
 

 
 
ส่วนที่  ๓ :  แบบประเมินผลการสอน 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  วิธีปกติ      วิธีพิเศษ 
  ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ       วิธีที่  ๑      วิธีที่  ๒ 
  ศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 

ในสาขาวิชา  ............................................................. ของ  ................................................................ 

สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา......................................................................................................................... 

คณะ............................................................  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
______________ 

 
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุม  ครั้งที่ ........../.............. 
เมื่อวันที่ ...............................................................................................................ได้ประเมินผลการสอนของ 
 นาย  นาง  นางสาว ........................................... ............ แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ 
 ช านาญ  ช านาญพิเศษ  เชี่ยวชาญ  ในการสอน มีคุณภาพ  อยู่  ไม่อยู่  ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

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

ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
(ส าหรับประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน) 

๑.  ชื่อผู้เสนอ  ....................................................................... สังกัดคณะ.............................................................................. 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒.  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง          ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์ 
๓.   เอกสารประกอบการสอน      เอกสารค าสอน       

     รายวิชา..................................................................................รหัสวิชา ..................................................................... ...... 
๔.  ผลการประเมิน 

๔.๑  ผลการประเมิน  เอกสารประกอบการสอน     เอกสารค าสอน    
รายการประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

๑ ๒ ๓ เฉลี่ย 
๑. ความสมบรูณ์ของเนื้อหา ๒๕     
๒. ความสามารถทางวิชาการ ๒๐     
๓. ความสามารถในการแต่งเรียบเรียง ๒๐     
๔. รูปแบบ และคณุลักษณะของผลงาน ๑๕     
๕. เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ๒๐     

รวม ๑๐๐     
สรุปผลการพิจารณาคุณภาพระดับ   
 ดี (คะแนนร้อยละ ๖๐ - ๗๔)     ดีมาก (คะแนนร้อยละ ๗๕ - ๘๗)     ดีเด่น (คะแนนร้อยละ ๘๘ - ๑๐๐) 

 
หมายเหตุ: ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องมีผลการประเมินดังน้ี 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์   คุณภาพดี คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ระดับรองศาสตราจารย์  คุณภาพดีมาก คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ระดับศาสตราจารย์  คุณภาพดีเด่น คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘   

๔.๒ ผลการประเมินผลการสอน  

หัวข้อพิจารณา 
ผลประเมิน 

๑ ๒ ๓ เฉลี่ย 
๑. คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน     
๒. การใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู ้     
๓. การสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห ์     
๔. ความครบถ้วน และการบรูณาการเนื้อหาทีสอน     
๕. การให้นักศึกษามีส่วนร่วม     
๖. ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน     
๗. การประเมินความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษา     
๘. การแนะน าแหล่งค้นคว้าเพิม่เติม     
๙. ความเป็นคร ู     
๑๐. การตรงต่อเวลา     

รวม (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)     

คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ................................................  
 

หมายเหต ุ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องมีความสามารถในการสอนดังน้ี 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ช านาญในการสอน   คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ระดับรองศาสตราจารย์  ช านาญพิเศษในการสอน   คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ระดับศาสตราจารย์  เชี่ยวชาญในการสอน   คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘  

 

 



 

๕.  สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 

ประเมินผลงานแล้วโดย      ผ่าน    ไมผ่่าน    เกณฑ์การประเมิน 
 

ความเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ............................................................... .................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ .......................................................... .................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ............................................................... .................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ .......................................................... .................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................ ............................ 
...................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ............................................................... .................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ .......................................................... .................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................ ............................ 
...................................................................................................... .................................................................. 

 

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

        (..............................................................) 
    ต าแหน่ง ประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

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



 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/เอกสารการสอน 
(ส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน) 

๑.  ชื่อผู้เสนอ  ....................................................................... สังกัดคณะ.............................................................................. 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒.  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง         ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 
๓.   เอกสารประกอบการสอน     เอกสารค าสอน       

     รายวิชา..................................................................................รหัสวิชา ..................................................................... ...... 
๔.  ผลการประเมิน 

 

รายการประเมิน คะแนน คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 

(ความถูกต้อง, ความครบถ้วนของเนื้อหาสาระ, หลักฐานอ้างอิง) 
๒๕   

๒. ความสามารถทางวิชาการ 
(แนวคิดใหม่, ความรู้ใหม่, ความลึกซึ้ง, ความทันสมัยของเนื้อหาสาระ) 

๒๐   

๓. ความสามารถในการแต่งเรียบเรียง 
(การใช้ภาษา, การล าดับเนื้อหา, ความสอดคล้องของเนื้อหา) 

๒๐   

๔. รูปแบบ และคุณลักษณะของผลงาน 
(การพิมพ์, การจัดท าเชิงอรรถ, บรรณานุกรม และความประณีต) 

๑๕   

๕. เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ 
(การน าไปใช้, ประโยชน์ทางวิชาการ) 

๒๐   

รวม ๑๐๐   
สรุปผลการพิจารณาคุณภาพระดับ   
 ดี (คะแนนร้อยละ ๖๐-๗๔)     ดีมาก (คะแนนร้อยละ ๗๕-๘๗)     ดีเด่น (คะแนนร้อยละ ๘๘-๑๐๐) 

หมายเหตุ: ผู้ขอก าหนดต าแหน่งตอ้งมีผลการประเมินดังน้ี 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์   คุณภาพด ี คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ระดับรองศาสตราจารย์  คุณภาพดีมาก คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ระดับศาสตราจารย์  คุณภาพดีเด่น คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘   

 

๕.  สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 

ประเมินผลงานแล้วโดย      ผ่าน    ไมผ่่าน    เกณฑ์การประเมิน 
ความเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ............................................................... .................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ .......................................................... .................. 

 

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

        (..............................................................) 
                                              วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ............. 



 

แบบประเมินผลการสอนส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
(ส าหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน) 

๑.  ชื่อผู้เสนอ  ....................................................................... สังกัดคณะ.............................................................................. 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒.  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง         ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 
๓.  รายวิชา..................................................................................รหัสวิชา ..................................................................... ...... 

     วันที่ประเมินการสอน .................................................................................. 
๔.  ผลการประเมิน 

 

หัวข้อพิจารณา 
ระดับคะแนนประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน      
๒. การใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้      
๓. การสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์      
๔. ความครบถ้วน และการบูรณาการเนื้อหาทีสอน      
๕. การให้นักศึกษามีส่วนร่วม      
๖. ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน      
๗. การประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา      
๘. การแนะน าแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม      
๙. ความเป็นครู      
๑๐. การตรงต่อเวลา      

รวม      
คะแนนคิดเป็นร้อยละ …………………………………………….. 
ผู้ขอเข้าสู่ต าแหน่งมีความสามารถในการสอนอยู่ในระดับ 

 ช านาญ (คะแนนร้อยละ ๖๐ - ๗๔)                  ช านาญพิเศษ (คะแนนร้อยละ ๗๕ - ๘๗)  
 เชี่ยวชาญ (คะแนนร้อยละ ๘๘ - ๑๐๐)  

หมายเหตุ  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งตอ้งมีความสามารถในการสอนดังนี ้
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ช านาญในการสอน   คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ระดับรองศาสตราจารย์  ช านาญพิเศษในการสอน   คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ระดับศาสตราจารย์  เชี่ยวชาญในการสอน   คะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘  

 

๕.  สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 

ประเมินผลงานแล้วโดย      ผ่าน    ไมผ่่าน    เกณฑ์การประเมิน 
ความเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ............................................................... .................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ...................................... 

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

        (..............................................................) 
                                              วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ............. 




