
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
วาดวย หลักเกณฑและวธิกีารประเมินผลการสอน เพื่อแตงต้ังคณาจารยใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ.๒๕๔๙ 
--------------------------------------------------------- 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๙) มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๔ แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงไดออกขอบังคับไวดังนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน เพื่อแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ.๒๕๔๙” 

  ขอ ๒ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนด
นอกเหนือขอบังคับนี้ หรือขัดแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 

  ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับผูที่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตั้งแตวันที่ ๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป  
   ขอ ๔ ในขอบังคับนี ้
   “มหาวิทยาลยั”  หมายถงึ   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   “สภามหาวทิยาลัย” หมายถงึ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   “อธิการบด”ี   หมายถงึ   อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   “ผูชํานาญการ”  หมายถึง  ผูชาํนาญการซึ่งมีความสามารถในการสอน
เทียบไดไมตํ่ากวาตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๖-๘ 
   “ผูชํานาญการพิเศษ”  หมายถึง  ผูชํานาญการพิเศษ  ซึง่มีความสามารถ
ในการสอนเทยีบไดไมตํ่ากวาตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ  ๗-๙ 
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   “ผูเชี่ยวชาญ”  หมายถึง  ผูเชี่ยวชาญซึ่งมคีวามสามารถในการสอนเทยีบ
ไดไมตํ่ากวาตาํแหนงศาสตราจารย ระดับ ๑๐ 
   “คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ” หมายถงึ  คณะกรรมการ
พิจารณาตาํแหนงทางวิชาการของมหาวทิยาลัย  ซึง่ไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวทิยาลยั 
   “ผูบังคับบัญชาชั้นตน”  หมายถงึ  หวัหนาภาควิชาหรือประธานกรรมการ
หลักสูตร  หรือคณบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอืน่ 
  ขอ ๕ หลักเกณฑการประเมินการสอน  ของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
ใหประเมนิการสอนตามหวัขอตอไปนี้ 

๕ .๑  มีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนอยางเปนระบบ   
เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว 

๕.๒  มีเทคนิควิธีการถายทอดความรูที่เหมาะสม  สามารถเชื่อมโยงเปน
ข้ันตอนสอดคลองกับวัตถุประสงค  อธิบายสาระตาง ๆ ไดชัดเจน  รวมทั้งมีการใชส่ือและอุปกรณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

๕.๓  มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  วิจารณในเนื้อหา
สาระของวิชาที่สอน 

  ๕.๔  มีความสามารถอธิบายความ  ขยายความ  สรุปความเพื่อความ
เขาใจของผูเรียนตลอดจนเชื่อมโยงใหมองเห็นความสัมพันธของสาระวิชาที่สอนกับวิชาอื่น ๆ 

  ๕.๕  มีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมจัด
กิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ  และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน 

  ๕.๖  มีความสามารถในการใชส่ือการสอนแบบตาง ๆ  รวมทั้งสามารถ
จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือ  กิจกรรม  รวมทั้งเต็มใจตอบคําถามและใหความสําคัญแกผูเรียน 

  ๕.๗  มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนตาม
วัตถุประสงคของสาระเนื้อหาวิชาที่สอน 

  ๕.๘  มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่จะคนควา
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

๕.๙  การแตงกาย  กิริยา  ทาที  การใชวาจาเหมาะสม  มีความสามารถ
ในการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  และชี้นําผูเรียนใหคิดและทําในสิ่งที่ถูกตอง 

  ๕.๑๐ มีความสามารถในการสอนดานอื่น ๆ 
  ขอ ๖ วิธีการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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   ๖.๑  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนประเมินผลการสอนในขั้นตนวาผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการมีผลการสอนอยูในระดับใด  (ผูชํานาญการ,  ผูชํานาญการพิเศษ ,  
ผูเชี่ยวชาญ) 
   ในกรณีผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   
ให ผู บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป   เปนผูประเมินผลการสอนของผูขอวาอยู ในระดับใด  
(ผูชํานาญการ,  ผูชํานาญการพิเศษ,  ผูเชี่ยวชาญ) 
   ๖.๒  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการ
สอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการวาอยูใน ระดับใด  (ผูชํานาญการ,  ผูชํานาญการพิเศษ,  
ผูเชี่ยวชาญ) 
   ทั้งนี้  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   อาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนแทนไดตามความเหมาะสม 
   ๖.๓  ในการประเมินผลการสอนของผูขอเขาสูตําแหนงวิชาการทุกระดับ
ตามขอ ๖.๑  และ ๖.๒  ใชการตัดสินของที่ประชุมโดยใหถือเสียงขางมาก 
    ๖.๔  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  มีอํานาจหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณากําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการตามขอบังคับนี้ 

 ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ ณ วนัที ่  ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

              อารีย       วงศอารยะ 
               (นายอารีย       วงศอารยะ) 

                                       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แนบทายขอบังคับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แบบประเมินผลการสอน 

ชื่อผูขอเขาสูตําแหนง         
ขอเขาสูตําแหนงระดับ         
รายวิชาที่ประเมินการสอน        
ประเมินการสอนเมื่อ         

 
คะแนนประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ไดรับ 

หมาย
เหตุ 

1.การวางแผนการสอนอยางเปนระบบ 10   
2.ความสามารถในการใชเทคนิคการสอนตางๆ 10   
3.สอนใหรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในเนื้อหา 10   
4..สามารถอธิบายความ ขยายความ สรุปความ เพื่อความเขาใจของผูเรียน 10   
5.การจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ 10   
6.ความสามารถในการใชส่ือการสอนแบบตาง ๆ 10   
7.สามารถประเมินความรู ความเขาใจของผูเรียน 10   
8.สามารถแนะนําแหลงขอมูลเพื่อการคนควาเพิ่มเติมอยางเหมาะสม 10   
9.การแตงกาย กิริยาทาที การใชวาจาเหมาะสม 10   
10.ความสามารถในการสอนดานอื่น ๆ 10   

รวม 100   
 
สรุปความเห็นของผูประเมิน 
ผูขอเขาสูตําแหนง มีความสามารถในการสอนอยูในระดบั 

 เชี่ยวชาญพิเศษในการสอน     ไดคะแนนรวม 90 ข้ึนไป 
 เชี่ยวชาญในการสอน (เกณฑระดับศาสตราจารย)  ไดคะแนนรวม 80-89 
 ชํานาญพเิศษในการสอน (เกณฑระดบัรองศาสตราจารย) ไดคะแนนรวม 70-79 
 ชํานาญในการสอน (เกณฑระดับผูชวยศาสตราจารย)  ไดคะแนนรวม 60-69 
 ควรปรับปรุงการสอน (ไมผานเกณฑ)    ไดคะแนนรวมนอยกวา 60 

สรุปผลการประเมินการสอน   ไดผลดีและผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................................ผูประเมิน 
       (............................................................................) 
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คําอธิบายรายการประเมนิ 
รายการประเมิน คําอธิบาย 

1.การวางแผนการสอน มีการวางแผนการสอนและการเตรียมการอยางเปนระบบ  ชี้แจง
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนอยางชัดเจนและเอกสาร
ประกอบการสอนที่เหมาะสม 

2.ความสามารถในการใชเทคนิคการ
สอนตางๆ 

มีเทคนิคและวิธีการถายทอดความรูที่เหมาะสม มีความเชื่อมโยง
เปนขั้นตอน สอดคลองกับวัตถุประสงค และสามารถอธิบายไดตรง
ประเด็น ยกตัวอยางชัดเจน มีการกระตุนความสนใจและกอใหเกิด
การเรียนรู รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ 

3.สอนใหรูจักคิด วิเคราะห วิจารณใน
เนื้อหา 

มีวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียน
สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ
ของสิ่งที่เรียนกับสังคม วิถีชีวิต รวมทั้งส่ิงแวดลอมตาง ๆ ได 

4..สามารถอธิบายความ ขยายความ สรุปความ 
เพื่อความเขาใจของผูเรียน 

มีทักษะในการอธิบาย ขยายความ สามารถเชื่อมโยงความรูที่เรียน
กับรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได สามารถสรุปความ รวมทั้งสาระ 
เรื่องตาง ๆ ไดอยางชัดเจน กะทัดรัด ทําใหผูเรียนเขาใจไดงาย 

5.การจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนประสบการณ 

จัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและเปดโอกาสให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณรวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกัน 

6.ความสามารถในการใชส่ือการสอน
แบบตาง ๆ 

มีความสามารถในการใชส่ือการสอน หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อใชขยายขอบขายวิสัยทัศนของผูเรียนใหเกิดความสนใจอยาง
กวางขวางหรือลึกซึ้งยิ่งขึ้น  โดยที่ส่ือหรือเทคโนโลยีทางดานการ
เรียนการสอนที่นํามาใชมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่สอนและ
วุฒิภาวะของผูเรียน 

7.สามารถประเมินความรู ความเขาใจ
ของผูเรียน 

มีการตั้งประเด็นคําถามใหผูเรียนตอบหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อ
ประเมินความสนใจ ความรู ความเขาใจของผูเรียนในเนื้อหาที่สอน 

8.สามารถแนะนําแหล งคนควาเพิ่มเติม 
อยางเหมาะสม 

ผูสอนใหขอมูล แนะนํา แหลงคนควาหาความรูเพื่อใหผูเรียน
สามารถหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

9.การแตงกาย กิริยาทาที การใชวาจา
เหมาะสม 

มีบุคลิกภาพ การใชวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณที่เหมาะสมตอ
การเปนครู มีการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงาม รวมทั้งมีความรัก ความเมตตาตอผูเรียน 

10.ความสามารถในการสอนดานอื่น ๆ สามารถสอนโดยเนนใหผูเรียนสามารถใชทักษะหลาย ๆ ดาน 
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว เชน ทักษะการฟง ทักษะการสรุป
ความ การเสนอขอมูลในกลุมยอย การรายงานตอกลุมใหญ ฯลฯ 
รวมทั้งการสอนใหผูเรียนไดสัมผัสความสุขจากการเรียนรูและการ
ทํางาน เปนตน 
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