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       มหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University)   
                                การประเมินการเรียนการสอน  (ส าหรับหัวหน้างาน/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย))  
              แบบบันทึกสังเกตการสอน    ภาคการศึกษาที่ ........... ปกีารศึกษา .................   
                                  **************************** 

                    แบบประเมินนี้จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนประเ มินตามความเป็นจริง 
(Please truly evaluate the following) 

ชื่อผู้สอน (ที่ถูกประเมิน)................................................รหัสประจ าตัวผู้สอน (ที่ถูกประเมิน)................. .......................... 
ชื่อผู้ประเมินการสอน........................................................รหัสประจ าตัว (ผู้ประเมินการสอน).......................................... 
รหัสวิชา.........................ชื่อวิชา...................................................................สังกัดคณะ/วิทยาลัย........................................ 
กรุณาใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมที่ประเมินมากที่สุด  (Please circle the 
number that you  mostly agree with) 
 
ส่วนที่ 1 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  (Instruction) 

 
รายการประเมิน (Content list) 

ระดับการประเมิน 
(Level  of  satisfaction) 

       น้อยท่ีสุด มากท่ีสุด 
(Strongly disagreeStrongly  agree) 

1) เน้ือหาและการเตรยีมเน้ือหา (Content and Planning) (จ านวน 3 ข้อ) 
   1. ผู้สอนได้ใหค้ าแนะน าอย่างชัดเจนก่อนการฝกึปฏิบัติ 
       (The instructor provided clear introduction before practice began)  
   2. ผู้สอนมีการเตรียมความพรอ้มด้านสื่อ/ เครื่องมือ/ อุปกรณก์ารสอนไว้ล่วงหน้า 
      (The instructor had prepared media, equipment and supplies in  
       advance) 
   3. เนื้อหาวิชา/ กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของการฝึกปฏิบัติ 
      (The course material and activities were consistent with the  
       purposes of the practice) 

 
1    2    3   4    5 

 
1    2    3   4    5 

 
 

1    2    3   4    5 
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ส่วนที่ 2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน (ต่อ)  (Instruction)  

 
 

รายการประเมิน (Content list) 

ระดับการประเมิน 
(Level  of  satisfaction) 

       น้อยที่สุด มากที่สุด 
(Strongly disagreeStrongly  
agree) 

 2) วิธีการถ่ายทอดความรู้ (Techniques to deliver the lessons in class) 
    (จ านวน 4 ข้อ)  
    4. ผู้สอนมีเอกสาร/ คู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติครบถ้วนตามเนื้อหา 
       (The instructor had complete documents or lab manuals that  
        covered the course) 
   5. ผู้สอนมีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
       (The instructor made appropriate practice assignments for the  
       students) 
   6. ผู้สอนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นขณะฝึกปฏิบัติ 
        (The instructor allowed the students to offer ideas and express  
        opinions as they practiced)  
   7. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมระหว่างการฝึกปฏิบัติ  
        (The instructor had appropriate tests and measurements of  
        student work as the practice course was going on) 

 
 

1    2    3   4    5 
 
 

              1    2    3   4    5 
 
 

1    2    3   4    5 
 
 

              1    2    3   4    5 

3) ความรูค้วามสามารถของผู้สอนและการบูรณาการ (Instructor’s  
    Knowledge and Ability) (จ านวน 4 ข้อ) 
    8. ผู้สอนมีการแนะน าอย่างเป็นขั้นตอน ท าให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจแนวทาง 
         การฝึกปฏิบัติ 
        (The instructor provided step-by-step introduction which enabled  
         students to understand the practice) 
    9. ผู้สอนมีการสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม หรือระเบียบวนิยั/ จรรยาบรรณที ่
        ใช้ในการฝึกปฏิบัตแิก่ผู้เรยีน 
       (The instructor incorporated ethics, morals, or professional  
        regulations and ethical codes in the students’ practice)       
   10. ผู้สอนสามารถให้ความช่วยเหลือ/ แนะน าเม่ือมีปัญหาระหว่างการฝึกปฏิบัติ 
        (The instructor was able to help or give advice when problems  
        arose during practice)  
   11. ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การฝึกปฏิบัตไิด้อย่างชัดเจน 
        (The instructor was able to clearly connect theory to practice) 

 
 

1    2    3   4    5 
 
 
 

1    2    3   4    5 
 
 
 

1    2    3   4    5 
 
 

1    2    3   4    5 
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ส่วนที่ 2 ประเมินอาจารย์ผู้สอน (ต่อ)  (Instruction)  

 
 

รายการประเมิน (Content list) 

ระดับการประเมิน 
(Level  of  satisfaction) 

       น้อยที่สุด มากที่สุด 
(Strongly disagreeStrongly  
agree) 

4) พฤติกรรมทั่วไป  (Instructor’s Behavior) (จ านวน 5 ข้อ) 
    12. ผู้สอนดูแลการฝกึปฏิบัตติามแผนการสอนที่ก าหนดไว้  
        (The instructor provided oversight for the practice as stipulated in  
         the course plan) 
    13. ผู้สอนดูแล/ ควบคุมการฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
        (The instructor oversaw and directed the practice appropriately) 
    14.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเข้าพบและปรึกษานอกเวลาเรยีน 
        (The instructor provided opportunities for students to meet and get  
         advice outside of class) 
    15. ผู้สอนมีบุคลกิลักษณะและการแต่งกายที่เหมาะสม 
       (The instructor had appropriate personality characteristics and dress) 
    16. ผู้สอนวางตัวและมีความประพฤติเหมาะสมกับวิชาชีพ 
        (The instructor had professional bearing and behavior) 

 
 

1    2    3   4    5 
 

1    2    3   4    5 
 

1    2    3   4    5 
 
 

1    2    3   4    5 
 

1    2    3   4    5 

 
ส่วนที่ 2 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (Facility) 

 
 

รายการประเมิน (Content list) 

ระดับการประเมิน 
(Level  of  satisfaction) 

       น้อยที่สุด มากที่สุด 
(Strongly disagreeStrongly  
agree) 

5) ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน (Facility)   (จ านวน 1 ข้อ) 
    17. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัตมีิความเหมาะสมและเพียงพอ 
         (Instructional equipment and facilities were appropriate and  
         sufficient) 

 
1    2    3   4    5 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ (Suggestion) 
......................................................................................................................... ..............................................................................
......................................................................................................................... ..............................................................................
......................................................................... ................................................................................................ .............................. 
................................................................................................................................... .................................................................... 
 


