




แบบ วจ.4 
(สําหรับคณะ) 

 

แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย!/รองศาสตราจารย! 
 

ชื่อ................................................................ขอกําหนดตําแหน�ง.............................ภาควิชา.............................................คณะ........................................... 
 

ผลการสอน ดีมาก ดี ค�อนข�าง ดี พอใช� 
ควร

ปรับปรุง 
ไม�มีข�อมูล /  
ไม�ประเมิน 

เกณฑ!พิจารณา 
 
ตําแหน�ง ผศ. ต�องมีคะแนนผลการสอน
ไม�ต่ํากว�า 36 คะแนน และมีผลประเมิน
ระดับชํานาญ 
 
ตําแหน�ง รศ. ต�องมีคะแนนผลการสอน
ไม�ต่ํากว�า 38 คะแนน  และมีผลประเมิน
ระดับชํานาญพิเศษ 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 
1. การวางแผนการสอนเป6นระบบ       
2. การสอนให�ผู�เรียนรู�จักคิด วิเคราะห! วิจารณ!ในวิชาที่สอน       
3. การแนะนําให�ผู�เรียนรู�จักแหล�งข�อมูลที่ค�นคว�าศึกษาเพิ่มเติม       
4. การจัดให�ผู�เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ!ตามความเหมาะสม       
5. การให�ผู�เรียนมองเห็นความสัมพันธ!ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกีย่วข�อง       
6. การใช�เทคนิควิธีการสอนต�างๆ เพื่อให�ผู�เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน       
7. การใช�สื่อการสอนและอุปกรณ!ช�วยสอนที่เหมาะสม       
8. การประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เรียนในวิชาที่สอน       
9. ความชัดเจนและสมเหตุสมผลในการประเมินการสอนของตนเอง       

ข�อ 1-9 ข�อละ 5 คะแนน (คะแนนรวม 45 คะแนน) คะแนนรวมผลการสอน..........................................คะแนน 
     

     

   

หมายเหตุ ข�อ 1-8  ควรพิจารณาจากประมวลการสอนและประเมนิผลการสอนโดยนิสิต   
 ข�อ 9 ควรพิจารณาจากประเมินผลการสอนของตนเองของผู�ขอตามที่ปรากฏใน วจ.01, วจ.02  

 
 
                                                                                            

ลงชื่อ ............................................................................ 

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

ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

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



แบบ วจ.5 

(สําหรับคณะ) 

แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน�งศาสตราจารย� 
 

ชื่อ...........................................................................ภาควิชา.......................................................คณะ................................................. 
 

ผลการสอน ดีมาก ดี ค�อนข&าง ดี พอใช& 
ควร

ปรับปรุง 
ไม�มีข&อมูล /  
ไม�ประเมิน 

เกณฑ�พิจารณา 
 

ตําแหน�ง ศ. ต&องมีคะแนนผล
การสอนไม�ต่ํากว�า 40 คะแนน 
แ ล ะ มี ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ
เชี่ยวชาญ 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 
1. การวางแผนการสอนเป7นระบบ       
2. การสอนให&ผู&เรียนรู&จักคิด วิเคราะห� วิจารณ�ในวิชาที่สอน       
3. การแนะนําให&ผู&เรียนรู&จักแหล�งข&อมูลที่ค&นคว&าศึกษาเพิ่มเติม       
4. การจัดให&ผู&เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ�ตามความเหมาะสม       
5. การให&ผู&เรียนมองเห็นความสัมพันธ�ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกีย่วข&อง       
6. การใช&เทคนิควิธีการสอนต�าง ๆ เพื่อให&ผู&เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน       
7. การใช&สื่อการสอนและอุปกรณ�ช�วยสอนที่เหมาะสม       
8. การประเมินความรู&ความเข&าใจของผู&เรียนในวิชาที่สอน       
9. ความชัดเจนและสมเหตุสมผลในการประเมินการสอนของตนเอง       

ข&อ 1-9 ข&อละ 5 คะแนน (คะแนนรวม 45 คะแนน) คะแนนรวมผลการสอน.......................คะแนน 
      

หมายเหตุ ข&อ 1-8  ควรพิจารณาจากประมวลการสอนและประเมนิผลการสอนโดยนิสิต 
 ข&อ 9 ควรพิจารณาจากประเมินผลการสอนของตนเองของผู&ขอตามที่ปรากฏใน วจ.01, วจ.02  
 

 

 

ลงชื่อ ............................................................................ 

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

ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

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



 แบบ วจ.6 
(สําหรับคณะ) 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 
(สําหรับกําหนดตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย$) 

 

ช่ือเรื่อง........................................................................................................................................................................ 

ประกอบการสอนวิชา................................................................................................................................................. 

ช่ือผู�เสนอขอ............................................................................................... ในสาขาวิชา  ................................... 

สัดส�วนผลงานของผู�เสนอขอ (%) ............................................................................................................................ 
 

1. ผลการพิจารณาเอกสารประกอบการสอน 
 

 ให�ท�านพิจารณาใส�เครื่องหมาย  ✓✓✓✓ ลงในช�องว�างหากท�านคิดว�าเอกสารประกอบการสอนมีคุณสมบัติเช�นนั้น 
B 1. เนื้อหาครบและสอดคล�องกับวัตถุประสงค#ตามท่ีแจ�งไว�ในประมวลการสอน  
B 2. เนื้อหาถูกต�อง  
B 3. การเรียงลําดับเนื้อหาหรือความคิดชัดเจนทําให�ติดตามเนื้อหาได�ไม0สับสน  
B 4. การอ�างอิงและเอกสารประกอบ  
G 5. ความรู�ทันต0อความก�าวหน�าทางวิชาการ  
G 6. สื่อการสอนและอุปกรณ#ช0วยสอนเหมาะสม  

   

ความเห็นเพ่ิมเติม 
 
 
  

  

  
 

สรุปผลการพิจารณาคุณภาพเอกสารประกอบการสอนโดยรวม 

อยู�ในเกณฑ$ ���� ดีมาก  ���� ดี  ���� พอใช� 

 (หากมีคุณสมบัติ ข�อ 1 - 6)  (หากมีคุณสมบัติ ข�อ 1 – 4)    

 

 

ลงชื่อผู�ประเมิน ............................................................................ 

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

ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ................. 
 



แบบ วจ.7 
(สําหรับคณะ) 

 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารคําสอน 

(สําหรับกําหนดตําแหน�งรองศาสตราจารย�) 
 

ช่ือเรื่อง......................................................................................................................................................................... 

ประกอบการสอนวิชา.................................................................................................................................................. 

ช่ือผู'เสนอขอ....................................................................................................... ในสาขาวิชา.................................. 

สัดส�วนผลงานของผู'เสนอขอ (%) ............................................................................................................................. 
 

1. ผลการพิจารณาเอกสารคําสอน 
 

 ให'ท�านพิจารณาใส�เครื่องหมาย  ✓✓✓✓ ลงในช�องว�างหากท�านคิดว�าเอกสารคําสอนมีคุณสมบัติเช�นนั้น 
B 1. เนื้อหาครบและสอดคล�องกับวัตถุประสงค#ตามท่ีแจ�งไว�ในประมวลการสอน  
B 2. เนื้อหาถูกต�อง  
B 3. การเรียงลําดับเนื้อหาหรือความคิดชัดเจนทําให�ติดตามเนื้อหาได�ไม0สับสน  
B 4. การอ�างอิงและเอกสารประกอบ  
B 5. ความรู�ทันต0อความก�าวหน�าทางวิชาการ  
B 6. สื่อการสอนและอุปกรณ#ช0วยสอนเหมาะสม  
G 7. การสอดแทรกประสบการณ#หรอืผลการค�นคว�าวิจัยของผู�เสนอขอกําหนดตําแหน0ง  

   

ความเห็นเพ่ิมเติม 
 
  

  

  
 

สรุปผลการพิจารณาคุณภาพเอกสารคําสอนโดยรวม 

อยู�ในเกณฑ� ���� ดีมาก  ���� ดี  ���� พอใช' 

 (หากมีคุณสมบัติ ข�อ 1 – 7)  (หากมีคุณสมบัติ ข�อ 1 – 4)    

 

ลงชื่อผู�ประเมิน ............................................................................ 

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

ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ................. 



แบบ วจ.8 
  (สําหรับคณะ) 

แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตําแหน�ง 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� / รองศาสตราจารย� 

 

1. ผลการสอน 

 - คะแนนรวมผลการสอน                                            คะแนน 
- ผลประเมินอยู�ในระดับ                                     (ชํานาญ / ชํานาญพิเศษ) 

2. ผลงานทางการสอน 

 � เอกสารประกอบการสอนอยู�ในระดับ                                                 . 
� เอกสารคําสอนอยู�ในระดับ                                                                  . 

  

  

  

ลงชื่อ .                                                                            . 

           (ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน) 

วันท่ี             เดือน                        พ.ศ.               . 
 

 



แบบ วจ.9 
(สําหรับคณะ) 

แบบสรุปผลการสอนตําแหน�งศาสตราจารย� 
 

ผลการสอน 

 - คะแนนรวมผลการสอน                                            คะแนน 
- ผลประเมินอยู�ในระดับ                                     (เชี่ยวชาญ) 

  

  

  

ลงชื่อ .                                                                            . 

        (ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน) 

วันท่ี             เดือน                        พ.ศ.               . 
 

 


