
4 
 

แบบประเมินคุณภาพการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  

ผู้ขอรับการแต่งตั้ง (ชื่อ-นามสกุล)    เพื่อประกอบการพิจารณาขอด ารงต าแหน่ง   ( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ( ) รองศาสตราจารย์   

ประเภทการสอน  ( ) ภาคทฤษฎี  ( ) ภาคปฏิบัติ  ( ) ภาคสนาม  ( ) อ่ืนๆ (กรุณาระบุ) รายวิชา                           รหัสวิชา                      

    เรื่อง    หลักสูตร/สาขาวิชา  ส าหรับนักศึกษาระดับ   ชั้นปีที่  ประจ าปีการศึกษา   

   ค าแนะน า  ในแต่ละหัวข้อที่ประเมิน โปรด   ✓  ลงในช่อง      ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านและโปรดให้ความเห็นเพิ่มเติม “ที่ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา” 

หัวข้อ ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  

1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็น
ระบบ       
    1.1 มีแผนการสอน  

 มีคุณลักษณะระดับดีมาก  และมี    
การ น าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาแผน   
การสอน 

 มีคุณลักษณะระดับดี และน า
ผลการประเมินจากแหล่งต่างๆ 
มาวิเคราะห์  

 มีแผนการสอน      
ที่สมบูรณ์ 

 มีแผนการสอน   
ที่ไม่สมบูรณ์ 

    1.2. มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนด  

 มีคุณสมบัติระดับดีมาก  และมี      
การพัฒนาเอกสารหลักฐานในรูปแบบ         
หนังสิอหรือต ารา 

 มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน 
การประเมินผลการสอนที่
สมบูรณ์และทันสมัย 

 มีเอกสารหลักฐาน 
ที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนทีส่มบูรณ์ 

 มีเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนที่ไม่สมบูรณ์ 

2. มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จัก     
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ ์
ในวิชาที่สอน 
 

 มีคุณสมบัติระดับดีมาก  และสามารถ
ให้ผู้เรียนวิพากษ์ในวิชาที่สอนได้  (ส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องท าให้นักศึกษา
สังเคราะห์ได้)  

 มีคุณลักษณะระดับดี  และ 
สามารถให้ผู้เรียนวิเคราะห์ในวิชา
ที่สอนได้ 

 มีคุณลักษณะระดับ
พอใช้ และน าไป
ประยุกต์ ใช้ได้  

 สามารถอธิบาย
และกระตุ้น ให้
นักศึกษารู้ และเข้าใจ 

3. มีความสามารถในการใช้เทคนิค วิธี
สอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา2  

 มีคุณลักษณะระดับดีมาก  และมี
นวัตกรรมการสอน 

 มีคุณลักษณะระดับดี  และมี
วิธีการสอนที่หลากหลาย 

 มีคุณลักษณะระดับ
พอใช้  และมีการ
สอดแทรกประสบการณ์ 

 มีเทคนิควิธีสอน   
ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
การเรียนรู้ 
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หัวข้อ ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  

4. มีความสามารถชี้ให้ผู้เรียนมองเห็น
ความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชา 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 มีคุณลักษณะระดับดีมาก  และสามารถ
ระบุความก้าวหน้าของศาสตร์ที่สอน 

 มีคุณลักษณะระดับดี และ
สามารถบูรณาการศาสตร์        
ที่เก่ียวข้อง 

 บอกความเชื่อมโยง
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่บอกความ
เชื่อมโยงกับศาสตร์    
ที่เก่ียวข้อง 

5. มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียน
รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้าศึกษา
เพิ่มเติม  

 

 มีคุณลักษณะระดับดีมาก และสามารถ
ระบุแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
ในแผนการสอน และแนะน าวิธีการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

 มีคุณลักษณะระดับดี     
และสามารถแนะน าแหล่งข้อมูล
เพ่ิมเติมระหว่างการสอน 

 มีคุณลักษณะระดับ
พอใช้ และสามารถระบุ
แหล่งข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมใน
แผนการสอนที่ทันสมัย 
เช่น วารสาร เป็นต้น 

 ระบุแหล่งข้อมูล
หลัก (เช่น หนังสือ 
ต ารา) ในการศึกษา 
ค้นคว้า ในแผนการ
สอน 

6. มีความสามารถในการจัดให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม  

 มีคุณลักษณะระดับดีมาก และสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 มีคุณลักษณะระดับดี  และ
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

 มีคุณลักษณะระดับ
พอใช้  และสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นเป็น
รายบุคคล 

 กระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบค าถาม 

7. มีความสามารถในการใช้สื่อ     
การสอน หรืออุปกรณ์ช่วยสอน        
ที่เหมาะสมเป็นอย่างดี 

 

  มีคุณลักษณะระดับดีมาก   และมีการ
สร้างนวัตกรรมที่ใช้ส าหรับการเรียนการ
สอน 

 มีคุณลักษณะระดับดี  และ
สามารถพัฒนารูปแบบการใช้สื่อ
การสอน หรืออุปกรณ์ช่วยสอน  
ที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ 

 

 มีคุณลักษณะระดับ
พอใช้  และสามารถใช้
สื่อการสอนหรืออุปกรณ์
ช่วยสอนที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับผลการ
เรียนรู้ 

 มีการใช้สื่อการ
สอนหรืออุปกรณ์ช่วย
สอน 
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หัวข้อ ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  

8. มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนใน  
วิชาที่สอน  

 

 มีคุณลักษณะระดับดีมาก   และมีการ
วัดและประเมินผลโดยใช้วิธีใหม่ เพื่อพัฒนา
ผลการเรียนรู้ 

 มีคุณลักษณะระดับดี   และ  
มีการประเมินความก้าวหน้า 
(formative) และ/หรือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ (summative) ของ
ผู้เรียน 

 มีคุณลักษณะระดับ
พอใช้   และมีการ
ออกแบบหรือวางแผน 
การวัดและประเมินผล  
ที่สอดคล้องกับผล    
การเรียนรู้ 

 มีการก าหนด
วิธีการประเมินผล 

9. เป็นแบบอย่างทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  

 

 มีคุณลักษณะระดับดีมาก   และมีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา     
ที่สอน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

  มีคุณลักษณะระดับดี มี
ความรับผิดชอบ และใช้เวลาใน
การสอนตรงตามแผนที่วางไว้ 

 มีคุณลักษณะระดับ
พอใช้ และใช้ภาษาพูด
และภาษากาย           
ที่เหมาะสม 

 มีการแต่งกายท่ี
เหมาะสมตาม
กาลเทศะ 

 
การประเมิน      1.  เกณฑ์ระดับคุณภาพท่ีผ่านการประเมินส าหรับผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับช านาญ  
                          และต้องมีผลการประเมินระดับดีในทุกข้อ 

2.  เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ผ่านการประเมินส าหรับผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์   ต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับช านาญ 
     พิเศษ และต้องมีผลการประเมินระดับดีเป็นอย่างน้อย และต้องมีผลการประเมินระดับดีมากไม่น้อยกว่า 4 ข้อ 

สรุปมติคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน    ผลการสอนมีคุณภาพในระดับ   (  ) ต่ ากว่าช านาญ     (  ) ช านาญ    (  ) ช านาญพิเศษ   

 

      ลงชื่อ            ลงชื่อ            ลงชื่อ  
(     )               (     )                                (           )               
      ประธานอนุกรรมการ             อนุกรรมการ        อนุกรรมการ 
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  2.  แนวทางการประเมิน    ในเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อ และแต่ละตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน 
1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็น
ระบบ                                       
    1.1 มีแผนการสอน 

ระดับพอใช้  มีแผนการสอนที่ไม่สมบูรณ์ แผนการสอนไม่มีหัวข้อหลัก 
จ านวนอย่างน้อย ๓ หัวข้อ
วัตถุประสงค์ของวิชา วิธีการ
สอน และวิธีการประเมินผล 
 
 

แผนการสอนของรายวิชา/หัวข้อที่สอน 

ระดับดี  มีแผนการสอนที่สมบูรณ์ แผนการสอนที่สมบูรณ์ต้อง
ประกอบด้วยหัวข้อหลัก   
จ านวนอย่างน้อย ๓ หัวข้อ    
คือ  วัตถุประสงค์ของวิชา  
วิธีการสอน  และวิธีการ
ประเมินผล 
 

แผนการสอนฉบับสมบูรณ์ 

ระดับดีมาก  มีคุณลักษณะระดับดี และน าผล
การประเมินจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์ 

มีคุณลักษณะระดับดี และมีการ
น าผลการประเมินการสอน  
จากแหล่งต่างๆ อาทิ จากผู้ที่
ภาควิชาหรือส่วนงานแต่งตั้ง 
หรือจากนักศึกษา หรือจาก
คณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน มาวิเคราะห์ 
 
 

1.  แผนการสอนฉบับสมบูรณ ์               
2.  แบบประเมินการสอนจากแหล่งต่างๆ   
3.  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินการสอน
จากแหล่งต่างๆ    
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หัวข้อ ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน 
1.2. มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนด 

ระดับพอใช้   มีเอกสารหลักฐานที่ใช้            
ในการประเมินผลการสอนที่ไม่สมบูรณ์ 

 
 

ระดับดี  มีเอกสารหลักฐาน ที่ใช้                 
ในการประเมินผลการสอนทีส่มบูรณ์ 

เอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวข้อ
ที่สอนในชั่วโมงนั้น ชื่ออาจารย์
ผู้สอน  ชื่อวิชา  ชื่อหลักสูตร  
วันเดือนปีและเวลาที่สอน   
วัตถุประสงค์การศึกษาของเรื่อง
ที่สอน  เนื้อหาของเรื่องที่สอน
โดยสังเขป สื่อการเรียนรู้  
วิธีการการวัดผลการเรียนรู้  
การปรับปรุงแก้ไข แหล่งที่มา
เอกสารอ้างอิงแนะน าแหล่ง 
ข้อมูล 
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล    
การสอน 

ระดับดีมาก  มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่สมบูรณ์ และทันสมัย 

มีการพัฒนาและปรับปรุง
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่สมบูรณ์ 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล    
การสอนฉบับปรับปรุง 
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หัวข้อ ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน 
ระดับดีเด่น  มีคุณสมบัติระดับดีมาก  และมีการ
พัฒนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนให้เป็นหนังสิอ หรือต ารา 

มีเอกสารหลักฐานที่ปรับปรุงมา
เป็นหนังสือหรือต ารา 

1.  หลักฐานการปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่
ใช้ในการประเมินผลการสอน 
2. โครงร่าง หนังสือ หรือต าราที่พัฒนาจาก
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการ
สอน 

2. มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จัก     
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ 
ในวิชาที่สอน 

ระดับพอใช้  สามารถอธิบายและกระตุ้น       
ให้นักศึกษารู้ และเข้าใจ 

 1.  ใช้การสังเกตการสอน                     
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์         
3.  ผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

ระดับดี  มีคุณลักษณะระดับพอใช้ และน าไป
ประยุกต์ ใช้ได้ 

 1.  ใช้การสังเกตการสอน                      
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์                
3.  ผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

ระดับดีมาก  มีคุณลักษณะระดับดี  และ 
สามารถให้ผู้เรียนวิเคราะห์ในวิชาที่สอนได้ 

การคิดวิเคราะห์  หมายถึง การ
คิดเชิงวิเคราะห์ แยกแยะ     
หาความสัมพันธ์ หรือการหา
เหตุและผล หาข้อดีข้อเสีย  

1.  ใช้การสังเกตการสอน                     
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา  เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์                     
3.  ผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
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หัวข้อ ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน 
ระดับดีเด่น   มีคุณสมบัติระดับดีมาก  และ
สามารถให้ผู้เรียนวิพากษ์ในวิชาที่สอนได้  
(ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ต้องท าให้นักศึกษา
สังเคราะห์ได้) 

การคิดเชิงวิจารณ์  เป็นการให้
ค าตัดสินสิ่งที่ก าลังพิจารณา 
โดยใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการ
สืบค้นความจริง หรือตัดสิน
ข้อเท็จจริง  การสังเคราะห์  
เป็นความสามารถในการคิด    
ที่ดึงองค์ประกอบต่างๆ จาก 
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล     
ที่เก่ียวข้อง มาหลอมรวม  
ภายใต้โครงร่างใหม่ที่เหมาะสม 
 
 

1.  ใช้การสังเกตการสอน                     
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา  เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์                    
3.  ผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3. มีความสามารถในการใช้เทคนิค วิธี
สอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา 

หมายถึง  การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
ยกตัวอย่างสอดแทรกประสบการณ์ ใช้
ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิด และตอบค าถาม
ให้เข้าใจได้ชัดเจน 

 

ระดับพอใช้  มีเทคนิควิธีสอนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ 

 1.  ใช้การสังเกตการสอน                     
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ 
   
        

ระดับดี  มีคุณลักษณะระดับพอใช้  และมีการ
สอดแทรกประสบการณ์ 

 1.  ใช้การสังเกตการสอน                         
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์  
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หัวข้อ ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน 
ระดับดีมาก  มีคุณลักษณะระดับดี  และมีวิธีการ
สอนที่หลากหลาย 

วิธีการสอนที่หลากหลาย อาทิ 
lecture – based learning,  
active learning,  project-
based learning,  case study 
หรือการสอนแบบสาธิต  แบบ
อภิปราย  แบบสถานการณ์
จ าลอง การเรียนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ฯลฯ 

1.  ใช้การสังเกตการสอน                     
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์          

ระดับดีเด่น  มีคุณลักษณะระดับดีมาก  และมี
นวัตกรรมการสอน 

นวัตกรรมการสอน  หมายถึง 
สิ่งที่พัฒนาขึ้นใหม่  ซึ่งอาจเป็น 
แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ 
วิธีการ กระบวนการ สื่อและ
เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรียน
การสอน 

1.  ใช้การสังเกตการสอน                       
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์          

4. มีความสามารถชี้ให้ผู้เรียนมองเห็น
ความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ระดับพอใช้  ไม่บอกความเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

 1.  ใช้การสังเกตการณ์สอน 
2.  ประเมินจากพฤติกรรมนักศึกษา         
ในชั้นเรียน 
 

ระดับดี  บอกความเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

ความเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง  หมายถึงวิชา/หัวข้อ 
ที่สอนนั้นมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้อง หรือเสริมซึ่งกันและ
กันกับรายวิชาอ่ืนๆ ของ
หลักสูตรในแง่มุมใด 

1.  ใช้การสังเกตการสอน                      
2.  ประเมินจากพฤติกรรมนักศึกษา          
ในชั้นเรียน 
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หัวข้อ ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน 

 
ระดับดีมาก  มีคุณลักษณะระดับดี และสามารถ
บูรณาการศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

การบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
หมายถึง การน าองค์ความรู้ของ
รายวิชาหรือ/หัวข้อที่สอนมาใช้
ผสมผสานกับรายวิชาอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าหรือมี
ประสิทธิผลมาขึ้น 
 

1.  ใช้การสังเกตการสอน                      
2.  ประเมินจากพฤติกรรมนักศึกษา         
ในชั้นเรียน 

ระดับดีเด่น  มีคุณลักษณะระดับดีมาก  และ
สามารถระบุความก้าวหน้าของศาสตร์ที่สอน 
 

 1.  ใช้การสังเกตการสอน                        
2.  ประเมินจากพฤติกรรมนักศึกษา          
ในชั้นเรียน 

5. มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียน
รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้าศึกษา
เพิ่มเติม  

ระดับพอใช้  ระบุแหล่งข้อมูลหลัก (เช่น หนังสือ 
ต ารา) ในการศึกษาค้นคว้าในแผนการสอน 
 

 1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน 

ระดับดี  มีคุณลักษณะระดับพอใช้ และสามารถ
ระบุแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมใน
แผนการสอนที่ทันสมัย เช่น วารสาร เป็นต้น 
 

 1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน 

ระดับดีมาก  มีคุณลักษณะระดับดี  และสามารถ
แนะน าแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการสอน 

ระหว่างการสอน  อาจารย์
สามารถบอกแหล่งข้อมูลใน
หัวข้อที่สอน หรือเรื่องอ่ืนๆที่
อภิปรายในชั้นเรียนให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ ทั้งในเชิง
กว้างและเชิงลึก 
 

1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน                     
2. ใช้การสังเกตการสอน และการแนะน า
แหล่งข้อมลูที่เหมาะสม 
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หัวข้อ ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน 

 ระดับดีเด่น  มีคุณลักษณะระดับดีมาก และ
สามารถระบุแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมในแผนการสอน และแนะน าวิธีการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม 

การประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล หมายถึง การหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสอบทาน
ข้อมูล หรือความน่าเชื่อถือของ
ที่มาของแหล่งข้อมูล 

1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน                     
2. ใช้การสังเกตการสอน และแหล่งข้อมูล
เพ่ิมเติมในการศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสม 

 
6. มีความสามารถในการจัดให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

ระดับพอใช้   กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบค าถาม  1. ใช้การสังเกตการสอนและพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น 
 

ระดับดี  มีคุณลักษณะระดับพอใช้  และสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเป็น
รายบุคคล 
 
 

อาจใช้วิธีการ ถาม – ตอบ 1. ใช้การสังเกตการสอนและพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น 
 
 

ระดับดีมาก  มีคุณลักษณะระดับดี  และสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม 

อาจใช้วิธีการถาม – ตอบ หรือ
ให้โจทย์และร่วมกันอภิปรายใน
กลุ่ม 
 
 

1. ใช้การสังเกตการสอนและพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น 
 
 

ระดับดีเด่น  มีคุณลักษณะระดับดีมาก   และ
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
 
 

มีการถาม – ตอบ และนักศึกษา
สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของตนเองด้วย 
 

1. ใช้การสังเกตการสอนและพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น 
 
 



14 
 

หัวข้อ ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน 

7. มีความสามารถในการใช้สื่อการ
สอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม
เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชา

ระดับพอใช้  มีการใช้สื่อการสอน หรืออุปกรณ์
ช่วยสอน 

มีการใช้สื่อ หรืออุปกรณ์ช่วย
สอนประเภทใดก็ได้ 

1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน                    
2. ใช้การสังเกตการสอนและการใช้สื่อ    
การสอน 
 

ระดับดี  มีคุณลักษณะระดับพอใช้  และสามารถ
ใช้สื่อการสอน หรืออุปกรณ์ช่วยสอน             
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ 

มีการน าสื่อ หรืออุปกรณ์ช่วย
สอนที่มีอยู่แล้วมาใช้อย่าง
หลากหลายขึ้น อาทิ 
แอพพลิเคชั่น โปรแกรม
ส าเร็จรูป  กูเก้ิลคลาสรูม หุ่น  
 
 

1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน                    
2. ใช้การสังเกตการสอนและการใช้สื่อ    
การสอน 
 

ระดับดีมาก  มีคุณลักษณะระดับดี  และสามารถ
พัฒนารูปแบบการใช้สื่อการสอน หรืออุปกรณ์
ช่วยสอน ที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ 

มีการพัฒนาสื่อการสอน หรือ
อุปกรณ์ช่วยสอนขึ้นด้วยตนเอง
เอง 
 
 

1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน                    
2. ใช้การสังเกตการสอนและการใช้สื่อ    
การสอน 

ระดับดีเด่น  มีคุณลักษณะระดับดีมาก   และมี
การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 

มีการน านวัตกรรมการเรียนการ
สอนมาใช้ เช่น การเรียนรู้ด้วย
เกมส์ (game – based 
learning)  การเรียนรู้เป็นทีม 
(team – based learning) 

 

1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน                    
2. ใช้การสังเกตการสอนและการใช้สื่อ    
การสอน 
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หัวข้อ ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน 
ที่สอน  

 

ระดับพอใช้   มีการก าหนดวิธีการประเมินผล  1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน                    
2. ใช้การสังเกตการสอนและการตอบค าถาม
ของนักศึกษา                                     
3.  แบบทดสอบและผลการทดสอบ 

ระดับดี  มีคุณลักษณะระดับพอใช้  และมีการ
ออกแบบหรือวางแผน การวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

ต้องมีการก าหนดวิธีการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ เช่น ก าหนดผลการ
เรียนรู้เป็นแบบทักษะพิสัย 
(cognitive learning) แต่ใช้วิธี
ประเมินแบบอ่ืนๆ ที่ไม่
สอดคล้องกับการประเมิน
สมรรถนะหรือทักษะ เป็นต้น 
 

1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน                    
2. ใช้การสังเกตการสอนและการตอบค าถาม
ของนักศึกษา                                                            
3.  แบบทดสอบและผลการทดสอบ 

ระดับดีมาก  มีคุณลักษณะระดับดี   และมีการ
ประเมินความก้าวหน้า (formative) และ/หรือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ (summative) ของผู้เรียน 

การประเมินความก้าวหน้า 
หมายถึง กาปรระเมินระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
การประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือตัดสิน
คุณภาพผู้เรียนและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

1.  แผนการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน                     
2. ใช้การสังเกตการสอนและการตอบค าถาม
ของนักศึกษา                                                           
3.  แบบทดสอบและผลการทดสอบ 
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หัวข้อ ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน 
ระดับดีเด่น  มีคุณลักษณะระดับดีมาก   และมี
การวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีใหม่ เพื่อพัฒนา
ผลการเรียนรู้ 

 1.  แผนการสอน และเอกสารเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน     
2. ใช้การสังเกตการสอน และการตอบ
ค าถามของนักศึกษา                                                           
3.  แบบทดสอบและผลการทดสอบ 

9. เป็นแบบอย่างทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  

ระดับพอใช้   มีการแต่งกายที่เหมาะสมตาม
กาลเทศะ 

 1. ใช้การสังเกตการสอนและการแต่งกาย
ของอาจารย์ 

ระดับดี  มีคุณลักษณะระดับพอใช้   และใช้
ภาษาพูดและภาษากายที่เหมาะสม 

 1. ใช้การสังเกตการสอน การใช้ค าพูด และ
ท่าทาง 
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์          

ระดับดีมาก  มีคุณลักษณะระดับดี และใช้เวลา
ในการสอนตรงตามแผนที่วางไว้ 

 1. ใช้การสังเกตการสอน                      
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ 
          

ระดับดีเด่น  มีคุณลักษณะระดับดีมาก   และมี
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

 1. ใช้การสังเกตการสอน                      
2.  ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา เฉพาะ
ในส่วนของการรับทราบวัตถุประสงค์ในการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ 
          

 


