

     

5.  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียน
กับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

     

6.  ม ีความสามารถจัดให ้ผ ู ้ เร ียนแสดงความค ิดเห ็น  และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

     

7.  มีความสามารถใช้สื่อการสอน  อุปกรณ์  และสื่อปฏิสัมพันธ์
แบบดิจิทัล (Digital Interactive Media) ที่ทันสมัยและเหมาะสม
เป็นอย่างดี  สามารถจำลองสถานการณ์สมมติ  เพื่อให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมอย่างกระตือรือร้น 

     



 
 

 
แนวทางการประเมิน  

 

ระดับการประเมินผลการสอน
(คะแนนที่ได้รับ) 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ประธาน
อนุกรรม

การ 

อนุกรรม
การคนที่ 

1 

อนุกรรม 
การคนที่ 

2  
8.  มีความสามารถสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์การร่วมงาน  
(Interpersonal Skill) ความสามารถในแสดงออก  การแก้ปัญหา  
การปรับ  (Adaptability) และรับความคิดเห็น 

     

9.  มีความสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวชิาที่
สอน 

     

10. เอกสารหลักฐานต้องสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอนอย่างเป็นระบบ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการและกฎหมาย* 

     

รวม      
คะแนนรวม      

คะแนนรวมเฉลี่ย      

*ผลการประเมินตาม  ข้อ 10  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ ดี  หากคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอนมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางในแบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่
กำหนด  ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอประเมินผลการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว   

เกณฑ์การประเมิน 
ดีเด่น  =  คะแนนไม่ต่ำกว่า  4.50 
ดีมาก  =  คะแนนรวมเฉลี่ย  3.50 - 4.49 
ดี       =  คะแนนรวมเฉลี่ย  2.50 - 3.49 
พอใช้  =  คะแนนรวมเฉลี่ย  1.50 - 2.49 
ควรปรับปรุง  =  คะแนนรวมเฉลี่ย  1.00 - 1.49 

สรุปผลการประเมินผลการสอน 
(    )  ผ่านการประเมิน (    )  ระดับเชี่ยวชาญ  (ศ.) ผลการประเมิน 

ระดับดีเด่น 
  (    )  ระดับชำนาญพิเศษ  (รศ.) ผลการประเมินไมต่่ำกว่า

ระดับดีมาก 
  (    )  ระดับชำนาญ  (ผศ.) ผลการประเมินไมต่่ำกว่า

ระดับดี 
 

  
 



 
 

(    )  ไม่ผ่านการประเมิน  โดยมีข้อสังเกต  ดังนี้ 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................... .......................................................                                                             
 
 
         ลงชื่อ...................................................ประธานคณะอนุกรรมการ 
           (………………….………………………..) 
                                                       ตำแหน่ง.................................... 
                                               ลงวันที่............................................................. 
      

          ลงชื่อ...................................................อนุกรรมการ 
           (………………….………………………..) 
                                                                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
                                               ลงวันที่............................................................. 
 

          ลงชื่อ...................................................อนุกรรมการ 
           (………………….………………………..) 
          ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน                                                                                              

      ลงวันที่............................................................. 
 

 

            ลงชื่อ...................................................เลขานุการ 
           (………………….………………………..) 
                                                หัวหน้าสำนักงานคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 

                                                  ลงวันที่.......................................................... 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เร่ือง  การประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2564 

 

 

คู่มือสำหรับผู้ขอประเมินผลการสอน  มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 

  เพ ื ่อเป ็นแนวทางในการประเม ินผลการสอนสำหร ับคณะอนุกรรมการประเม ินผลการสอน                         
และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื ่อง                  
การประเมินผลการสอน          

บทนิยาม 

  “ ผลการสอน”  หมายถึง  คุณภาพการสอนของผู้ขอประเมินที่ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาทีสอน  ตามความเหมาะสมกับลักษณะ
วิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด  และสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

   “เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 1” หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที ่ใช้
ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็น
ระบบ  จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน   

  “เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 2”หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชา
ใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือ
สำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 

วิธีการประเมินผลการสอน 

   ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอนโดยการประเมินความสามารถในการ
สอนจากการปฏิบัติการสอนจริงในห้องเรียนด้วยตนเองหรือการสอนออนไลน์หรือการประเมินจากวีดิทัศน์การสอนและ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งนั้น ๆ ที่ใช้ประกอบการประเมินผล
การสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

   กรณีการประเมินจากการสอนออนไลน์ หากไม่ได้ประเมินในขณะที่สอน ให้ส่งลิงก์ (Link) หรือวีดิทัศน์
การสอนในวิชาที่จะขอประเมินผลการสอนที่ถ่ายทำจากการสอนของผู้ขอประเมินผลการสอนตามแผนการสอนไม่น้อย
กว่า ๑ คาบสอน (  6๐ นาที)  

   กรณีการประเมินจากวีดิทัศน์ ให้ส่งวีดิทัศน์การสอนในวิชาที่เสนอขอประเมินผลการสอนที่ถ่ายทำจาก
การสอนของผู้ขอประเมินผลการสอนตามแผนการสอน  ไม่น้อยกว่า ๑ คาบสอน (  6๐ นาที) 



 
 

แนวทางการประเมินผลการสอน 

  1.  ประเมินตามแนวทางที ่กำหนดในแบบประเมินประกอบด้วยรายการประเมินรวม ๑0 รายการ                   
โดยประเมินจากความสามารถในการสอนและเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอนประกอบกัน 

2. เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอน 
   2.1 เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอนแบบที่ 1 ให้ประเมินในประเด็นต่อไปนี้ 

➢ แผนการสอน (ชื ่อวิชา คำอธิบาย วัตถุประสงค์  เทคนิค วิธีสอน กิจกรรมการเรียน        
การสอน  สื่อการสอน  แหล่งความรู้/ เอกสารอ่านประกอบ การประเมินผลการเรียนรู้) 
(ประเมินความครอบคลุมคำอธิบายในแต่ละวิชา ความทันสมัย ความถูกต้อง เหมาะสม) 

➢ หัวข้อบรรยาย  (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร มีความถูกต้อง และความทันสมัย) 
➢ การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

 
2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอนแบบท่ี 2 ให้ประเมินในประเด็นต่อไปนี้ 
➢ แผนการสอน (ชื่อวิชา คำอธิบาย วัตถุประสงค์ เทคนิค วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อการสอน แหล่งความรู้/ เอกสารอ่านประกอบ การประเมินผลการเรียนรู้) (ประเมินความ
ครอบคลุมคำอธิบายในแต่ละวิชา วิชา ความทันสมัย ความถูกต้อง เหมาะสม) 

➢ หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบสมบูรณ์กว่าแบบที ่ 1 มีความถูกต้อง และ            
ความทันสมัย) 

➢ การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 
 

*หมายเหตุ 
   1. เอกสารหลักฐานหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนจะต้องผ่ านการประเมินไม่ต่ำกว่า
ระดับ ดี หากคณะอนุกรรมการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตามกรอบประเด็นการประเมินที่กำหนดข้างต้น ให้ผู้ขอประเมินผล
การสอนปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการพิจารณา 

   2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนมิใช่ตำรา แต่สามารถพัฒนาจนถึงระดับ
สมบูรณ์ที่สุดเป็นตำราได้ตามรายละเอียดในนิยาม ตำรา ตามประกาศ กพอ. 

 
 
   

 


