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การประเมินการสอนแบบใหม่ (คลินิก)

• ประเมินทัง้บรรยายและปฏิบัติ
– 45 ช่ัวโมงสอนหรือ 3 หน่วยกติการสอน (ใน 1 ภาคการศกึษา)

– 1 ภาคการศึกษาคือ 2 บลอ็กๆละ 3 เดอืน

– แต่หากมภีาระงานครบ 45 ชม สอนใน 1 บลอ็กกส็ามารถยืน่ได้

– บรรยาย มี นศ ประเมนิ ร้อยละ 70

• สรุปสาระส าคัญในหวัข้อทีน่ ามาประเมิน 1-2 หน้า
– ไม่ต้องเขยีนเอกสารประกอบการสอนหนาๆ

• เน้นความหลากหลายของการประเมิน

• ช่วยพัฒนาอาจารย์



การเตรียมตวัเพื่อขอรับการประเมินการสอน

• วางแผนลว่งหนา้ก่อนการขอต าแหน่งวิชาการ  (เก็บได ้3 ปี) ผศ, รศ

• วางแผนการประเมิน (แตง่ตัง้กรรมการในภาคฯ, เตรยีมเอกสาร)

• แจกแจงภาระงาน

• เตรยีมเอกสารประกอบการประเมิน
– บรรยาย 1 หัวข้อ แผนการสอน สรุปสาระส าคญั ประเมินการสอน (นศ และ
เพ่ือนรว่มงาน) 

– ปฏิบัต ิ1 หัวข้อ สรุปสาระส าคญั ประเมินการสอน (นศ เทา่นัน้)

• สง่ประเมินโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ (ใชเ้วลา 45 วนั)



ประเภทสอนบรรยายหรือปฏิบติั



การแจกแจงภาระงาน

• บรรยาย (1 ชมได้ 1 ชม สอน): มีบรรจุในตารางสอนภาควชิา
– lecture, conference leader (Undergrad, postgrad)
– OPD teaching, IPD teaching, Skill lab teaching, Seminar, case 

discussion, topic discussion: undergrad (leader)

• ปฏิบัต ิ(สอน 3 ชม ได้ 1 ชม สอน)
– พจบ OPD consultation, ward round, noon report, case discussion, 

OR, LR, research (3:1)

–พจบ conference attendance



การค านวนชัว่โมงสอน (หน่วยกิตการสอน)

• ตอ้งได ้45 ชม สอนหรอื 3 หน่วยกิตการสอน
– จ านวนชม สอนบรรยาย บวก จ านวนชม สอนปฏิบตัิ

• บรรยาย 
– จ านวนชม บรรยาย เทา่กบั จ านวนชม สอน (1:1)

• ปฏิบตัิ
– จ านวนชม ปฏิบตัิ 3 ชม เทา่กบั 1 จ านวนชม สอน (3:1)



ภาควิชาอายรุศาสตร์ (2 บลอ็ก 6 เดือน)

ขัน้ท่ี 1 แจกแจงจ านวนชม.สอน



ภาระงาน (1 สปัดาห์) 
กจิกรรม 9-10 10-11 11-12 13-14 14-15 15-16

จนัทร์ OPD5 OPD5 OPD5 Lecture 4 Lecture 4

องัคาร OPD5 OPD5 OPD5 HT clinic HT clinic HT clinic

พธุ Ext round Teaching 4

พฤฯ OPD R1 OPD R1 OPD R1

ศุกร์ OPD R1 OPD R1 OPD R1

บรรยาย  สีเขียว 16 ชัว่โมงสอน
ปฏิบติั 6 ชัว่โมง (พจบ) ได ้3 ชัว่โมงสอน
รวม สัปดาห์น้ี 15 ชม สอน



ตารางสอน นศพ (12 สปัดาห์)



สรุปภาระงานสอน 24 สปัดาห์ 

ประเภท ระดบั รหัสวชิา หัวข้อ จ านวนชม

บรรยาย* ปริญญาตรี 379 421 โรคหยดุหายใจขณะหลบั 3

ปริญญาตรี 379 531 การดูแลผูป่้วยนอก 24*3 = 72

ปริญญาตรี 379 421 การเขียนรายงานผูป่้วย 24*1 = 24

ปริญญาตรี 379 531 คลินิกความดนัโลหิตสูง 24*3 = 72

ปฏิบติั บณัฑิตศึกษา 797 102 การดูแลผูป่้วยนอก 24*3 = 72/3=24

รวม 195 ชม การสอน

*บรรยาย 3 คร้ังส าหรับภาควชิาท่ีสอน 4 สปัดาห์ต่อกลุ่มและให ้
นศ ประเมินทุกคร้ัง ไดช้ัว่โมงการสอนเพ่ิมข้ึน



สรุปภาระงานสอน 12 สปัดาห์ 
มากกวา่ 45 ชม สอน สามารถยืน่ประเมินฯได ้

ประเภท ระดบั รหัสวชิา หัวข้อ จ านวนชม

บรรยาย* ปริญญาตรี 379 421 โรคหยดุหายใจขณะหลบั 3

ปริญญาตรี 379 531 การดูแลผูป่้วยนอก 12*3 = 36

ปริญญาตรี 379 421 การเขียนรายงานผูป่้วย 12*1 = 12

ปริญญาตรี 379 531 คลินิกความดนัโลหิตสูง 12*3 = 36

ปฏิบติั บณัฑิตศึกษา 797 102 การดูแลผูป่้วยนอก 12*3 = 36/3=12

รวม 99 ชม การสอน

*บรรยาย 3 คร้ังส าหรับภาควชิาท่ีสอน 4 สปัดาห์ต่อกลุ่มและให ้
นศ ประเมินทุกคร้ัง ไดช้ัว่โมงการสอนเพ่ิมข้ึน



สรุปภาระงานสอน 12 สปัดาห์ ส าหรับประเมิน

ประเภท ระดบั รหัสวชิา หัวข้อ จ านวนชม

บรรยาย* ปริญญาตรี 379 421 โรคหยดุหายใจขณะหลบั 3

ปริญญาตรี 379 531 การดูแลผูป่้วยนอก 12*3 = 36

ปริญญาตรี 379 421 การเขียนรายงานผูป่้วย 12*1 = 12

ปริญญาตรี 379 531 คลินิกความดนัโลหิตสูง 12*3 = 36

ปฏิบติั บณัฑิตศึกษา 797 102 การดูแลผูป่้วยนอก 12*3 = 36/3=12

รวม 99 ชม การสอน

ไฮไลทเ์พื่อไวใ้ชป้ระเมินและเขียนสรุปสาระส าคญั (1 บรรยาย เลือกปริญญาตรีและจ านวน นศ มากท่ีสุดหากมี
การสอนหลายคร้ัง 1 ปฏิบติั พจบ)
ภาควชิาท่ีมีการสอนภาคปฏิบติัเพียงคร้ังเดียวใน 3 เดือน สามารถใชไ้ดเ้ช่นกนั จ  านวน นศ ท่ีประเมินก่ีคนกไ็ด้
บรรยาย ตอ้งมี นศ ประเมินมากกวา่ร้อยละ 70



ภาคบรรยาย

• ตารางสอน

• แผนการสอน

• เอกสารประกอบการบรรยาย (power point)
• สรุปสาระส าคญั

• ประเมินโดย นศ (อยา่งนอ้ย 35/50 คนหรอืรอ้ยละ 70)

• ประเมินโดย เพื่อนรว่มงาน



แผนการสอน

• ผูช้่วยศาสตราจารย์

–บรรยาย

• รองศาสตราจารย์

– มีกิจกรรมหลากหลาย

– เนน้ผูเ้รยีน



การประเมินการสอนและต าแหน่งวชิาการ

ต าแห่นงวิชาการ ผลงาน การสอน สรุปสาระส าคญั

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ทอ้งถ่ิน Textbook บรรณานุกรม

รองศาสตราจารย์ ประเทศ Research based เอกสารอา้งอิง  (ผูอ่ื้น)

ศาสตราจารย์ นานาชาติ Research based เอกสารอา้งอิง (ตนเอง)



สรุปสาระส าคญั

• ผูช้่วยศาสตราจารย์
–บรรณานกุรม

–ไม่มีเลข citation

–รวบรวมไวท้า้ยเอกสาร

– เรยีงตามตวัอกัษร ไทย 
องักฤษ

• รองศาสตราจารย์

–Evidence based 
medicine

–References

–Citations in text



สรุปสาระส าคญั 1-2 หน้า

• ส าหรับหวัขอ้ท่ีน ามาคิดชัว่โมงสอน
• บรรยาย (สรุปตามหวัขอ้ท่ีสอนใน ppt ตามแผนการสอน) 
• ปฏิบติั (สรุปเน้ือหาโดยรวม)
• เอกสารอา้งอิง (รศ) หรือบรรณานุกรม (ผศ)
• การเขียนเหมือนเขียนหนงัสือ ค าผดิ ค  าถูก ไม่ใชค้  าพดู
• ใหเ้พื่อนร่วมงานหรือบรรณาธิการช่วยตรวจ
• Format ของเอกสารอา้งอิง แมใ้ช ้reference manager 



ภาคปฏิบัติ

• สรุปสาระส าคญั

• ประเมินโดย นศ (เลือกหวัขอ้ท่ีมี นศ มากท่ีสดุ)

• ไม่ตอ้งมีการประเมินโดยเพื่อนรว่มงาน

• ไม่ตอ้งมีแผนการสอน



ประเมินโดย นศ

• ใชแ้บบฟอรม์จาก กจ

• ออนไลนห์รอืแบบฟอรม์ 

• รวบรวมและสรุป
– บรรยาย

– ปฏิบตัิ

• ศึกษาแบบประเมิน



การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนฯ

• มคอ

• แผนการสอน
• การแจกแจงภาระงานสอน 

• หลกัฐานแสดงภาระงานสอน 

• สรุปสาระส าคญั (บรรยาย ปฏิบตั)ิ 

• เอกสารประกอบภาคบรรยาย 

• ผลประเมินโดยนกัศกึษา

• ผลประเมินโดยเพื่อนรว่มงาน (ระดบัท่ีสงูกวา่)



การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนฯ
• ย่ืนเมื่อภาระงานสอนครบ 45 ชม สอน 

– สิน้สดุบลอ็ก 1, 2, 3, หรอื 4 หาก ชม สอนครบ 45 ชมเม่ือสิน้สดุบลอ็ก 3 ด

– บลอ็ก 2 หรอื 4 หากชม สอนครบ 45 ชม เม่ือครบ 2 บลอ็ก

• แผนการสอน แสดงความช านาญมากขึน้ในระดบั รศ
• การแจกแจงภาระงานสอน มากกวา่ 45 ชั่วโมง (นบัรวม)

• หลกัฐานแสดงภาระงานสอน ตารางสอน ตารางปฏิบตัิงาน

• สรุปสาระส าคญั (บรรยาย ปฏิบตั)ิ สอดคลอ้งกบัแผนการสอน การ
อา้งอิง

• เอกสารประกอบภาคบรรยาย (สไลด)์ ความถกูตอ้งของเนือ้หา การ
อา้งอิง (บรรณานกุรมหรอืเอกสารอา้งอิง)



ประเมินการสอนมีเพียง 2 คร้ังในชีวติอาจารย์



We are here to help!


