














แบบประเมินผลการสอน 

 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน.............................................................................................................. 

สังกัดสาขาวิชา.................................................คณะ.................................................................. 

เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.........................................ในสาขาวิชา........................................ 

 

 

ล าดับ

ที่ 

 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควร

ปรับปรุง 

๑ 

๑ 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

๓ 

 

 

 

๔ 

 

๕ 

มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  โดยก าหนด

จุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยเสนอเอกสารคัดเลือกการเรียน

การสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถ

ประเมินได้ทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่ง

มีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

และกฎหมาย 

มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น 

ใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรก

ประสบการณ์จริง หรือใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดและ

ตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 

มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหา

ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยความมี

วิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถ

เป็นผู้เรยีนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชวีิต (lifelong learner) 

มีความสามารถสอนให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และ

สังเคราะหค์วามรูอ้ย่างมเีหตุผลในวิชาที่สอน 

มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชา

ที่เรยีนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

    

 

แบบฟอร์ม ปส. ๑ 



-๒- 

 

 

ล าดับ

ที่ 

 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควร

ปรับปรุง 

๑ 

๖ 

 

๗  

 

 

 

๘ 

 

 

 

๙ 

 

๑๐ 

มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และ

แลกเปลี่ยนประสบการณต์ามความเหมาะสม 

มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วย

สอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจ าลอง

สถานการณ ์สมมต ิเพื ่อ ให ้ผู ้เร ีย น เข ้าร ่วมอย ่าง

กระตือรือร้น 

มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ 

การร่วมงาน (interpersonal skill) ความสามารถในการ

แสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และ

รับความคิดเห็น  

มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของ

ผูเ้รียนในวิชาที่สอน  

มีความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน 

    

รวม  
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ =  คะแนนรวม ๑๐ ข้อ           

                                    ๑๐                     

 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................ผูป้ระเมิน 

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

              …….………/……………..………./………………. 

 
 

 



แบบสรุปประเมินผลการสอน 
 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน.............................................................................................................. 

สังกัดสาขาวิชา..................................................คณะ................................................................. 

เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.......................................ในสาขาวิชา.......................................... 
 

คณะอนุกรรมการ คะแนนที่ได้ 

ประธานอนุกรรมการ  

อนุกรรมการ ๑  

อนุกรรมการ ๒  

คะแนนเฉลี่ยคณะอนุกรรมการ  
 

สรุปผลการประเมิน **โดยคดิเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสนิผล** 

 

คะแนน น้อยกว่า ๒.๐๐ = ไม่ผา่นการประเมิน  คะแนน ๒.๐๐-๒.๗๕= มีความช านาญในการสอน 

คะแนน ๒.๗๖-๓.๕๐ = มีความช านาญพิเศษในการสอน คะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไป = มีความเช่ียวชาญในการสอน 
 

สรุปผลการประเมิน  ผ่านการประเมิน 

    ไม่ผ่านการประเมิน 

 

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

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

 

…………………………………………………….อนุกรรมการ   

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

 

…………………………………………………….อนุกรรมการ   

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

 

…………………………………………………….เลขานุการ   

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

 

    ............/.............../...............วันที่ประเมิน 

แบบฟอร์ม ปส. ๒ 



แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

ชื่อ-สกุล ผูเ้สนอผลงาน...................................................................................................................... 

สังกัดสาขาวิชา.......................................................คณะ.................................................................... 

เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่..............................................ในสาขาวิชา.......................................... 

๑. ข้อมูลเบื้องต้น 

๑.๑ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน   

แบบที่ ๑ 

นิยาม   ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง

ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็น

ระบบ จัดเป็นเครื่องมอืส าคัญของผู้สอนในการใชป้ระกอบการสอน  

แบบที่ ๒ 

นิยาม  ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่สะท้อนให้

เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร

ประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมอืส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศกึษาด้วยตนเองหรอืเพิ่มเติมขึ้น

จากการเรียนในวิชานั้น ๆ  

๒. เกณฑ์ส าหรับประเมิน 

  ๒ .๑  ความถู กต้ อ งของเนื้ อหา หมายถึ ง เนื้ อหา ทฤษฎี  สู ตร กฎการทดลอง ข้อมู ล                  

การตีความหมาย หลักฐานการอ้างอิง ปี พ.ศ. ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขาวิชานั้น ๆ 

และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควรปรับปรุง 

๑ 

ความถูกต้องของเนื้อหา     

 

๒.๒ ความครอบคลุมรายวิชา หมายถึง เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนฉบับนั้น

ครอบคลุมทุกหัวเรื่องที่เป็นสาระส าคัญของเนื้อหาที่ผู้เสนอรับผิดชอบ 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควรปรับปรุง 

๑ 

ความครอบคลุมรายวิชา     

 

 

แบบฟอร์ม ปส. ๓ 



๒.๓ การจัดล าดับเนื้อหา หมายถึง การจัดล าดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอนท าให้เข้าใจง่าย 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควรปรับปรุง 

๑ 

การจัดล าดับเนือ้หา     
 

๒.๔ รูปแบบในการเขียน หมายถึง รูปแบบในการเขียนที่สื่อความหมายได้ดี ซึ่งอาจมีภาพ แผนภูมิ 

ตาราง ฯลฯ ประกอบเพื่อความเข้าใจและน่าสนใจมีความประณีตในการจัดรูปแบบการเขียน มีการอ้างอิง

แหลง่วิชาการที่ถูกต้อง มีแบบแผนในการเขียนอ้างองิ จัดท าบรรณานุกรมและภาคผนวกไว้เหมาะสม 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควรปรับปรุง 

๑ 

รูปแบบในการเขียน     
 

๒.๕ การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบ หมายถึง การศึกษาคว้า ต ารา หนังสือ เอกสารและ

งานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานั้น หรือให้ผู้อ่านได้มีความรู้และสามารถสืบค้น

เพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควรปรับปรุง 

๑ 

การศกึษาค้นคว้าเอกสารประกอบ     
 

๒.๖ ความถูกต้องในการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ส านวนในการเขียนเป็นแบบแผนของภาษา       

ใช้ศัพท์บัญญัติ และใช้ศัพท์เทคนิคความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควรปรับปรุง 

๑ 

ความถูกต้องในการใชภ้าษา     
 

๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เช่น ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ 

ข้อเสนอแนะ การประยุกต์เนื้อหาสาระต่าง ๆ ค าสรุป หรือการให้แนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการ

วิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควรปรับปรุง 

๑ 

การเสนอแนวคิดของตนเอง     



๒.๘ คุณค่าของเอกสาร หมายถึง ความส าคัญ ความน่าเชื่อถือ และประโยชน์ของเอกสาร

ประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน ในการน าไปใช้ประกอบการสอน หรอืสื่อการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมและ

สามารถน าไปใช้อา้งองิได้ 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควรปรับปรุง 

๑ 

คุณค่าของเอกสาร     
 

๒.๙ การบูรณาการ หมายถึง การที่ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละบท หรือเชื่อมโยงกับ

แนวคิด หรอืตอบประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ในสังคมได้ 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควรปรับปรุง 

๑ 

การบูรณาการ     
 

๒.๑๐ ปริมาณของเอกสาร หมายถึง การให้รายละเอียดของเนื้อหาที่เหมาะสมกับจ านวนช่ัวโมง

อย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนือ้หาวิชา 

หัวข้อการประเมิน ดีเด่น 

๔ 

ดีมาก 

๓ 

ดี 

๒ 

ควรปรับปรุง 

๑ 

ปริมาณของเอกสาร     

 

ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่ควรปรับปรุง 

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

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

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

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

 

คะแนนเฉลี่ย = ผลบวกของการประเมินข้อ ๒.๑– ข้อ ๒.๑๐  = 

                                              ๑๐ 
 

……………………………………..ผู้ประเมิน 

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

........../....................../.............. 



 

แบบสรุปการประเมินคุณภาพ 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน.............................................................................................................. 

สังกัดสาขาวิชา..................................................คณะ................................................................. 

เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.......................................ในสาขาวิชา.......................................... 
 

คณะอนุกรรมการ คะแนนที่ได้ 

ประธานอนุกรรมการ  

อนุกรรมการ ๑  

อนุกรรมการ ๒  

คะแนนเฉลี่ยคณะอนุกรรมการ  
 

สรุปผลการประเมิน **โดยคดิเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสนิผล** 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

ค่าคะแนน การประเมิน คุณภาพ 

น้อยกว่า ๒.๐๐ ไม่ผ่านการประเมิน ต้องปรับปรุง 

๒.๐๐-๒.๗๕ ผา่นการประเมิน ด ี

๒.๗๖-๓.๕๐ ผา่นการประเมิน ดีมาก 

๓.๕๑ ขึน้ไป ผา่นการประเมิน ดีเด่น 

โดยคดิเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสินผล 
 

สรุปผลการประเมิน  ผ่านการประเมิน 

    ให้มกีารปรับปรุงแก้ไขและจัดส่งมายังคณะอนุกรรมการภายใน ๑๕ วัน 

    ไม่ผ่านการประเมิน 
 

..................................................ประธานอนุกรรมการ      ..................................................อนุกรรมการ                                                               

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

..................................................อนุกรรมการ                 ..................................................เลขานุการ                                                               

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

 

..........................................วันที่ประเมิน 

แบบฟอร์ม ปส. ๔ 



แบบรายงานการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุลของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง.............................................................................................. 

สงักัดสาขาวิชา..................................................คณะ................................................................. 

 

เพื่อการขอก าหนดต าแหน่งเป็น 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

 รองศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... 

โดยวิธี               ปกติ      พิเศษ 

 

 

รายละเอียด ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

๑. ผลการสอน  ไม่ผ่านการประเมิน 

 ช านาญการสอน 

 ช านาญพิเศษในการสอน 

 เชี่ยวชาญในการสอน 

 

๒. ปริมาณและคุณภาพของ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ใน

การประเมนิผลการสอน 

 ไม่ผ่านการประเมิน 

 ผลงานมีคุณภาพดี 

 ผลงานมีคุณภาพดีมาก 

 ผลงานมีคุณภาพดีเด่น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม ปส. ๕ 



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมิน 

 

ระดับการขอก าหนด

ต าแหน่ง 
เกณฑ์ การตัดสินผล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับผลการประเมิน ครบทั้ง ๓ ข้อ 

ดังน้ี 

๑. มีความช านาญในการสอน หรอื      

มีความช านาญพิเศษในการสอน หรอื 

มีความเชี่ยวชาญในการสอน และ 

๒. ผลงานมคีุณภาพดี หรอืผลงาน      

มีคุณภาพดีมาก หรอืผลงาน          

มีคุณภาพดีเด่น และ 

๓. ปริมาณของงานเหมาะสม 

 ผ่านการประเมิน 

 ไม่ผ่านการประเมิน 

 

 รองศาสตราจารย์ ต้องได้รับผลการประเมิน ครบทั้ง ๓ ข้อ 

ดังน้ี 

๑. มีความช านาญพิเศษในการสอน หรอื

มีความเชี่ยวชาญในการสอน และ 

๒. ผลงานมคีุณภาพดี หรอืผลงาน      

มีคุณภาพดีมาก หรอืผลงาน          

มีคุณภาพดีเด่น และ 

๓. ปริมาณของงานเหมาะสม 

 ผ่านการประเมิน 

 ไม่ผ่านการประเมิน 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................                                                                     

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

ประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

วันที่ประเมนิ.......................................... 

 

 

 



แบบสรุปรายงานการประเมินผลการสอน 

ต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 ขอประเมินการสอนโดยวิธีปกติ 

 ขอประเมินการสอนล่วงหน้า 
     

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล........................................................................................................................ 

สังกัดสาขาวิชา.............................................คณะ........................................................... 

เพื่อการขอก าหนดต าแหน่งเป็น 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

 รองศาสตราจารย์ 

 

สาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง.......................................... 

โดยวิธี               ปกติ      พิเศษ 
 

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมิน 

ระดับการขอก าหนดต าแหน่ง การตัดสินผล ผลการประเมิน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผ่านการประเมิน 

 ไม่ผ่านการประเมิน 

 

๑. ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในการสอน 

๒. ผลงานมคีุณภาพ ด/ีดีมาก/ดเีดน่ 

๓. ปริมาณของงาน เหมาะสม/ไม่เหมาะสม 

 รองศาสตราจารย์  ผ่านการประเมิน 

 ไม่ผ่านการประเมิน 

 

๑. ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในการสอน 

๒. ผลงานมคีุณภาพ ด/ีดีมาก/ดเีดน่ 

๓. ปริมาณของงาน เหมาะสม/ไม่เหมาะสม 

 

 

 

ลงช่ือ..................................................                                                                     

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

คณบดีคณะ.......................................... 

........../..................../......................... 

แบบฟอร์ม ปส. ๖ 


