
เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
เรื่อง แนวปฏบิตัใินการประเมินการสอน พ.ศ. 2563 

ลงวันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 

แนวปฏบิตัใินการประเมินการสอน 
 
1. วิธทีี่ 1 ใช้ผลการประเมนิการสอนโดยผู้เรียนตามกรอบ UKPSF โดยมีข้อกําหนดการนําผลคะแนนมาใช้ ดังน้ี 

(1) เป็นผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในรายวิชาที่ย่ืนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเท่าน้ัน 
(2) เป็นรายวิชาที่มีจํานวนผู้เรียนไม่น้อยกว่า 25 คน และมีผู้ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ    

ผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มที่สอน ในกรณีที่เป็นรายวิชาเดียวกัน แต่มีการสอนมากกว่า 1 กลุ่ม     
ในปีการศึกษาเดียวกัน ให้สามารถนําคะแนนเฉล่ียผลการประเมินจากนักศึกษารวมของทุกกลุ่ม และ           
มีผู้ประเมินรวมไม่น้อยกว่า 25 คนมาใช้ได้ 

(3) ระดับคะแนนการประเมินผล เป็นคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียนที่มาจาก
รายวิชาตามเง่ือนไขข้อ (1) และ (2)  

ในกรณีที่มีความจําเป็นและไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขของวิธีที่ 1 ได้ ให้ดําเนินการ
ตามวิธีที่ 2 

 
ตารางการเปรียบเทียบแบบประเมินการสอน 

 

ลําดับ หัวข้อการประเมิน  คะแนน 
แนวทางของ ก.พ.อ. แนวทาง มวล. 

1 มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกําหนด
จุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือก 
การเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลการสอน
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  

๑.๑ ผู้สอนมีการชี้แจงหรือแจ้งประมวลรายวิชา 
โดยครอบคลุมเนื้อหาการสอนอย่างละเอียดครบ 
ทุกหัวข้อ ประกอบด้วย หัวข้อท่ีสอน แหล่งข้อมูล
ศึกษาด้วยตนเอง การบ้าน/แบบฝึกหัด/รายงาน 
ข้อมูลการสอบ และสัดส่วนคะแนนสอบ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอ่ืนๆ ให้ผู้เรียนทราบ 

0.500 

๒.๒ ผู้สอนจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเนื้อหา 
ท่ีแจ้งในระดับใด (A น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เนื้อหาท่ีแจ้ง B ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ ของ
เนื้อหาท่ีแจ้ง C มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของเนื้อหาท่ี
แจ้ง) 

0.300 

2 มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพ่ือให้
ผู้ เ รี ยน เกิ ดความสนใจ  และ ติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง
ประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้คําถาม 
เพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบคําถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 

๒.๑ ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบ
ใด (A บรรยายเพียงอย่างเดียว B บรรยายร่วมกับ
การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) C บรรยาย
ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) และ
เน้นให้ผู้ เ รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือ
กําหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง) 

0.750 
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ลําดับ หัวข้อการประเมิน  คะแนน 

แนวทางของ ก.พ.อ. แนวทาง มวล. 
๒.๓ กิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) และ/หรือกระบวนการให้
ข้อแนะนํา (Feedback) ท้ังในและนอกเวลาเรียน
นักศึกษาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ตนเองในระดับใด 

0.300 

3 มีความสามารถท่ีจะสอนให้ผู้ เ รียนสามารถเสาะ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณรู้ว่าแหล่งความรู้ใดท่ีควร
เชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(lifelong learner) 

๒.๔ ผู้สอนมีการกําหนดให้นักศึกษาอ่านบทความ
ในวารสารต่างประเทศท่ีเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
มีการประเมินและการให้ข้อเสนอแนะ 

0.150 

๕.๒ ผู้สอนใช้ภาษาใดในการจัดทําสื่อประกอบ 
การสอน 

0.225 

๕.๓ ในการจัดการเรียนการสอนหัวข้อ/คาบเรียน 
ท่ีรับผิดชอบ ผู้สอนใช้ตําราหลักและ/หรือเอกสาร
คําสอน ในภาษาใด 

0.075 

4 มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ 
ช่วยสอนท่ีทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถ
จําลองสถานการณ์สมมุติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 

๕.๑ ผู้สอนมีการเผยแพร่สื่อการสอนทุกคร้ังหรือ
หัว ข้อก่อนล่วงหน้ า เ พ่ือใ ห้สามารถเรียน รู้ ไ ด้
ตลอดเวลา ผ่านระบบออนไลน์ท่ีผู้เรียนเข้าถึงได้
ต ล อ ด เ ว ล า  เ ช่ น  WU-eLearning, Google 
Classroom, MOOCs online ห รื อ อ่ื น ๆ  ใ น
ลักษณะใด 

0.500 

๕.๔ สื่อประกอบการสอนมีคุณภาพโดยรวมท่ีช่วย
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับใด 

0.200 

5 มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้เรียนในวิชาท่ีสอน 

๓.๑ ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างสมํ่าเสมอทุกหัวข้อ เช่น การทดสอบ (Post-
test/Quiz) แบบฝึกหัด  รายงาน  โจทย์ปัญหา 
โครงงาน เป็นต้น 

0.600 

๓ .๒  ผู้ ส อน มีการ เฉลยแบบทดสอบ  ( Post-
test/Quiz) หรือเฉลยแบบฝึกหัด หรือให้คําแนะนํา
ประกอบรายงาน หรือให้ข้อเสนอแนะการนําเสนอ 
หรือให้ข้อเสนอแนะด้านการเพ่ิมประสิทธิการ
เรียนรู้ 

0.600 

๓.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างหัวข้อ/ 
คาบเรียน  เช่น  การทดสอบ  (Post-test/Quiz) 
การทําแบบฝึกหัด รายงาน โจทย์ปัญหา โครงงาน 
มีส่วนช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในระดับใด 

0.300 

6 มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาท่ีสอน 

ให้ถือว่าการสอนแบบ Active Learning มีส่วนนี้
ปรากฏอยู่โดยปริยาย และนับรวมอยู่ในข้อ ๒.๑ 
และ ๒.๓ 

 

7 มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของ
วิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
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ลําดับ หัวข้อการประเมิน  คะแนน 

แนวทางของ ก.พ.อ. แนวทาง มวล. 
8 มี ค ว ามสามา รถ ท่ี จ ะสอดแทรก เทคนิ ค ก า ร

ปฏิสัมพันธ์การรวมงาน (interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การ
ปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 

 

 ส่วนท่ีนอกเหนือแนวทางของ กพอ.  
 
“กรณี ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการสอน
ของคณาจารย์ประจําท่ีครอบคลุมประเด็นต่างๆ 
ตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม เท่ียงตรง 
และเชื่อถือได้ คณะกรรมการอาจให้ใช้ ระบบการ
ประเมินผลการสอนดังกล่าวนั้นแทนแนวทางการ
ประเมินผลการสอนตามท่ี  ก .พ .อ .  กําหนดได้ 
นอกจากนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางในการ
ประเมินเพ่ิมเติมข้ึนอีกก็ได้ โดยจัดทําเป็นประกาศให้
เป็นท่ีทราบท่ัวกันก่อนการประเมิน” 
 

4.1. ผู้สอนมีความตรงต่อเวลาในการเข้าสอน และ
สิ้นสุดการสอนในแต่ละคาบเรียนระดับใด 

0.350 

4.2. ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนมี
การแต่งกายสุภาพและเหมาะสมระดับใด 

0.050 

4.3. ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน
ปฏิบัติกับผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
อคติในระดับใด 

0.050 

4.4. ผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการสอนและ 
การสอนชดเชย ในลักษณะใด 

0.050 

 รวม  5.000 
 
2. วิธีที่ 2 ใช้ผลการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชา/วิทยาลัย หรือคณะกรรมการอ่ืนที่มีอํานาจเทียบเท่าดําเนินการตามข้อบังคับ
ในข้อ 11 (2) วรรค 2 “คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
แต่ไม่เกิน 5 คน ทําหน้าที่ประเมินเอกสารการสอนแทน แล้วเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาพิจารณา” เพ่ือประเมินการสอนโดยใช้แบบประเมินการสอนโดยคณะกรรมการตามข้อ 3           
ในรายวิชาที่ ย่ืนขอ โดยผู้รับการประเมินการสอนสามารถดําเนินการได้ล่วงหน้าและผลการประเมิน     
สามารถเก็บไว้ได้ 1 ปี นับจากวันที่ประเมิน 
 
3. แบบประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ผู้รับการประเมิน/ผู้ขอแต่งต้ัง ……………………………………………………………………………………………………………….. 
สาขาวิชา/หลักสูตร .......…………................…………… สํานักวิชา ..........................................................................
รายวิชา ………………………..................…………………… รหัสวิชา  ……………………..............…………...………....….….. 
เมื่อวันที่ ……………….... เดือน ……………………………. พ.ศ. ...................... เวลา ………………………........................ 
ในการสอนหลกัสูตร……………………………………………...........................................................................................
เรื่อง………………………………………………………………..….……................................................................................... 
ประเภทการสอน  ภาคทฤษฎี         ภาคปฏิบัติ     
 อ่ืนๆ (กรณุาระบุ) .......................................................................................................................................... 
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ให้กรอกคะแนนในแต่ละช่องที่มีการประเมนิ โดยมีค่าคะแนน ดังน้ี 
5 =  ดีมาก     4 =  ดี    3 =  ปานกลาง    2 =  พอใช้   1 =  ควรปรบัปรุง 
 

ลําดบั หัวข้อการประเมิน คะแนน 
1 มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ มีวิธีวัดและประเมินผลสอดคล้อง กับวิธีการสอน  

และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Expected learning outcomes) ตามท่ีมุ่งหมายไว้ 
 

2 มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ในวิชาที่สอน  
3 มีความสามารถในการใช้เทคนิค วิธีสอนต่างๆ ที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและคิดตามการสอนตลอดเวลา 
 

4 มีการประเมินผล ให้ความเหน็เพ่ิมเติม ช้ีแนะแก่ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง (Formative assessment)  
5 มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

และมีการเช่ือมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือนําไปใช้จริงในอนาคต 
 

6 มีความสามารถแนะนําให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม รวมทั้ง 
การฝึกให้นักศกึษาอ่านวารสารทางวิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 

7 มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม  
8 มีการใช้เทคโนโลยีหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
9 มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นอย่างดี  

10 มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน (interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก ทักษะการนําเสนองาน การแก้ปัญหา การปรับตัว (adaptability) 
และรับฟังความคิดเห็น 

 

11 มีวิธีการสอนและประเมินผลที่สะท้อนและวัดได้ว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  
12 มีการทําแบบฟอร์มการประเมินหรือตาราง Rubric เพ่ือคะแนนมีความยุติธรรม  

และประกาศให้นักศึกษาทราบเกณฑ์การประเมินต่างๆ ที่ชัดเจน 
 

13 เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 รวม  
 เฉลี่ย  

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

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

 

 
4. ระดบัการประเมินผล 

ระดับชํานาญพิเศษในการสอน  คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 4.51 
ระดับชํานาญในการสอน  คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 4.00 
ตํ่ากว่าระดับชํานาญในการสอน  คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า 4.00 

 
 


