
 
แบบสรุปผลคะแนน 

 การประเมินผลการสอน  (โดยคณะกรรมการระดับภาควิชา)                        
ส าหรับผู้เสนอขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
-------------------------------- 

ช่ือผู้เสนอขอ   ......................................................สังกัดภาควิชา.......................................    ขอก าหนดต าแหน่ง  ....................................... 
การประเมินผลการสอนวิชา/รหัสวิชา ..................................................................ส าหรับนักศึกษาคณะ ............................ ช้ันปี .................         
เมื่อ ว/ด/ป ..........................................................  เวลา .................................. น.       จ านวนนักศึกษา ...........................  คน 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
คะแนน 

เต็ม 

รวม
คะแนน 

ที่ได้ 
(เต็ม 
25) 

 
หมายเหต ุต้อง

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีเด่น ดี 
เยี่ยม 

0.1-
1.0 

1.1-
2.0 

2.1-
3.0 

3.1-
4.0 

4.1-
5.0 

1. ความสามารถดา้นการจัดการเรียนการสอน 
  มีความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห ์ 
วิจารณ์ในวิชาที่สอน และจัดให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
  มีความสามารถในการใช้เอกสาร สื่อการสอน อปุกรณ์
ช่วยสอนที่เหมาะสม และแนะน าผู้เรียนให้รู้จักแหล่งเรียนรู้
ที่จะศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมได้ 
  มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา 
รวมถึงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่น ๆ 
หรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง  
(ให้คูณผลรวมคะแนนที่ได้ด้วย 5 ) 

       อาจประเมินเพิ่มเติมโดยพิจารณาจาก 
 เอกสารต่าง ๆ เช่น มคอ.3, 
Course Syllabus, แผนการสอน 
ฯลฯ  
 ผลการประเมินโดยนักศึกษาและ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 

2. ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และวญิญาณความเป็นครู 
  มีความรับผิดชอบในการสอน ตรงต่อเวลา 
  รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
  เข้าใจและเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอยา่งสม่ าเสมอ และ  
เท่าเทียมกัน 
  เป็นแบบอย่างที่ดี ของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
    (ให้คูณผลรวมคะแนนที่ได้ด้วย 5 ) 

     
 

  อาจประเมินเพิ่มเติมโดยพิจารณาจาก 
 ผลการประเมินโดยนักศึกษาและ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 ผลการประเมินรวมทั้ง  2   ดา้น     (คะแนนเต็ม   50   คะแนน)    
 
ความเห็นเพ่ิมเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอรับรองว่า  ได้เข้าร่วมรับฟังการสอนของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมนิการสอนจริง 
 

            ลงชื่อ………………………………………...............…ประธานคณะกรรมการ  

                                                                          (………………………........………......…………)    
 

            ลงชื่อ………………………………….……………………กรรมการ 

                   (………………………………...............…………)    
 

            ลงชื่อ……………………………………….................…กรรมการ 

                   (……………………………................……………) 
    

             วันที่   …………..  เดือน..........................  พ.ศ...............   
หมายเหต ุ :  หากมีการตรวจสอบพบวา่  ขอ้ความขา้งต้นไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าการประเมินการสอนครั้งนี้เป็นโมฆะ และผู้เกี่ยวข้องอาจมีความผิดทาง  
                 จรรยาบรรณและวินยั 
(แก้ไขแบบฟอร์มโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารการประเมินการสอนฯ ครั้งที่  7/2564  เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 

แบบ  ปส.01 
 



 
 
 
 

 แบบรายงานผลการประเมินผลการสอน  (โดยกรรมการระดับภาควิชา รายบุคล)                        
ส าหรับผู้เสนอขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
-------------------------------- 

ชื่อผู้เสนอขอ   ............................................................สังกดัภาควชิา.........................................    ขอก าหนดต าแหน่ง  ....................................... 
การประเมินผลการสอนวิชา/รหัสวิชา .....................................................................ส าหรับนักศึกษาคณะ ................................ ชั้นปี .................         
เมื่อ ว/ด/ป ..........................................................  เวลา .................................. น.       จ านวนนักศึกษา ...........................  คน 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
คะแนน 

เต็ม 

รวม
คะแนน 

ที่ได้ 
(เต็ม 
25) 

 
หมายเหต ุต้อง

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีเด่น ดี 
เยี่ยม 

0.1-
1.0 

1.1-
2.0 

2.1-
3.0 

3.1-
4.0 

4.1-
5.0 

1. ความสามารถดา้นการจัดการเรียนการสอน 
  มีความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห ์ 
วิจารณ์ในวิชาที่สอน และจัดให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
  มีความสามารถในการใช้เอกสาร สื่อการสอน อปุกรณ์
ช่วยสอนที่เหมาะสม และแนะน าผู้เรียนให้รู้จักแหล่งเรียนรู้
ที่จะศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมได้ 
  มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา 
รวมถึงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่น ๆ 
หรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง  
(ให้คูณผลรวมคะแนนที่ได้ด้วย 5 ) 

       อาจประเมินเพิ่มเติมโดยพิจารณาจาก 
 เอกสารต่าง ๆ เช่น มคอ.3, Course 
Syllabus, แผนการสอน ฯลฯ  
 ผลการประเมินโดยนักศึกษาและ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 

2. ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และวญิญาณความเป็นครู 
  มีความรับผิดชอบในการสอน ตรงต่อเวลา 
  รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
  เข้าใจและเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอยา่งสม่ าเสมอ และ  
เท่าเทียมกัน 
  เป็นแบบอย่างที่ดี ของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
    (ให้คูณผลรวมคะแนนที่ได้ด้วย 5 ) 

     
 

  อาจประเมินเพิ่มเติมโดยพิจารณาจาก 
 ผลการประเมินโดยนักศึกษาและ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 ผลการประเมินรวมทั้ง  2   ดา้น     (คะแนนเต็ม   50   คะแนน)    
 
ความเห็นเพ่ิมเติม……………………………...........................................................................................................………………………………. 
…………………………….........................................................................................................................................………………………………. 
…………………………….........................................................................................................................................………………………………. 
…………………………….........................................................................................................................................………………………………. 
…………………………….........................................................................................................................................………………………………. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ได้เข้าร่วมรับฟังการสอนของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินการสอนจริง 
 
 

            ลงชื่อ………………………………….……………………กรรมการ 

                   (………………………………...............…………)    

          วันที ่ …………..  เดือน..........................  พ.ศ...............   
 
หมายเหต ุ :  หากมีการตรวจสอบพบวา่  ขอ้ความขา้งต้นไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าการประเมินการสอนครั้งนี้เป็นโมฆะ และผู้เกี่ยวข้องอาจมีความผิดทาง  
                 จรรยาบรรณและวินยั 
 
(แก้ไขแบบฟอร์มโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารการประเมินการสอนฯ ครั้งที่  7/2564  เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 
 

แบบ  ปส.01-1 
 


