
ผนวก ง 

แบบขอรับการประเมินผลการสอน 

 

ยศ-ช่ือ-นามสกุล                     
ตําแหนง        กองวิชา                         
ขอเขาดํารงตําแหนง                                                                                  
วิชาที่ขอรับการประเมิน                              รหัสวิชา                                    
ภาคการศึกษาที่.............../............................... 
 
๑. ประวัติสวนตัว 
 ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด           
 ๑.๒ อายุ   ป จํานวนปที่รับราชการ   ป 
 ๑.๓ รับราชการในโรงเรียน        มาแลว    ป 
 ๑.๔ ตําแหนงทางวิชาการปจจุบัน     ต้ังแต      
๒. ประวัติการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา ต้ังแตระดับปริญญาตรี) 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา            ป พ.ศ. ทีจ่บ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๒.๑                 
 ๒.๒                 
 ๒.๓                     
๓. หลักสูตรการศกึษาทางทหาร 
        หลักสูตร          ป พ.ศ. ที่จบ 
 ๓.๑                     
 ๓.๒                     
 ๓.๓                     
 ๓.๔                     
๔. ภาระงานยอนหลัง ๒ ป 
 ๔.๑ งานสอนในโรงเรียน....................................................... (ทฤษฎีและปฏิบัติ) 
        รายวิชาที่สอน    หนวยกิต   ชม./สัปดาห    เปดสอนภาค/ปการศึกษา  
          ๔.๑.๑                         
 ๔.๑.๒                         
 ๔.๑.๓                         
 ๔.๑.๔                         
    ๔.๒ งานสอนในสถาบันอ่ืน ๆ (ระบุช่ือสถาบันและระยะเวลา) 
                         
                         
 
 



 ๔.๓ งานวิจัย (ระบุเรื่องที่ทําวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ)  
                         
                         
 ๔.๔ งานบริหาร/งานอํานวยการ (ระบุงานบริหาร/งานอํานวยการที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และ
ปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
                         
                         
 ๔.๕ งานบริการทางวิชาการ (ระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
                         
                         
 ๔.๖ งานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ (ระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
                         
                         
 

  
 
                                                         ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 
                                  ลงชื่อ…………………………...................……….ผูรับการประเมิน 

                                                                             (  ………………………………… ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจถูกตอง   

พ.อ............................................................. 

        (  ………………………………… ) 

           ผอ.กองวิชา................ 



ตัวอยางเอกสารกําหนดการสอน 
 

 
 

(แบบ ปคศ.๑ หนา ๑)  
 
 

กองวิชา ............................................. สวนการศกึษา รร.จปร.  

กําหนดการสอน ภาคการศกึษาที่ ................ ปการศึกษา................... 
นนร.ชั้นปที่....................... สาขา................ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือวิชา ................................................................................ รหัสวิชา..................................................... 
จํานวนหนวยกิต .................................................................. (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)  
สังเขปรายวิชา (อางอิงหลักสูตร) ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
อาจารยผูสอน ๑. ............................................................................................. หน.วิชา 

  ๒. ............................................................................................. 
วิธีการศึกษา .................................................................................... (สอนเชิงบรรยาย หรือปฏิบัติการ)  
วัน .................................................................................... เวลา .......................................................... 
หองเรียน .............................................................................................................................................. 
ตําราเรียน ................................................................................................. 
หนังสืออางอิง............................................................................................. 
วิธีการวัดผล  และประเมินผล  
 ๑. คะแนนเต็ม      ........... คะแนน  
 ๒. สอบโดยอาจารย ........... คะแนน (ไมเกิน ๑ ใน ๕ ของคะแนนรวมทัง้ภาคการศึกษา)  
 ๓. สอบระหวางภาค ...........คะแนน (ไมเกิน ๒ ใน ๕ ของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษา)  
 ๔. สอบประจําภาค ........... คะแนน (ไมตํ่ากวา ๒ ใน ๕ ของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษา)  
 ๕. อ่ืนๆ ........................................................................... 
หมายเหตุ   ยกเวนวิชาปฏิบัติการ สัมมนา และโครงงานวิจัย อาจกําหนดคะแนนเปนอยางอ่ืนได  

-------------------------------------- 



(แบบ ปคศ.๑ หนา ๒)  
กําหนดการสอน วิชา ........................................... รหสัวิชา ............................. 

ครั้งที่  วัน เดือน ป เน้ือหา  ผูบรรยาย หมายเหตุ  
๑.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ    

๒.   รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๓.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ  สอบโดย
อาจารยครั้งที่ ๑ 

๔.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๕.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๖.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๗.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๘.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๙.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๑๐.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๑๑.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๑๒.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๑๓.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๑๔.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๑๕.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๑๖.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๑๗.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๑๘.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๑๙.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

๒๐.  รายละเอียด, เน้ือหา, การปฏิบัติ   

 

      ตรวจถูกตอง  
       .......................................... 
        (.....................................) 
                  หน.วิชา  



ตัวอยางเอกสารแผนการสอนรายครั้ง 
 

  

แผนการสอนรายครั้ง 
 

๑. ช่ือวิชา………………………................................………….รหัส………………………..ช้ันปที่…………..……… 
   ประจําภาคการศึกษาที่……………………………ปการศึกษา…………..........................……………………… 
๒. ครั้งที่ ………เรื่อง……….................................………………………………………………ใชเวลา……………… 
๓. วัตถุประสงค  
  ๓.๑…………………….....................................………………………………………………………………… 
 ๓.๒……………………......................................…………………………….………………………………… 
๔. ช่ือหัวเรื่อง 
 ๔.๑………………………………….....................................…………………………………………………… 
 ๔.๒……………………………………….....................................……………………………………………… 
 ๔.๓………………………………………….....................................…………………………………………… 
๕. เน้ือเรื่องโดยสรุป 
…………………………………………………...........................................………………………………………………… 
……………………………………………………………………………...........................................……………………… 
๖. กิจกรรมและวิธีการสอน 
………………………………………………………………………………...........................................…………………… 
………………………………………………………………………...........................................…………………………… 
๗. สื่อการสอน 
………………………………………………………………………...........................................…………………………… 
๘. การประเมินผล 
…………………………………………………………………………...........................................………………………… 
……………………………………………………………………...........................................……………………………… 

 



ผนวก ฉ 

แบบประเมินผลการสอน  

อาจารยผูรับการประเมิน  

                         วิชา   

         ภาคการศึกษาที่ ๑   ภาคการศึกษาที่ ๒  ปการศึกษา   

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

 ๕  ๔  ๓  ๒  ๑ 
๑.  ความสามารถในการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ      
๒.  ความสามารถในการดําเนินการตามแผนการสอน 
 ที่กําหนดไว       
๓.  คุณภาพส่ือที่ใชประกอบการเรยีนการสอน      

๔.  การใชเทคนิคและวิธีการสอนทีห่ลากหลาย      
๕.  ความสามารถในการใชส่ือประกอบการสอน      
๖.  ความสามารถในการถายทอดความรูแกผูเรยีน      

๗.  ความสามารถในการกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห และ
  สังเคราะหอยางมีเหตุผล       

๘.  การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และ 
  แลกเปล่ียนเรียนรูในระหวางการสอน       

๙.  ความสามารถในการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
 ในระหวางการสอน      
๑๐.  ความสามารถในการแนะนําใหผูเรียนรูจัก 
 แหลงขอมูลหรอืแหลงการเรยีนรูที่หลากหลาย       
๑๑.  ความสามารถในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน      

ขอเสนอแนะ 

  

                                                       ลงชื่อ.........................................................................ผูประเมิน 

หมายเหตุ  เกณฑการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙  หมายถึง  ความสามารถในการสอนอยูในระดับตองปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙  หมายถึง  ความสามารถในการสอนอยูในระดับควรปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙  หมายถึง  ความสามารถในการสอนอยูในระดับพอใช  
 คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง  ความสามารถในการสอนอยูในระดับดี  
 คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ หมายถึง  ความสามารถในการสอนอยูในระดับดีเดน 



ผนวก ช 

แบบรายงานการประเมินผลการสอน 

เสนอ สภา รร.จปร. 

 ตามคําส่ัง รร.จปร. ที่............../................ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน ลง 
วัน/เดือน/ป ไดแตงตั้งใหกระผม...........................................................ตําแหนง................................... 
พรอมดวย...........................................................................................เปนคณะกรรมการประเมินผล 
การสอนของ.......................................................ซึ่งทําการสอนในวิชา............................................. 
เพื่อประกอบการเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ..................................................นั้น บัดนี้  
คณะกรรมการฯ ไดประเมินผลการสอนในวิชาดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอรายงานการประเมินผล 
การสอนของ...........................................วาเปนผูมีความสามารถในการสอนวิชา.................................... โดยมี
คะแนนเฉล่ีย............คะแนน รายละเอียดตามแบบประเมินผลการสอนที่แนบ 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป 

ลงชื่อ ......................................................... 
 ( ................................................... ) 
 ประธานคณะกรรมการประเมินผลการสอน 
 ............/............/ ............ 

ลงชื่อ ......................................................... 
 ( ................................................... ) 
 กรรมการประเมนิผลการสอน 
 ............/............/ ............ 

ลงชื่อ ......................................................... 
 ( ................................................... ) 
 กรรมการประเมนิผลการสอน 
 ............/............/ ............ 

ลงชื่อ ......................................................... 
 ( ................................................... ) 
 กรรมการประเมนิผลการสอน 
 ............/............/ ............ 

ลงชื่อ ......................................................... 
 ( ................................................... ) 
 กรรมการประเมนิผลการสอน 
 ............/............/ ............ 
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