
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วาดวยคุณสมบตัิ หลักเกณฑ และวิธีการประเมนิผลการสอน 

และเอกสารท่ีใชประเมนิผลการสอนของคณาจารย เพ่ือขอกําหนดตําแหนง  

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ. ๒๕57 

------------------ 

                    

 โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใชประเมินผลการสอนของคณาจารยเพื่อขอกําหนดตําแหนง              

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม และ

สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด   

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม

ครั้งที่ 6/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงออกขอบังคับไวดังนี้  

                ขอ ๑   ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการประเมนิผลการสอน และเอกสารที่ใชประเมินผลการสอนของคณาจารยเพื่อขอ

กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕57”  

 ขอ ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓   ใหยกเลิก  

  (๑)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมนิผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอนของขาราชการตําแหนงวิชาการซึ่งทําหนาที่

สอนและวิจัยเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 

๒๕๕๒                     

  (๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมนิผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย

ประจําเพื่อขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 ขอ ๔   ในขอบังคับนี้   

“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย และสวนงานวิชาการที่เรียกชื่ออยาง

อื่นที่มีอํานาจและหนาที่ดานวิชาการ                                   

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนที่ใชประกอบการประเมินผลการสอน 

“ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา สายวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา ที่ขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 ขอ ๕  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู 

ความสามารถ มีผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมินผลการสอน ตามที่กําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลัก เกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํ ารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่  ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง ฉบับที่  ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖) ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และการถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕57  รวมทั้งที่อาจมีประกาศ

เพิ่มเติมในอนาคต 

 ขอ ๖   ใหคณะกรรมการหรือหัวหนาสวนงานที่คณะกรรมการมอบหมาย แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน                  

ซึ่งประกอบดวยผูดํารงตําแหนง ดังนี้                                       

                    (๑)  หัวหนาสวนงาน หรือรองหัวหนาสวนงาน หรือ   

   ผูชวยหัวหนาสวนงาน ที่หัวหนาสวนงานมอบหมาย   เปน ประธาน                                   

                    (๒)  หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสํานักวิชาที่ผูขอกําหนด  

  ตําแหนงทางวิชาการสังกัด เปน อนุกรรมการ                                              

                    (๓)  คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหมตําแหนงไมต่ํากวา 

  รองศาสตราจารย จํานวนไมนอยกวา ๒ คน   เปน อนุกรรมการ 

                    (๔)  ผูปฏิบัติงานดานบริหารบุคคลที่หัวหนาสวนงาน 

  มอบหมาย เปน เลขานุการ 

                 ในกรณีที่ไมมีหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสํานักวิชา หรือผูขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการเปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสํานักวิชา ใหคณะอนุกรรมการมี

องคประกอบตาม (๑) และ (๓) 
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 ขอ ๗  ใหคณะอนุกรรมการทําหนาที่ประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ โดยพิจารณาจากแนวทาง ดังนี้ 

  (๑)  ความสามารถในการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอน

เปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว 

  (๒)  ความสามารถในการสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณ ในวิชาที่สอน 

  (๓)  ความสามารถในการใชเทคนิควธิีสอนตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ

และติดตามการสอนตลอดเวลา และใหเปนศูนยกลางการเรียนรู เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยาง

สอดแทรกประสบการณ ใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคิด ตอบคําถามใหเขาใจไดอยางชัดเจน 

  (๔) ความสามารถในการใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชา

อื่นที่เกี่ยวของ 

  (๕)  ความสามารถในการแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่จะคนควาศึกษาเพิ่มเติม 

  (๖) ความสามารถในการจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

ประสบการณตามความเหมาะสม 

  (๗)  ความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 

  (๘) ความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน 

  (๙)  ความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน  

             ขอ ๘  ใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ตามแบบที่แนบทายขอบังคับนี้ 

 ขอ ๙   การประเมินตามแนวทางในขอ ๗ (๑) ถึง (๙) ใหมีคะแนนเต็มรวม ๔.๐๐ 

คะแนน โดยแตละความสามารถแบงออกเปน 4 ระดับดังนี้ 

                    (๑)  ดีมาก          เทากับ  ๔  คะแนน   

                    (๒)  ดี                เทากับ  ๓  คะแนน   

                    (๓)  พอใช           เทากับ  ๒  คะแนน   

                    (๔)  ควรปรับปรุง  เทากับ  ๑  คะแนน   

               ขอ ๑๐   ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตองมีผลการประเมิน โดยมีคะแนนรวม  

๒.๕๐ คะแนนขึ้นไป จึงถือวามีผลการประเมินในระดับชํานาญ 

 ขอ ๑๑   ผูขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยตองมีผลการประเมิน โดยมีคะแนนรวม  

๓.๐๑ คะแนนขึ้นไป จึงถือวามีผลการประเมินในระดับชํานาญพเิศษ 

 

 ขอ ๑๒  ผูขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยตองมีผลการประเมิน โดยมีคะแนนรวม  

๓.๖๐ คะแนนขึ้นไป จึงถือวามีผลการประเมินในระดับเชี่ยวชาญ 

 ขอ ๑๓   ใหคณะอนุกรรมการระบุผลการพิจารณาการประเมินผลการสอน วาผลการ

สอนอยูในระดับใดในแบบประเมินดวย 

 ขอ ๑๔ ใหคณะอนุกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน 

ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ตามแบบที่แนบทายขอบังคับนี้ 
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 การประเมินตามวรรคหนึ่งใหคณะอนุกรรมการดาํเนินการประเมินโดยใหระบผุล

การพิจารณาวาอยูในระดับใด ซึ่งผลการประเมินตองอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  

 ขอ ๑๕   เมื่อทําการประเมนิเสร็จสิ้นแลว ใหคณะอนุกรรมการรายงานผลการประเมินตอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป   

 ขอ ๑๖   ใหการดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตลอดจนการประเมินการสอน 

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหเสร็จสมบูรณ

ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแบบคําขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ

ครบถวนสมบูรณ จากผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

 ขอ ๑๗ สวนงานใดมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของคณาจารยที่

ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามขอ 7 อยางเปนรูปธรรม เที่ยงตรง และเช่ือถือได คณะกรรมการอาจให

ใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของสวนงานดังกลาวนั้นแทนการประเมินผลการสอนตาม

ขอบังคับนี้ได โดยจัดทําเปนประกาศของคณะกรรมการ 

 ขอ 18 ผูที่ ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไวกอนวันที่ ขอบังคับนี้ ใชบั งคับ                      

ใหประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอนผูนั้น ตามหลักเกณฑ

และวิธีการซึ่งใชบังคับอยูในขณะที่ยื่นเรื่องดังกลาวจนแลวเสร็จ 

 ขอ 19 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย

และใหเปนที่สิ้นสุด  

 ขอ 20   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  

 

         ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕57 

 

 

                
            (ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แบบประเมินผลการสอน 
                                                                                     ปผ.1 

                                                                               (แบบประเมินสําหรับอนุกรรมการ) 
ชื่อ-สกุล ผูเสนอผลงาน ………………………………………………………………………………………………………….……………  
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา...................................................คณะ/วิทยาลัย ...................................... 
เสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารยใน
สาขาวิชา...................... 
 

 
                                    หวัขอการประเมิน 

 

ดีมาก 

4 

 

ดี 

3 

 

พอใช 

2 

 
ควร

ปรับปรงุ 
1 

1. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหผลการสอนเปนไปตาม
จุดมุงหมายที่วางไว  

    

2. มคีวามสามารถสอนใหผูเรียนรูจกัคิด วิเคราะห วจิารณ ในวิชาที่สอน      
3. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธสีอนตาง ๆ  เพื่อใหผูเรียนเกิดความ
สนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา และใหเปนศูนยกลางการเรียนรู เชน 
ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยางสอดแทรกประสบการณ ใชคําถามเพื่อให
ผูเรียนคิด ตอบคําถาม ใหเขาใจไดอยางชัดเจน 

    

4. มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวชิาที่เรียนกับวิชาอ่ืน
ที่เกี่ยวของ 

    

5. มีความสามารถแนะนํา ใหผูเรียนรูจกัแหลงขอมูลที่จะคนควาศึกษา
เพิ่มเติม  

    

6. มีความสามารถจดัใหผูเรียนแสดงความคดิเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณตามความเหมาะสม 

    

7. มคีวามสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสม
เปนอยางด ี 

    

8. มีความสามารถในการประเมนิความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน     
9. มีความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัการสอน     
                                                 รวม  
                        คะแนนเฉลี่ยที่ได =  คะแนนรวม 9 ขอ 
                                                           9 

 

 
 

……………………………………….…………………………ผูประเมนิ 
      (................................................................) 
      ……………….…./……………………./……………………… 
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แบบประเมินผลการสอน                                             

ปผ.2   (p 1) 

                                                                       (แบบประเมินรวมของคณะอนุกรรมการ) 

ชื่อ-สกุล ผูเสนอผลงาน ……………………………………………………………………………………………….......................... 

สังกดัภาควิชา/สาขาวิชา...................................................คณะ/วิทยาลัย............................................. 

เสนอขอแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย  / ศาสตราจารย   

ในสาขาวิชา......................................................................................................................................... 

 

อนุกรรมการ คะแนนเฉลี่ยที่ได 

1  

2  

3  

4  

คะแนนรวมอนุกรรมการ  1 – 4 

4 
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ปผ.2   (p 2) 

สรุปผลการประเมิน 

 คะแนน  3.60 – 4.00  (         )       อยูในระดับ เชี่ยวชาญ  

 คะแนน  3.01 – 3.59  (         )       อยูในระดับ ชํานาญพเิศษ 

 คะแนน  2.50 – 3.00  (         )       อยูในระดับ ชํานาญ    

 คะแนน  ≤ 2.49  (         )       อยูในระดับ         ไมเขาเกณฑการขอ- 

                                                                                            ตําแหนงทางวิชาการ      

  

 โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนกุรรมการทุกทานเปนการตัดสนิผล  

 

       

      …………………..……………………………ประธานอนุกรรมการ 

      (..............................................) 

 

      ………………………………………………..อนุกรรมการ 

      (.............................................) 

 

      …………………………………………..……อนุกรรมการ 

      (.............................................) 

 

      ………………………………………………..อนุกรรมการ 

      (.............................................) 

       …….……./…………………./…………… 
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    อป.1 หรอื อส.1  (p 1) 

         (แบบประเมินสําหรับอนุกรรมการ) 

แบบการประเมนิเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน  

1. ขอมูลเบื้องตน  

 1.1 ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน........................................................... 

 1.2  การใชเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน เพื่อประกอบการสอนรายวิชา………..…… 

 เอกสารประกอบการสอน   หมายถึง  ผลงานทางวชิาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชา

หนึ่งตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลัยที่สะทอนใหเหน็เนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอยางเปนระบบ จดัเปน

เครื่องมอืสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 

 เอกสารคําสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลกัสตูรของ

มหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเหน็เนื้อหาวิชา และวิธกีารสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึน้จากเอกสาร

ประกอบการสอนจนมีความสมบรูณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียนที่

นําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึน้จากการเรียนในวชิานั้น ๆ 

 “เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้น”  หมายความวา  เอกสาร

ประกอบการสอน / เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้น ตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการไดทําการสอนหลายวิชา ซึ่งแตละวิชานั้น มีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสาร

ประกอบการสอน/เอกสารคําสอนที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอนซึ่งมีคุณภาพดี และใชประกอบ

มาแลว อยางนอยหนึ่งภาคการศึกษาและรวมกันในแตละภาคการศึกษา ตองไมนอยกวา 15 หนวย

ชั่วโมง (เทียบได 1 หนวยกิต) 

2. เกณฑสําหรับประเมิน  

 2.1 ความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา หมายถึง เนื้อหา ทฤษฎ ี สตูร กฎ การ

ทดลอง ขอมลู การตีความหมาย หลกัฐานการอางองิ ศักราช ฯลฯ  ถกูตองตามหลกัวิชาการของ

ศาสตรในสาขาวิชานั้น ๆ และเปนที่ยอมรับกันในปจจบุนั  

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

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

หัวขอการประเมิน  ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

ควรปรบัปรุง 

1 

ความถูกตองและความทันสมัยของเนื้อหา     
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อป.1 หรอื อส.1  (p 2) 

2.2  ความครอบคลมุรายวิชา  หมายถงึ เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 

ฉบับนัน้ครอบคลุมทุกหัวเรื่องทีเ่ปนสาระสําคัญของรายวิชาที่ผูเสนอขอรับผิดชอบ 

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

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

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

 

หัวขอการประเมิน  ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

ควรปรบัปรุง 

1 

 

ความครอบคลมุรายวิชา   

 

    

 

2.3 การจัดลําดับเนื้อหา  หมายถงึ การจัดลําดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอน ทําให

เขาใจงาย   

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

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

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

 

หัวขอการประเมิน  ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

ควร

ปรับปรงุ 

1 

 

การจัดลําดบัเนื้อหา   
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                  อป.1 หรอื อส.1  (p 3) 

 

2.4  รูปแบบในการเขียน  หมายถึง รูปแบบในการเขียนที่ระบุความคดิรวบยอดไดชัดเจน

และอธิบายขยายความคดิรวบยอด สามารถสื่อความหมายไดดี ซึ่งอาจมภีาพ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ  

ประกอบเพื่อความเขาใจและนาสนใจมีความประณีตในการจดัรูปแบบการเขียน มีการอางองิแหลง

วิชาการที่ถกูตอง มีแบบแผนในการเขียนอางองิ จดัทําบรรณานกุรม และภาคผนวกไวอยางเหมาะสม  

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

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

 

หัวขอการประเมิน  ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

ควรปรบัปรุง 

1 

 

รูปแบบในการเขียน   

 

    

 

2.5  การศึกษาคนควาเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน  หมายถึง การศึกษา

คนควา ตํารา หนังสือ เอกสาร และงานวจิัยที่จะชวยใหผูเรียนมีความรูความสามารถในรายวิชานั้น 

หรือใหผูอานไดมีความรูและสามารถสืบคนเพิ่มเติมไดอยางกวางขวาง   

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

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

 

 

หัวขอการประเมิน 

 ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

ควรปรบัปรุง 

1 

 

การศึกษาคนควาเอกสารประกอบการสอน / 

เอกสารคําสอน   
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         อป.1 หรอื อส.1  (p 4) 

 

 2.6  ความถูกตองในการใชภาษา  หมายถงึ การใชสํานวนในการเขียนเปนแบบแผนของ

ภาษา ใชศัพทบัญญัติ และใชศัพทเทคนิคความถูกตองตามหลักวิชาการ  

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

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

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

 

หัวขอการประเมิน  ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

ควรปรบัปรุง 

1 

 

ความถูกตองในการใชภาษา 

 

    

 

2.7  การเสนอแนวคิดของตนเอง   หมายถึง การแสดงความคดิเหน็เพิ่มเติม เชน ขอ

วิพากษ วิจารณ ขอเสนอแนะ การประยกุต เนื้อหาสาระตาง ๆ  คําสรุป  หรือการใหแนวคดิและ

ความรูใหมที่เกดิจากวิเคราะหและสังเคราะห  

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

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

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

 

หัวขอการประเมิน  ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

ควรปรบัปรุง 

1 

 

การเสนอแนวคิดของตนเอง 
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               อป.1 หรอื อส.1  (p 5) 

 

2.8  คุณคาของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน  หมายถึง ความสําคัญ  ความ

นาเช่ือถือ และประโยชนของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน  ในการนําไปใช

ประกอบการสอน หรือสื่อการศกึษาคนควาเพิ่มเติมและสามารถนําไปใชอางอิงได  

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

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

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

 

หัวขอการประเมิน  ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

ควร

ปรับปรงุ 

1 

 

คุณคาของเอกสารประกอบการสอน/

เอกสารคําสอน     

 

    

 

 คะแนนเฉล่ีย  = ผลบวกของการประเมินขอ 2.1 –  ขอ 2.8    =    

      8 

2.9 ความเห็นของอนุกรรมการเกี่ยวกบัจุดเดนและจุดดอยของเอกสารประกอบการ    

   สอน/ เอกสารคําสอน  

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

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

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

 

      ………………………..……………………………ผูประเมนิ 

      (...................................................) 

      ………………./……………..……./…………. 
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                                                              อป.2 หรือ อส.2  (p 1) 

           (แบบประเมินรวมของคณะอนุกรรมการ) 

 

แบบการประเมนิเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน  

 

 

อนุกรรมการ 

 

 

คะแนนเฉลี่ยที่ได 

1  

2  

3  

4  

 

คะแนนรวมอนุกรรมการ  1 – 4 

4 
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                     อป.2 หรือ อส.2  (p 2) 

 สรุปผลการประเมิน 

 

 คะแนน  3.26 – 4.00  (         )        อยูในระดับ ดีมาก   

 คะแนน  2.51 – 3.25  (         )        อยูในระดับ ดี  

 คะแนน  ≤ 2.50     (         )        อยูในระดับ ควรปรับปรุง        

       

 โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนกุรรมการทุกทานเปนการตัดสนิผล  

 

       

      …………………………………………………ประธานอนกุรรมการ 

      (..............................................) 

 

      …………………………………………………อนุกรรมการ 

      (..............................................) 

 

      ………………………………………..………อนุกรรมการ 

      (..............................................) 

 

      …………………………………………..……อนุกรรมการ 

      (..............................................) 

 

      …………./…………………./………….… 

 

 


