
 

2011 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู ้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

คู่มือการใชง้านระบบประเมินการเรียนการสอน 



 

คู่มือการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอน 

สว่นของอาจารย์ 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1.1  แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบประเมินการเรยีนการสอน 

 

ระบบประเมินการเรียนการสอน เป็นระบบท่ีให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์และประเมินรายวิชาท่ีเรียน 
เพ่ือท่ีจะได้นําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนต่อไป โดยอาจารย์สามารถดูผลการประเมิน



การสอนโดยไม่แสดงว่านักศึกษาคนใดให้คะแนนอย่างไร จะเห็นค่าเฉลี่ยของผลประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาต่างๆ ในรายวิชาท่ีทําการสอน ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีนักศึกษาได้เสนอแนะมา 
ระบบประเมินการเรียนการสอน ของ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตภเูก็ตจะประกอบไปดว้ยสว่นตา่ง ๆ 
(ภาพประกอบท่ี 1.1) ดงันี ้ 

ระบบประเมินการเรียนการสอน ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ตจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ (ภาพประกอบท่ี 1.1) ดังนี้ 
1. ส่วนสําหรับนักศึกษา เป็นส่วนท่ีให้นักศึกษา เข้าสู่ระบบเพ่ือท่ีจะเข้าทําการประเมิน โดยจะแบ่งเป็น 
2 หัวข้อหลัก คือ 1. การสอนของอาจารย์ และ 2. ประเมินรายวิชาท่ีเรียนด้วย 
2. ส่วนสําหรับอาจารย์ เป็นส่วนท่ีให้อาจารย์ เข้าสู่ระบบเพ่ือดูผลการประเมินการสอนของตนเอง และ 
ผลการประเมินรายวิชานั้น ๆ ท่ีได้สอนอยู่ 
3. คู่มือการใช้งานระบบ ภายในคู่มือการใช้งานจะระบุถึง วิธีการ และ แนวทางต่างๆในการใช้งาน 
ระบบประเมินการเรียนการสอน สําหรับคู่มือการใช้ระบบจะแบ่งออกเป็น สําหรับนักศึกษา และ 
สําหรับอาจารย์ 
4. คําช้ีแจง จะเป็นส่วนของคําชี้แจง คําถาม ข้อสงสัย ต่างๆท่ีเก่ียวกับการประเมิน หรือระบบประเมิน 
5. เลือกภาษา ระบบสามารถเปลี่ยนภาษาได้ 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการเปลี่ยน 
ภาษาสามารถเลือกได้จาก  สําหรับภาษาไทย หรือ  สําหรับภาษาอังกฤษ 
6. กําหนดการการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน เป็นตารางแสดงกําหนดการในการใช้งานระบบ 
ประเมินการเรียนการสอนรวมไปถึง ระยะเวลาการเปิดให้นักศึกษาเข้าประเมินด้วย 
7. ข้อกําหนดการใช้งาน เป็นข้อกําหนดการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา 
8. แจ้งปัญหาการใช้งาน 
การเข้าถึงข้อมูลผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาจะมีสิทธิการเห็นอยู่ 2 ระดับ คือ 
• คณบดี รองคณบดี (อาจารย์ฝ่ายบริหาร) 
• อาจารย ์
คณบด ีรองคณบดี (อาจารย์ฝ่ายบริหาร) 
1. เม่ือต้องการดูผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา สามารถเข้าระบบประเมินการเรียนการสอนได้
ท่ี https://www.phuket.psu.ac.th/evaluation/teacher.php โดยใช ้Username และ Password ท่ีได้รับ
จากผู้ดูแลระบบ (ภาพประกอบท่ี 1.2) 



 
ภาพประกอบท่ี 1.2 แสดงหน้าสําหรับการเข้าสูร่ะบบเพ่ือดผูลประเมินการสอน 

 
2. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้าจอสําหรับอาจารย์ฝ่ายบริหาร จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
(ภาพประกอบท่ี 1.3) 
• ประเภทการประเมิน (หมายเลข 1) สําหรับประเภทของการประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 คือ 
1. ประเมินการสอน 2. ประเมินรายวิชา ซึ่งอาจารย์สามารถเข้าดูผลการประเมินแต่ละ 
ประเภทได้จากส่วนนี ้
• เมนูสําหรับอาจารย์ฝ่ายบริหาร (หมายเลข 2) เป็นเมนูเฉพาะสําหรับอาจารย์ฝ่ายบริหาร 
สามารถดูผลการประเมินการสอนของอาจารย์ภายในสังกัดได้ 
• เมนูส่วนตัว (หมายเลข 3) เป็นเมนูสําหรับแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ท่ีแสดงภายในระบบ 
ประเมิน 



 

ภาพประกอบท่ี 1.3 แสดงประเภทของการประเมิน และเมนูสําหรบัอาจารยฝ์่ายบรหิาร 
3. เม่ือคลิกเลือกประเภทของการประเมิน ระบบจะแสดงปีการศึกษาสําหรับเลือกดูผลการประเมินใน 
แต่ละปีนั้น ๆ (ภาพประกอบท่ี 1.4) 



 

ภาพประกอบท่ี 1.4 แสดงหน้าสําหรับเลือกปีท่ีต้องการดผูลการประเมิน 
4. เม่ือเลือกปีท่ีต้องการดูผลการประเมินเรียบร้อยแล้วจะแสดง รายวิชาท่ีอาจารย์สามารถดูผลการ 
ประเมินได้ โดยระบบจะแสดง รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จํานวนนักศึกษาท่ีต้องประเมิน จํานวน 
นักศึกษาท่ีประเมินเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินรายวิชานั้น ๆ ด้วย 
(ภาพประกอบท่ี 1.5) 

 

 

 



 

ภาพประกอบท่ี 1.5 แสดงข้อมลูของอาจารย ์และรายวิชาท่ีสามารถดูผลการประเมินได ้
5. ระบบจะแสดงผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ตามท่ีนักศึกษาได้ประเมิน โดยแสดง ค่าเฉลี่ย 
ของแต่ละหัวข้อและค่าความถ่ีของแต่ละหัวข้อด้วย (ภาพประกอบท่ี 1.6) 



 

ภาพประกอบท่ี 1.6 แสดงผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
6. ข้ันตอนการดูผลการประเมินรายวิชา สามารถทําได้โดยคลิกเลือกท่ี “ผลการประเมินรายวิชา” 
(ภาพประกอบท่ี 1.7) 



 

ภาพประกอบท่ี 1.7 แสดงข้ันตอนการดูผลการประเมินรายวิชาท่ีได้ทําการประเมินโดยนักศึกษา 
7. หลังจากทําการเลือกดูผลการประเมินรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงปีท่ีต้องการดูผลการ 
ประเมินรายวิชา (ภาพประกอบท่ี 1.8) 



 

ภาพประกอบท่ี 1.8 แสดงหน้าสําหรับเลือกปีท่ีต้องการดผูลการประเมิน 
8. เม่ือเลือกปีการศึกษาท่ีต้องการดูผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลอาจารย์และ 
แสดงรายวิชาท่ีอาจารย์สามารถดูผลการประเมินได้ (ภาพประกอบท่ี 1.9) ข้อมูลท่ีแสดงคือ รหัสวิชา 
ชื่อวิชา ตอน จํานวนนักศึกษาท่ีต้องประเมิน จํานวนนักศึกษาท่ีประเมินแล้ว และค่าเฉลี่ยของ 
รายวิชานั้น ๆ 

 



 

ภาพประกอบท่ี 1.9 แสดงข้อมลูของอาจารย ์และรายวิชาท่ีสามารถดูผลการประเมินได ้
9. แสดงผลการประเมินรายวิชาท่ีประเมินโดยนักศึกษา ในแต่ละหัวข้อ ๆ โดยจะแบ่งออกเป็นรายวิชา 
ภาคทฤษฎี และรายวิชาภาคปฏิบัต ิ(ภาพประกอบท่ี 1.10) 



 

ภาพประกอบท่ี 1.10 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา แยกเปน็ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
10. เมนูสําหรับอาจารย์ฝ่ายบริหาร เปน็เมนูเพ่ือดูผลการประเมินการสอนของอาจารย์ท่ีอยู่ในสังกัดของ 
ตนเองได้ (ภาพประกอบท่ี 1.11) 

 



 

ภาพประกอบท่ี 1.11 ดูผลการประเมินการสอนของอาจารย์ท่านต่างๆในสังกัด 
 

11. แสดงรายชื่ออาจารย์ท่ีอยู่ในสังกัด และสามารถเข้าดูผลของอาจารย์ท่ีอยู่ในสังกัดได้ โดยการคลิก 
เลือก “รายวิชา | การสอน” (ภาพประกอบท่ี 1.12) 



 

ภาพประกอบท่ี 1.12 แสดงรายช่ืออาจารย์ท่ีอยู่ในสังกัด 
 

12. เมนKูPI สําหรับดูผลการประเมินการเรียนการสอนในภาพรวมท้ังคณะ (ภาพประกอบท่ี 1.13) ซึ่งระบบจะสรุปค่า
ออกมา 2 ค่าคือ Mean กับ SD (ภาพประกอบท่ี 1.14)    
 



 

ภาพประกอบท่ี 1.13 เมนู KPI 

 

ภาพประกอบท่ี 1.14 แสดงข้อมลูสุปในภาพรวมของคณะ 



13. เมนสูรุปผลการประเมิน (ภาพประกอบท่ี 1.15) เป็นส่วนท่ีสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนแยกตาม
ประเภทต่างๆ เช่น กลุ่มสาขาวิชา หลักสูตร (ภาพประกอบท่ี 1.17)    โดยจะต้องเลือกว่าจะดูรายงานของเทอมใด
และ ปกีารศึกษาใด (ภาพประกอบท่ี 1.16)     
 

 

ภาพประกอบท่ี 1.15 เมนสูุปผลการประเมิน 

 



 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1.16 แสดงตัวเลอืกสําหรับเลือกเพ่ือดสูรุปผลการประเมิน 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1.17 แสดงสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนแยกตามประเภทต่างๆ 



14. เมนกูารเข้าประเมิน (ภาพประกอบท่ี 1.18) เป็นส่วนท่ีแสดงข้อมูลสรุปผลจํานวนการเข้าประเมินในแต่ละ
รายวิชา โดยจะต้องเลือกว่าจะดูรายงานของหลักสูตรใด เทอมใด และปีการศึกษาใด (ภาพประกอบท่ี 1.19) 
จากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ ดังภาพประกอบท่ี 1.20   นอกจากนี้สามารถ Download ข้อมูลเป็นไฟล์ MS 
Excel โดยสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ 1.ข้อมูลสรุปผลจํานวนการเข้าประเมินประจําภาคการศึกษาและปี
การศึกษาท่ีเลือก 2. ภาพรวมข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าประเมินการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษา,ปี
การศึกษาและหลักสูตร ท่ีได้เลือกไว ้(ดังภาพประกอบท่ี 1.21) 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1.18  เมนูการเข้าประเมิน 



 

ภาพประกอบท่ี 1.19 ตัวเลือกสําหรับเลือกเพ่ือออกรายงานสรุปผล 

 

ภาพประกอบท่ี 1.20  ข้อมูลสรุปผลจํานวนการเข้าประเมินในแต่ละรายวิชา 



 

ภาพประกอบท่ี 1.21 ตัวเลือกการดาวน์โหลดข้อมลูสรุปผลจํานวนการเข้าประเมินแต่ละรายวิชาออกมาในรูปแบบไฟล ์MS Excel 

 



 

ภาพประกอบท่ี 1.22 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
15. หลังจากคลิกเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” เพ่ือแก้ไขข้อมูลจะแสดงหน้าสําหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
ท่ีใช้ในระบบประเมินการเรียนการสอน (ภาพประกอบท่ี 1.23) 



 

ภาพประกอบท่ี 1.23 แสดงหน้าสาํหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอาจารย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สําหรับอาจารย์ 

1. เม่ือต้องการดูผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา สามารถเข้าระบบประเมินการเรียน 
การสอนได้ท่ี https://www. phuket.psu.ac.th/evaluation/teacher.php โดยใช ้Username และ 
Password ท่ีได้รับจากผู้ดูแลระบบ (ภาพประกอบท่ี 1.24) 

 

ภาพประกอบท่ี 1.24 แสดงหน้าสาํหรับการเข้าสูร่ะบบเพ่ือดูผลประเมินการสอน 
2. เม่ือเข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอเพ่ือเลือกประเภทของการดู 
ผลการประเมินท่ีได้ประเมินโดยนักศึกษา (ภาพประกอบท่ี 1.25) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 
• ผลประเมินการสอน จะแสดงผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ท่ีประเมินโดยนักศึกษา 
ท่ีเรียนวิชานั้น ๆ 
• ผลประเมินรายวิชา จะแสดงผลการประเมินรายวิชาต่างๆ ท่ีอาจารย์เป็นผู้สอนในปีภาค 
การศึกษานั้น 

 



 

ภาพประกอบท่ี 1.25 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบประเมินการเรยีนการสอน 
3. หลังจากเลือกประเภทการประเมินท่ีต้องการดูผลแล้ว จะแสดงหน้าสําหรับเลือกปีการศึกษาท่ี 
ต้องการดูข้อมูล (ภาพประกอบท่ี 1.26) 

 

ภาพประกอบท่ี 1.26 เลือกปีท่ีตอ้งการดูผลการประเมินการเรียนการสอน 



4. เม่ือเลือกปีท่ีต้องการดูข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายละเอียดของอาจารย์ และรายวิชาท่ีอาจารย์ 
เป็นผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์สามารถดูผลการประเมินได้ (ภาพประกอบท่ี 1.27) โดยระบบจะแสดง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จํานวนนักศึกษาท่ีต้องประเมิน และจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าประเมินแล้ว 
ออกมา อาจารย์สามารถเข้าดูผลการประเมินได้โดย คลิกเลือก “ผลประเมิน” 

 

ภาพประกอบท่ี 1.27 แสดงข้อมลูของอาจารย ์และรายวิชาท่ีสามารถดูผลการประเมินได ้
5. หลังจากคลิกเลือก “ผลประเมิน” ระบบจะแสดงผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ตามรายการต่างๆ ท่ีนักศึกษาได้ประเมิน รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ และจะแสดงค่าเฉลี่ยออกมา 
รวมไปถึงความถ่ีของคะแนนการประเมินในแต่ละข้อด้วย (ภาพประกอบท่ี 1.28) 



 

ภาพประกอบท่ี 1.28 แสดงผลการประเมินการสอน ท่ีประเมินโดยนักศึกษา 
6. การดูผลการประเมินรายวิชาสามารถทําได้โดย คลิกเลือก “ผลการประเมินรายวิชา” (ภาพประกอบ 
ท่ี 1.29) 
 

 



 

ภาพประกอบท่ี 1.29 แสดงข้ันตอนการดูผลการประเมินรายวิชาท่ีได้ทําการประเมินโดยนักศึกษา 
7. หลังจากคลิกเลือกเพ่ือดูผลการประเมินรายวิชาจะเข้าสู่หน้าสําหรับเลือกปีการศึกษาท่ีต้องการดู 
ข้อมูล (ภาพประกอบท่ี 1.30) 

 

ภาพประกอบท่ี 1.30 เลือกปีท่ีตอ้งการดูผลการประเมินรายวิชา 



8. เม่ือคลิกเลือกปีท่ีต้องการดูผลการประเมินเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลของอาจารย์ และรายวิชาท่ี 
อาจารย์เป็นผู้สอน เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าดูผลการประเมินรายวิชาท่ีประเมินโดยนักศึกษาได ้ระบบจะ 
แสดง รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนนักศึกษาท่ีต้องประเมิน จํานวนนักศึกษาท่ีประเมินเรียบร้อยแล้ว 
และค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมิน (ภาพประกอบท่ี 1.31) 

 

ภาพประกอบท่ี 1.31 แสดงข้อมลูของอาจารย ์และรายวิชาท่ีสามารถดูผลการประเมินได ้
9. ระบบจะแสดงผลการประเมินท่ีได้ประเมินโดยนักศึกษาออกมา เป็นค่าเฉลี่ย และความถ่ี ในการ 
ประเมินแต่ละรายวิชานั้นจะแบ่งออกเป็น รายวิชาภาคปฏิบตั ิและรายวิชาภาคทฤษฎ ี(ภาพประกอบ 
ท่ี 1.32) 



 

ภาพประกอบท่ี 1.32 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา แยกเปน็ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
10. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขได้โดยคลิกเลือกท่ี “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 
(ภาพประกอบท่ี 1.33) 

 



 

ภาพประกอบท่ี 1.33 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
11. ระบบจะแสดงหน้าสําหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอาจารย ์ซึ่งจะสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ 
ถูกต้องยิ่งข้ึนได้ รวมไปถึงการเพ่ิมรูปภาพส่วนตัวเข้าสู่ระบบ โดยขนาดของรูปภาพท่ีเหมาะสมนั้น 
จะมีขนาดเท่ากับ 100*100 (ภาพประกอบท่ี 1.34) 

 

ภาพประกอบท่ี 1.34 แสดงหน้าสาํหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอาจารย ์


