แบบประเมินผลการสอน
(แบบประเมินสาหรับตนเอง)
ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน …….............................................................................................................................................................................
สังกัด ........................คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .............................................................................................................
เสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง......................................................ในสาขาวิชาวิศวกรรม……………….............................................................
หัวข้อการประเมิน
1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกาหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็น
ผู้สอน ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและกฎหมาย
2. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
ติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรก
ประสบการณ์ จ ริง หรือใช้ คาถามเพื่อให้ผู้ เรียนคิด และตอบคาถามให้เข้า ใจอย่ า ง
ชัดเจน
3. มีความสามารถที่จะสอนให้ผเู้ รียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้
ได้ด้วยตัวเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ความเชื่อถือ สามารถเป็น
ผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner)
4. มีความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมี
เหตุผลในวิชาที่สอน
5. มีความสามารถในการให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
6. มีความสามารจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม
7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนทีท่ ันสมัยเหมาะสมเป็น
อย่างดี สามารถจาลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
8. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน (interpersonal
skill) ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ(adaptability) และการ
รับความคิดเห็น
9. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน
รวม
คะแนนเฉลีย่ ที่ได้ = คะแนนรวม 9 ข้อ
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ดีมาก
4

…………………......................…………
(.....................................................................)
ผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาเป็นผูป้ ระเมินตนเอง
วันที่....................................

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

(แบบประเมินสาหรับตนเอง)

แบบการประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน ............................................................................................................................................................
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา.......................................................................คณะ...................................................................................................
เสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา.........................................................
1.2 ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา.............................................................................................................................
2. เกณฑ์สาหรับประเมิน
2.1 ความถูก ต้องและความทั นสมัยของเนื้อหา หมายถึง เนื้อหา ทฤษฎี สู ตร กฎ การทดลอง ข้อมูล การตีความหมาย
หลักฐานการอ้างอิง ศักราช ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขาวิชานั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
หัวข้อการประเมิน

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา
2.2 ความครอบคลุมรายวิชา หมายถึง เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน ฉบับนั้นครอบคลุมทุกหัวเรื่องที่เป็น
สาระสาคัญของรายวิชาที่ผู้เสนอขอรับผิดชอบ
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
หัวข้อการประเมิน

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

ความครอบคลุมรายวิชา
2.3 การจัดลาดับเนื้อหา หมายถึง การจัดลาดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอน ทาให้เข้าใจง่าย
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
หัวข้อการประเมิน
การจัดลาดับเนื้อหา

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

2.4 รูปแบบในการเขียน หมายถึง รูปแบบในการเขียนที่ระบุความคิดรวบยอดได้ชัดเจนและอธิบายขยายความคิดรวบยอด
สามารถสื่อความหมายได้ดี ซึ่ งอาจมีภาพ แผนภูมิ ตาราง แถบเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเลื่อนหรือสื่อการสอนออนไลน์อื่นๆ ฯลฯ
ประกอบเพื่อความเข้าใจและน่าสนใจมีความประณีตในการจัดรูปแบบการเขียน มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีแบบ
แผนในการเขียนอ้างอิง จัดทาบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้อย่างเหมาะสม
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
หัวข้อการประเมิน

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

รูปแบบในการเขียน
2.5 การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน หมายถึง การศึกษาค้นคว้า ตารา หนังสือ เอกสาร และ
งานวิจยั ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานัน้ หรือให้ผู้อ่านได้มีความรู้และสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
หัวข้อการประเมิน

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอน
2.6 ความถู กต้ องในการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ ส านวนในการเขีย นเป็ น แบบแผนของภาษา ใช้ ศัพท์ บั ญ ญัติ และใช้
ศัพท์เทคนิคความถูกต้องตามหลักวิชาการ
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
หัวข้อการประเมิน

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

ความถูกต้องในการใช้ภาษา
2.7 การเสนอแนวคิ ด ของตนเอง หมายถึ ง การแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม เช่ น ข้ อ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ข้ อ เสนอแนะ
การประยุกต์ เนื้อหาสาระต่าง ๆ คาสรุป หรือการให้แนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจากวิเคราะห์และสังเคราะห์
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
หัวข้อการประเมิน
การเสนอแนวคิดของตนเอง

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

2.8 คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน หมายถึง ความสาคัญ ความน่าเชื่อถือ และประโยชน์ของเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน ในการนาไปใช้ประกอบการสอน หรือสื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและสามารถนาไปใช้อ้างอิงได้
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
หัวข้อการประเมิน

ดีมาก
4

ดี
3

พอใช้
2

ควรปรับปรุง
1

คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
คะแนนเฉลี่ย = ผลบวกของการประเมินข้อ 2.1 – ข้อ 2.8
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=

2.9 ความเห็นของอนุกรรมการเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคาสอน
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
…………………......................…………
(.....................................................................)
ผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาเป็นผูป้ ระเมินตนเอง
วันที่....................................

