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_________________________________________________________________________
คําชี้แจง แบบประเมิน จัด ทํ า ขึ ้น เพื ่อ ประเมิน สมรรถนะด้า นการจัด การเรีย นการสอนใน
ชั้นเรียนของอาจารย์ มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3. การประเมินผล 4. ความเป็นครู ผู้เรียนกรุณาประเมินตามความ
เป็ น จริ ง หรื อ ใกล้ ค วามเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด ตามระดั บ ค่ า คะแนนและรายละเอี ย ดของแต่ ล ะระดั บ
ค่าคะแนน โดยทําเครื่องหมายลงใน  ของแต่ละหัวข้อ
_________________________________________________________________________
1. การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี
รายการ
1.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียน

4
ดีมาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียน
อบอุ่นอย่างสม่าํ เสมอ
ใส่ใจผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง บรรยากาศไม่
เครียด ให้เกียรติ
ผู้เรียน มีความ
ยุติธรรม


3
ดี
มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์
และผู้เรียนเชิงบวก
ตลอดการสอน ให้
เกียรติผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง มีความ
ยุติธรรม

2
พอใช้
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และผู้เรียน
เชิงบวกบ้าง
ไม่มีปฏิสมั พันธ์
เชิงลบ ให้เกียรติ
ผู้เรียนส่วนใหญ่
มีความยุติธรรม





1
ต้องปรับปรุง
ไม่มีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างอาจารย์และ
ผู้เรียนหรือมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงลบ
มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
การไม่ให้เกียรติ
ผู้เรียน ลําเอียง ไม่
ยุติธรรม


4
ดีมาก
สอนโดยเน้น
กิจกรรมเชิงรุก
(Active Learning)
ผู้เรียนได้ฝกึ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา
ในสถานการณ์จริง
หรือกรณีศึกษา
หรือปฏิบตั ิจริง
โดยกิจกรรม
ดังกล่าวสอดคล้อง
กับศักยภาพของ
ผู้เรียน


3
ดี
สอนโดยเน้น
กิจกรรมเชิงรุก
(Active Learning)
ผู้เรียนได้ฝกึ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์

2
พอใช้
สอนโดยใช้วิธบี รรยาย
และมีกจิ กรรมอื่น ๆ
ประกอบที่ผู้เรียน
มีส่วนร่วมบ้าง

1
ต้องปรับปรุง
สอนโดยใช้วิธบี รรยาย
เป็นหลัก โดยผู้เรียน
เป็นเพียงผู้รับฟังแต่
เพียงอย่างเดียว







2. การจัดกระบวนการเรียนรู้
รายการ
2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน

2
รายการ

4
ดีมาก
2.2 การใช้สื่อและทรัพยากร
ใช้สื่อและทรัพยากร
การเรียนรู้
การเรียนรู้ที่ทันสมัย
หลากหลาย เพือ่
ส่งเสริมหรือกระตุน้
การเรียนรู้
สอดคล้องกับ
กิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ ยืดหยุ่นให้
ผู้เรียนสามารถ
เลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม เป็น
ตัวอย่างทีด่ ีในการ
อ้างอิงทรัพยากร
การเรียนรู้

อาจารย์แจ้ง
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของ
หัวข้อที่สอน
กิจกรรมการเรียนรู้
สามารถทําให้บรรลุ
เป้าหมายได้
นําไปใช้ได้จริง

3
ดี
ใช้สื่อและทรัพยากร
การเรียนรู้
ที่ทันสมัย
หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมหรือ
กระตุ้นการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
กิจกรรมจัด
การเรียนรู้

2
พอใช้
ใช้สื่อและทรัพยากร
การเรียนรู้ทสี่ ่งเสริม
หรือกระตุ้น
การเรียนรูบ้ ้าง

1
ต้องปรับปรุง
ไม่ใช้สื่อและทรัพยากร
การเรียนรู้
หรือใช้ไม่เหมาะสมต่อ
กระบวนการเรียนรู้


อาจารย์แจ้ง
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของ
หัวข้อที่สอน
กิจกรรมการเรียนรู้
สามารถทําให้บรรลุ
เป้าหมายได้


อาจารย์แจ้ง
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของ
หัวข้อที่สอน
แต่กิจกรรมการ
เรียนรู้ยังไม่สามารถ
ทําให้บรรลุ
เป้าหมายได้


อาจารย์ไม่ได้แจ้ง
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหัวข้อ
ที่สอน









4
ดีมาก
มีการประเมินผล
ระหว่างการสอน
ในชั้นเรียน
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หัวข้อที่สอน ให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการ
ประเมินตนเองหรือ
สะท้อนสิ่งที่ได้
เรียนรู้


3
ดี
มีการประเมินผล
ระหว่างการสอน
ในชั้นเรียน
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หัวข้อที่สอน
ให้ข้อมูลป้อนกลับ
แก่ผู้เรียน

3. การประเมินผล
รายการ
3.1 การประเมินผลระหว่าง
การสอน



2
พอใช้
มีการประเมินผล
ระหว่างการสอน
ในชั้นเรียน แต่ไม่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หัวข้อที่สอน



1
ต้องปรับปรุง
ไม่มีการประเมินผล
ระหว่างการสอน
ในชั้นเรียน



3
4. ความเป็นครู
รายการ
4.1 การนําเสนอและบุคลิกภาพ

4.2 ความตรงต่อเวลา

4.3 การส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
รวมถึงการให้เกียรติผู้เรียน

4
ดีมาก
มีความมั่นใจมาก การ
นําเสนอและ
คําอธิบายชัดเจน มี
การยกตัวอย่าง
ประกอบ การใช้ภาษา
ถูกต้องและเหมาะสม
มีการใช้ภาษากายที่
เหมาะสม การพูดและ
น้ําเสียงชัดเจน
กระชับ ใช้เวลาได้
อย่างเหมาะสม มีการ
ย้ําบางประเด็นเมือ่
จําเป็น การแต่งกาย
และท่าทางเหมาะสม
ถูกกาลเทศะ

เข้าสอนและเลิกสอน
ตรงตามเวลาที่
กําหนด ใช้เวลาได้
อย่างเหมาะสม

3
ดี
มีความมั่นใจ การ
นําเสนอชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ คําอธิบาย
เข้าใจง่าย มีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ การใช้
ภาษาถูกต้อง การ
พูดและสําเนียง
ชัดเจน มีการ
ตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียน
เป็นระยะๆ การแต่ง
กายและท่าทาง
เหมาะสม ถูก
กาละเทศะ

เข้าสอนและ/หรือ
เลิกสอนไม่เป็นไป
ตามเวลาที่กําหนด
ไม่เกิน 5 นาที


ส่งเสริม ชี้แนะ
ตักเตือนให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม
อย่างสร้างสรรค์และ
เป็นมิตร เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับ
เนื้อหาทีส่ อน
แสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมและเป็น
แบบอย่างแก่ผู้เรียน



แนะนํา ส่งเสริม
ตักเตือน
อย่างสม่ําเสมอ
เพื่อให้ผู้เรียน
มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม



2
พอใช้
มีความมั่นใจพอควร
การนําเสนอชัดเจน
แต่อาจสั้นหรือยาว
เกินไป ใช้เวลาไม่
เหมาะสม ใช้ภาษา
เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ คําอธิบายมี
ความสับสนบ้าง มี
การตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียน
เป็นบางครั้ง การ
แต่งกายและท่าทาง
เหมาะสม ถูก
กาลเทศะ

1
ต้องปรับปรุง
ไม่ม่นั ใจ ทําให้เกิดความ
สับสน การใช้ภาษาไม่
เหมาะสม การนําเสนอขาด
ประเด็นที่สําคัญ การพูด
และสําเนียงไม่ชัดเจน การ
แต่งกายและท่าทางไม่
เหมาะสม


เข้าสอนและ/หรือ
เลิกสอนไม่เป็นไป
ตามเวลาที่กําหนด
มากกว่า 5 นาที แต่
ไม่เกิน 10 นาที

แนะนํา ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่
เหมาะสม
เป็นบางโอกาส
และยกตัวอย่าง
พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมประกอบ


เข้าสอนและ/หรือ
เลิกสอนไม่เป็นไปตามเวลาที่
กําหนดเกินกว่า 10 นาที




ไม่ได้แนะนําหรือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม ตําหนิผู้เรียน
อันทําให้เกิดความ
อับอายในชั้นเรียน
ต่อหน้าสาธารณะ



ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
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