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แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 1  2 ปีรารึศราา ........................
ผู้ประเมิน
 เพื่อนอาจารย์/ผู้ร่วมสอน/ผู้ประสานงานวิชา  หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลัรสูตร/ประธานรายวิชา
คาชี้แจง แบบประเมินจัดทาขศ้นเพื่อประเมินสมรรถนะด้า นรารจัด รารเรียนรารสอนของอาจารย์ รรุณาประเมินตามความเป็นจริงหรือใรล้ความเป็นจริง
มารที่สุด ตามระดับค่าคะแนนและรายละเอียดของแต่ละระดับค่าคะแนน โดยทาเครื่องหมายลงใน  ของแต่ละหัวข้อ
หัวข้อประเมิน
1. รูปแบบ และความ
ชัดเจนของแผนการ
สอน

4 - ดีมาก

3 - ดี

2 - พอใช้

1 - ต้องปรับปรุง

แผนรารสอนชัดเจน รระชับ และ
ปฏิบัติได้ รูปแบบและ
องค์ประรอบครบถ้วน
วัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติรรรม และมีองค์ประรอบ
ครบถ้วน
รารจัดประสบรารณ์รารเรียนรู้
และรารวัดผลสอดคล้องรับ
วัตถุประสงค์ที่ราหนดไว้และ
ึัรยภาพของผู้เรียน


รูปแบบและองค์ประรอบครบถ้วน
วัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติรรรม และมีองค์ประรอบ
ครบถ้วน
รารจัดประสบรารณ์รารเรียนรู้
และรารวัดผลสอดคล้องรับ
วัตถุประสงค์ที่ราหนดไว้

รูปแบบและองค์ประรอบไม่ครบถ้วน
วัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติรรรม แต่องค์ประรอบไม่
ครบถ้วน ลาดับเนื้อหาเหมาะสมรับ
ระดับของผู้เรียน
รารจัดประสบรารณ์รารเรียนรู้ และ
รารวัดผลสอดคล้องรับวัตถุประสงค์
ที่ราหนดไว้บา้ ง

รูปแบบและองค์ประรอบไม่ครบ
วัตถุประสงค์ไม่เป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติรรรม เนื้อหาและลาดับเนื้อหา
ไม่เหมาะสม รารจัดประสบรารณ์
รารเรียนรู้ รารวัดผล ไม่ชัดเจน
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2. แผนการสอน
ครอบคลุมการนาไป
ประยุกต์ใช้

4 - ดีมาก

แผนรารสอนสะท้อนราร
ประยุรต์ใช้รับชีวติ จริง หรือราร
เชื่อมโยงรับเนื้อหาอื่นที่เรี่ยวข้อง
มีรารใช้สถานรารณ์จริง
ประรอบรารจัดประสบรารณ์
รารเรียนรู้

3. ความคาดหวังต่อการ ราหนดความคาดหวังสาหรับราร
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน
เรียนรู้ของผู้เรียน
เปิดโอราสผู้เรียนราหนด
เป้าหมายและให้ผู้เรียน
รับผิดชอบรารเรียนรู้ของตนเอง

4. การจั ด กระบวนการ สอนโดยเน้นริจรรรมเชิงรุร
เรี ยน รู้ ที่ เน้ นก ารมี (Active Learning) คานศงถศง
ส่วนร่วมของผู้เรียน ความรู้เดิมของผูเ้ รียนและความ
ต้องรารของผู้เรียน ผู้เรียนได้ฝึร
รระบวนรารคิดวิเคราะห์
แร้ปัญหาในสถานรารณ์จริงหรือ
รรณีึศราาหรือปฏิบัติจริง
ริจรรรมสอดคล้องรับึัรยภาพ
ของผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนรับผู้เรียน


3 - ดี

2 - พอใช้

1 - ต้องปรับปรุง

แผนรารสอนสะท้อนรารนาไป
ประยุรต์ใช้หรือเชื่อมโยงรับเนื้อหา
ที่เรี่ยวข้อง แต่ยังไม่สอดล้องรับ
ชีวิตจริงหรือสถานรารณ์จริง

แผนรารสอนสะท้อนรารนาไป
ประยุรต์ใช้หรือเชื่อมโยงรับเนื้อหาที่
เรี่ยวข้องบ้าง

แผนรารสอนไม่สะท้อนรารนาไป
ประยุรต์ใช้หรือเชื่อมโยงรับเนื้อหาที่
เรี่ยวข้อง


ราหนดความคาดหวังสาหรับราร
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน มี
รารเสริมแรงอย่างสม่าเสมอ


ราหนดความคาดหวังสาหรับ
รารเรียนเป็นบางส่วน ไม่มีราร
สื่อสารเรี่ยวรับความคาดหวัง
สาหรับรารเรียนรู้ของผู้เรียน


ไม่ได้ราหนดความคาดหวัง
สาหรับรารเรียนรู้ของผู้เรียน


สอนโดยเน้นริจรรรมเชิงรุร
(Active Learning) คานศงถศง
ความรู้เดิมของผูเ้ รียน ต้องราร
ผู้เรียนได้ฝึรรระบวนรารคิด
วิเคราะห์


สอนโดยใช้วิธีบรรยายและมีรจิ รรรม
อื่น ๆ ประรอบที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
บ้าง รารสอนคานศงถศงความรู้เดิมของ
ผู้เรียนบ้าง มีปฏิสัมพันธ์รับผู้เรียน
บ้าง


สอนโดยใช้วิธีบรรยายเป็นหลัรโดย
ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับฟังแต่เพียง
อย่างเดียว ไม่คานศงถศงความรู้เดิม
ของผู้เรียนหรือความแตรต่างของ
ผู้เรียน ไม่มีปฏิสัมพันธ์รับผู้เรียน

\
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4 - ดีมาก

รารสอนเป็นแบบรารสื่อสารสอง
ทาง มีรารบูรณารารเทคนิคหรือ
รลยุทธ์รารสอนที่หลารหลาย มี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย น ใช้
ค า ถ า ม ร ร ะ ตุ้ น ใ ห้ คิ ด ห รื อ
วิ เ คราะห์ แร้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม จัดให้ผู้เรียนได้ฝึรฝน
หรือปฏิบัติ และมีรารตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียน มีรารย้า
บางประเด็นเมื่อจาเป็น

6. ก า ร น า เ ส น อ แ ล ะ มีความมั่นใจมาร รารนาเสนอ
และคาอธิบายชัดเจน มีราร
บุคลิกภาพ
ยรตัวอย่างประรอบ รารใช้
ภาาาถูรต้องและเหมาะสม มี
รารใช้ภาาารายทีเ่ หมาะสม ราร
พูดและน้าเสียงชัดเจน รระชับ ใช้
เวลาได้อย่างเหมาะสม มีรารย้า
บางประเด็นเมื่อจาเป็น รารแต่ง
รายและท่าทางเหมาะสม ถูร
ราลเทึะ

5. ทักษะการสอน

3 - ดี

2 - พอใช้

1 - ต้องปรับปรุง

รารสอนเป็น แบบรารสื่ อ สารสอง
ทาง มี ร ารใช้ เ ทคนิ ค หรื อ รลยุ ท ธ์
รารสอนที่หลารหลาย เปิดโอราส
ให้ผู้เรียนมีโอราสฝึรฝน ใช้คาถาม
รระตุ้ น ให้ คิ ด หรื อ วิ เ คราะห์ แ ละมี
รารตรวจสอบความเข้ า ใจของ
ผู้เรียนเป็นระยะๆ

รารสอนเป็นแบบรารสื่อสารทาง
เดียวเป็นส่วนใหญ่ มีรารใช้เทคนิค
หรือรลยุทธ์อื่นบ้าง ใช้คาถาม
รระตุ้นให้คดิ หรือวิเคราะห์บ้าง
คาถามส่วนใหญ่เป็นปลายเปิด ไม่
มีรารเปิดโอราสให้ผู้เรียนได้ฝึรฝน
มีรารตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียนบ้าง

รารสอนเป็นแบบรารสื่อสารทางเดียว
ไม่มีรารใช้คาถามรระตุ้นให้คิดหรือใช้
คาถามปลายปิด ถาม factual
knowledge เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีราร
เปิดโอราสให้ผู้เรียนได้ฝึรฝน ไม่มีราร
ตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รียน


มีความมั่นใจ รารนาเสนอชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ คาอธิบายเข้าใจง่าย
มีรารยรตัวอย่างประรอบ รารใช้
ภาาาถูรต้อง รารพูดและสาเนียง
ชัดเจน มีรารตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนเป็นระยะๆ รารแต่งราย
และท่าทางเหมาะสม ถูร
ราละเทึะ


มีความมั่นใจพอควร รารนาเสนอ
ชัดเจน แต่อาจสั้นหรือยาวเรินไป
ใช้เวลาไม่เหมาะสม ใช้ภาาา
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ คาอธิบาย
มีความสับสนบ้าง มีรารตรวจสอบ
ความเข้าใจของผูเ้ รียนเป็นบางครั้ง
รารแต่งรายและท่าทางเหมาะสม
ถูรราลเทึะ


ไม่มั่นใจ ทาให้เริดความสับสน รารใช้
ภาาาไม่เหมาะสม รารนาเสนอขาด
ประเด็นที่สาคัญ รารพูดและสาเนียง
ไม่ชัดเจน รารแต่งรายและท่าทางไม่
เหมาะสม
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4 - ดีมาก

ส่งเสริม ชี้แนะ ตัรเตือน ให้
ผู้เรียนมีพฤติรรรมที่เหมาะสม
อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตร
เชื่อมโยงหรือสอดคล้องรับ
เนื้อหาที่สอน
แสดงพฤติรรรมที่เหมาะสมและ
เป็นแบบอย่างแร่ผู้เรียน

มีรารประเมินผลระหว่างรารสอน
8. การประเมินผล
ระหว่างการสอน และ ในชั้นเรียนสอดคล้องรับ
วัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอนหรือ
การให้ขอ้ มูล
ผลลัพธ์รารเรียนรู้ที่ราหนดไว้ ให้
ป้อนกลับ
ข้อมูลป้อนรลับแร่ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม เฉพาะเจาะจงและ
มุ่งเน้นไปที่ความร้าวหน้าราร
เรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีรารประเมินตนเองหรือ
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้

เป็นไปตามแผนรารสอนครบถ้วน
9. การดาเนินการตาม
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และ
แผนการสอน
สามารถแร้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างเหมาะสม
มีรารบันทศรหลังรารสอนที่ชดั เจน
ทุรครั้ง

7. การส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม รวมถึงการ
ให้เกียรติผู้เรียน

3 - ดี

2 - พอใช้

1 - ต้องปรับปรุง

แนะนา ส่งเสริม ตัรเตือนอย่าง
แนะนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สม่าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติรรรม พฤติรรรมทีเ่ หมาะสมเป็นบาง
ที่เหมาะสม
โอราสและยรตัวอย่างพฤติรรรมที่
ไม่เหมาะสมประรอบ

ไม่ได้แนะนาหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติรรรมทีเ่ หมาะสม ตาหนิผู้เรียน
อันทาให้เริดความอับอายในชั้นเรียน
ต่อหน้าสาธารณะ


มีรารประเมินผลระหว่างรารสอน
ในชั้นเรียนสอดคล้องรับ
วัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอนหรือ
ผลลัพธ์รารเรียนรู้ที่ราหนดไว้ ให้
ข้อมูลป้อนรลับแร่ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม


ไม่มีรารประเมินผลระหว่างรารสอน
ในชั้นเรียน ไม่มีรารให้ข้อมูลป้อนรลับ
แร่ผู้เรียน


มีรารประเมินผลระหว่างรารสอน
ในชั้นเรียนแต่ไม่สอดคล้องรับ
วัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอนหรือ
ผลลัพธ์รารเรียนรู้ที่ราหนดไว้ มี
รารให้ข้อมูลป้อนรลับแร่ผู้เรียน
บ้างหรือไม่เหมาะสม






เป็นไปตามแผนรารสอนเป็นส่วน
ใหญ่ อาจมีรารปรับเปลี่ยนบ้าง
ตามสถานรารณ์
มีรารบันทศรหลังรารสอนบ้าง ไม่
สม่าเสมอ


เป็นไปตามแผนรารสอนบ้าง ขาด
ประเด็นที่สาคัญ
ไม่มีรารบันทศรหลังรารสอน



ไม่เป็นไปตามแผนรารสอน
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10. การประเมินตนเอง
หลังการสอน

4 - ดีมาก

3 - ดี

มีรารบันทศรภายหลังรารสอน มี
รารวิเคราะห์หรือสะท้อนสิ่งที่
เริดขศ้น และผลรระทบต่อราร
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง วางแผนเพื่อ
ปรับปรุงรารจัดรารเรียนรารสอน
ในครั้งต่อไป


มีรารบันทศรภายหลังรารสอน
วิเคราะห์หรือสะท้อนสิ่งที่เริดขศ้น
และผลรระทบต่อรารเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ รู้จุดแข็งและ
โอราสพัฒนาตนเอง



2 - พอใช้
มีรารบันทศรภายหลังรารสอน
วิเคราะห์หรือสะท้อนสิ่งที่เริดขศ้น
และผลรระทบต่อรารเรียนรู้ของ
ผู้เรียนบ้าง



1 - ต้องปรับปรุง
ไม่มีรารประเมินและรารบันทศร
ภายหลังรารสอน ไม่มีรารสะท้อนราร
จัดรารเรียนรารสอนของตนเอง



ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลายเซ็นผู้ประเมิน...................................................................................
(
)
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