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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินผลการสอน 
 
1.  ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………… 
 ภาควิชา/สาขาวิชา ............................................................................................................................. .......... 
 คณะ ............................................................................................................................. ................................ 
 
2.  ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  รองศาสตราจารย์  
  ศาสตราจารย์  

สาขาวิชา …………………………………………………………………………………รหัส…………...............…………………….. 
อนุสาขาวิชา …………………………………………………………………………….รหัส...............……………………………….. 

 
3. วันที/่เดือน/ปี ที่ประเมินผลการสอน..............................................................................................................  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำชี้แจง  ขอให้ผู้ประเมินการสอน ดำเนินการประเมินผลการสอนโดยพิจารณาจากเกณฑต์่อไปนี ้
      
    เกณฑ์การผ่านการประเมินการสอน จำแนกตามระดับท่ีขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ 
 ระดับ  ผศ.  ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ำกว่า    ชำนาญในการสอน (คะแนนเฉลี่ย  3.00 – 3.50) 
 ระดับ  รศ.  ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ำกว่า    ชำนาญพิเศษในการสอน (คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 3.75) 
 ระดับ  ศ.   ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ำกว่า    เช่ียวชาญในการสอน (คะแนนเฉลี่ย  3.76 – 4.00) 
 
    ความหมายของระดับคุณภาพ 
 มีความสามารถในการสอนในระดบัพอใช้  =   1 
 มีความสามารถในการสอนในระดบัดี   =   2 
 มีความสามารถในการสอนในระดบัดีมาก  =   3 

 มีความสามารถในการสอนในระดบัดีเด่น =   4 
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งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ลำดับที ่ หัวข้อการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1 มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้     

2 มีความสามารถสอนให้ผูเ้รียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ในวิชาที่สอน     

3 มีความสามารถในการใช้เทคนิค วิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกดิความสนใจและตดิตามการสอน 

อยู่ตลอดเวลา 

    

4 มีความสามารถใหผู้้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวชิาที่เกี่ยวข้อง     

5 มีความสามารถแนะนำผูเ้รียนใหรู้จ้ักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้าเพิ่มเตมิ     

6 มีความสามารถจัดให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยนประสบการณต์ามความเหมาะสม     

7 มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน  และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างด ี     

8 มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนในวิชาที่สอน     

9 มีความรับผิดชอบในการสอน  การสอบ  และการส่งผลการสอบตามกำหนดเวลา     

10 มีความสามารถอื่น ๆ ที่เกีย่วกับการสอน     

 รวม  

 เฉลี่ย  

สรุปผลการประเมินการสอน 
  ไม่ผ่าน 
  ผ่าน โดยคุณภาพการสอนอยู่ในระดับ                                               
             ชำนาญในการสอน  
   ชำนาญพิเศษในการสอน  
   เชี่ยวชาญในการสอน  
 
 
   

   ลงช่ือ.......................................................................ประธานอนุกรรมการ 
                 (......................................................................) 
   

   ลงช่ือ.......................................................................อนุกรรมการ 
                     (......................................................................) 
   

 ลงช่ือ.......................................................................อนุกรรมการและเลขานุการ 
                     (......................................................................) 
   

                   วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ................ 

 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
แบบสรุปผลการประเมนิผลการสอน   

 

1.  ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน…………………………………..………………………………………………………………………… 

 ภาควิชา/สาขาวิชา .........................................................................................................................................  

 คณะ ...................................................................... .........................................................................................  

 

2.  ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

  รองศาสตราจารย์  

  ศาสตราจารย์  

สาขาวิชา ………………………………………………………………...............…………………รหัส……………………………….. 

อนุสาขาวิชา ………………………………………………………...............…………………….รหสั……………………………….. 

 

3. วันที/่เดือน/ปี ที่ประเมินผลการสอน............................................................................................................ 

 

คณะอนุกรรมการ  คะแนนที่ได้  

ประธานอนุกรรมการ        

อนุกรรมการ     

อนุกรรมการและเลขานุการ     

คะแนนเฉลี่ยคณะอนุกรรมการ      

    
หมายเหตุ  การสรุปผลการประเมินให้คิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสินผล 
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งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เกณฑ์ระดับคุณภาพในการประเมินผลการสอน 

 ระดับพอใช้ (ไม่ผ่าน)   มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า    3.00  
 ระดับชำนาญในการสอน  มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.00 – 3.50 
 ระดับชำนาญพิเศษในการสอน มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.51 – 3.75 
 ระดับเชี่ยวชาญในการสอน มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.76 – 4.00 
 
เกณฑ์การผ่านการประเมินการสอน จำแนกตามระดับที่ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ 

 ระดับ  ผศ. ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ำกว่า   ชำนาญในการสอน  
 ระดับ  รศ.  ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ำกว่า     ชำนาญพิเศษในการสอน  
 ระดับ  ศ.   ต้องมีผลการประเมินการสอนไม่ต่ำกว่า   เชี่ยวชาญในการสอน  

สรุปผลการประเมินผลการสอน  

   ผ่านการประเมิน ในระดับ........................................ 
  ไม่ผ่านการประเมิน  

 
ลงชื่อ                                               ประธานอนุกรรมการ  

                                          (                                               ) 
                                     ลงชื่อ                                               อนุกรรมการ  
                                          (                                               ) 
                                     ลงชื่อ                                               อนุกรรมการและเลขานุการ  
                                          (                                               ) 
                                          วันที่..............เดือน...........................พ.ศ................ 

 
 ทั้งนี้ในการประเมินคุณภาพการสอน ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจเลือกรายวิชาที่กำหนดไว้                     
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการสอนได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตในระบบทวิภาค  ซึ่งผู้ขอกำหนดตำแหน่ง                
ทางวิชาการเป็นผู้สอนประจำวิชานั้น ๆ  พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้น 
ตามภาระงานสอนดังกล่าว 
 2. หลายวิชาหรือวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน ที่รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  ระบบทวิภาค                    
ซึ่งผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต้องนำเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้น                     
ตามภาระงานสอนนั้น ๆ ในทุกรายวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอนแล้วแต่กรณี 
  



 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

1.  ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………… 

 ภาควิชา/สาขาวิชา ............................................................................................................................. .......... 

 คณะ ....................................................... ......................................................................................................  

2.  ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

  รองศาสตราจารย์  

สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………รหัส.............……………………. 

อนุสาขาวิชา ……………………………………………………………………………….รหสั……………………………….. 
 

คำชี้แจง  

1. การประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการประเมินผล                
การสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

2. ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ให้เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนแบบที่ 1 (เอกสารประกอบการสอน) และในระดับรองศาสตราจารย์ ให้เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอนแบบที่ 2 (เอกสารคำสอน) สำหรับระดับศาสตราจารย์ไม่ต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอน 

3. ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
4.  เกณฑ์การผ่านการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ดังนี้ 

(1) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
(2) ระดับรองศาสตราจารย์ต้องได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป                                                    

---------------------------------------- 
1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
    แบบที่ 1 (เอกสารประกอบการสอน)     
       แบบที่ 2 (เอกสารคำสอน) 



2 
 

 

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. เอกสารหลักฐานของรายวิชา รวมจำนวน                หน่วยกิต  
    โดยประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้  
 2.1 รายวิชา …………………………………………………………………………………รหัสวชิา ……………………………… 
           จำนวน                หน่วยกิต บรรยาย             ชั่วโมง   ปฏิบัติการ/ภาคสนาม              ชั่วโมง  

   จัดทำผู้เดียว  
     จัดทำร่วมกับผู้อ่ืน  
 2.2 รายวิชา …………………………………………………………………………………รหัสวชิา ……………………………… 
           จำนวน                หน่วยกิต บรรยาย             ชั่วโมง   ปฏิบัติการ/ภาคสนาม              ชั่วโมง  

   จัดทำผู้เดียว  
     จัดทำร่วมกับผู้อ่ืน  
3. วิธีการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (ใช้ได้มากกว่า 1วิธี) 
     การประเมินโดยอนุกรรมการประเมินผลการสอนแต่ละท่าน  
     การประชุมหารือของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
  

ลักษณะคุณภาพของเอกสารหลักฐาน 

 

เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 

หมายเหตุ 

 

1)  เนื้อหาสาระทางวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตร     

2) เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์     

3)  เป็นความรู้หรือวิธีการที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ    

4)  มีการเรียงลำดับเนื้อหาหรือความคิดชัดเจน ทำให้ติดตาม

เนื้อหาได้ไม่สับสน 

   

5)  มีการอ้างอิงถูกต้องเหมาะสมตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

   

6)  มีการสอดแทรกหรือนำเสนอความคิด/ประสบการณ์ของผู้เขียน    

7)  มีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้    

8)  มีคุณค่าทางวิชาการ     

สรุปผลการประเมิน : 

 พอใช้  (มีคุณภาพไม่ครบตาม 5 ข้อแรก) 
 ดี       (มีคุณภาพตามข้อ 1–5) 

 

 ดีมาก  (มีคุณภาพตามข้อ 1–7)  
 ดีเด่น  (มีคุณภาพตามข้อ 1–8) 
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ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

 

                                          ลงช่ือ.............................................................ประธาน/อนุกรรมการ  
                                   (............................................................ .) 

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

หมายเหตุ : 
  เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1 (เอกสารประกอบการสอน) 
  เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ  โดยสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอน               
ในการใช้ประกอบการสอน  
 รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชา      
ที่ตนสอน ตามโครงสร้างรูปแบบของการนำเสนอที่มหาวิทยาลัยกำหนด   
          เผยแพร่ ต้องใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 

 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแบบท่ี 2 (เอกสารคำสอน)  
เป็นเอกสารที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  โดยสะท้อน               

ให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารแบบที่ 1( เอกสาร
ประกอบการสอน) จนมีความสมบูรณ์กว่า จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติม
จากการเรียนในวิชานั้น ๆ 

 รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชา     
ที่ตนสอน ตามโครงสร้างรูปแบบของการนำเสนอท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด   

 การเผยแพร่ ต้องใช้ในการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  โดยใช้เป็น “คำสอน”  ให้แก่
ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

 

1.  ชื่อผู้รับการประเมิน          
ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน          

 ภาควิชา/สาขาวิชา          
 คณะ            
 
2.  ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  รองศาสตราจารย์  

สาขาวิชา                                                         รหัส                                
อนุสาขาวิชา                                                      รหัส                                

 
3. เอกสารหลักฐานของรายวิชา รวมจำนวน                หน่วยกิต  
    โดยประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้  
 3.1 รายวิชา        รหัสวิชา    
  จำนวน                หน่วยกิต บรรยาย        ชั่วโมง ปฏิบัติการหรือภาคสนาม       ชัว่โมง  

   จัดทำผู้เดียว  
     จัดทำร่วมกับผู้อ่ืน  
 3.2 รายวิชา        รหัสวิชา    
  จำนวน                หน่วยกิต บรรยาย        ชั่วโมง ปฏิบัติการหรือภาคสนาม       ชัว่โมง 

   จัดทำผู้เดียว  
     จัดทำร่วมกับผู้อ่ืน  
 
4. เกณฑ์การผ่านการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับรองศาสตราจารย์   ต้องได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป                                                    
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สรุปผลการประเมิน : 

 พอใช้  (มีคุณภาพไม่ครบตาม 5 ข้อแรก) 
 ดี       (มีคุณภาพตามข้อ 1–5) 

 
 

 ดีมาก  (มีคุณภาพตามข้อ 1–7)  
 ดีเด่น  (มีคุณภาพตามข้อ 1–8) 

 

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 

               ลงชื่อ                                               ประธานอนุกรรมการ 
                                              (                                               ) 

      ลงชื่อ                                                อนุกรรมการ 
                                             (                                               ) 

                                       ลงชื่อ                                                อนุกรรมการและเลขานุการ 
                                             (                                               ) 
 

 

 

 


