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                               มหาวิทยาลัยพายพั (Payap University)   
                                การประเมินการเรียนการสอน  (ส าหรับหัวหน้างาน/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)  
              แบบบันทึกสังเกตการสอน   

          ภาคการศึกษาที่ ........... ปีการศึกษา .................   
                              **************************** 

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

ชื่อผู้สอน (ที่ถูกประเมิน)................................................รหัสประจ าตัวผู้สอน (ที่ถูกประเมิน)......... .................................. 
ชื่อผู้ประเมินการสอน........................................................รหัสประจ าตัว (ผู้ประเมินการสอน).................. ........................ 
รหัสวิชา.........................ชื่อวิชา.............................. .....................................สังกัดคณะ/วิทยาลัย........................................ 

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย 🌕 ลงในช่องที่ตรงระดับความคิดเห็น/ ความเป็นจริงของท่านมากที่สุด  (Please circle 
the number that you mostly agree with) 
 
ส่วนที่ 1 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  (Instruction) 

 
 

รายการประเมิน (Content list) 

ระดับความพึงพอใจ 
(Level  of  satisfaction) 

น้อยที่สุด มากที่สุด 
(Very dissatisfiedVery 

satisfied) 
1) การจัดการเรียนการสอน (Lesson preparedness) (จ านวน 4 ข้อ) 
1. เนื้อหาวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ จุดมุ่งหมายของรายวิชาที่ก าหนด 
    ไว ้(The course material is consistent with the course  
    description and purposes.)   
2. เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับระดับความรู้และความสามารถของผู้เรียน     
    (The course is appropriate to the level of knowledge and  
    ability of the student.) 
3. ผู้สอนมีสื่อการสอน/ เอกสารประกอบการสอน ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา    
    (The instructor utilizes media and print resources appropriate  
    to the course content.)  
4. ผู้สอนสอนอย่างสม่ าเสมอ และ/หรือ สอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว้  
    (The instructor teaches regularly and/or teaching according to  
    the lesson plan.) 
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รายการประเมิน (Content list) 

ระดับความพึงพอใจ 
(Level  of  satisfaction) 

น้อยที่สุด มากที่สุด 
(Very dissatisfiedVery 

satisfied) 
2) วิธีการถ่ายทอดความรู้ (Techniques to deliver the lessons in  
    online class) (จ านวน 4 ข้อ)  
 5. ผู้สอนได้แนะน าแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
    (The instructor offers an introduction to the online  
     classroom.)       
6. ผู้สอนใช้วิธีการสอนท่ีท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

(The instructor uses teaching methods that enable students to 
participate in learning.) 

7. ผู้สอนได้มอบหมายงาน และ/ หรือ แนะน าแนวทางให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วย 
     ตนเองพร้อมท้ังแนะน าแหล่งความรู้เพิ่มเติม 
     (The instructor gives assignments and/or provides guidance for 

self-research, as well as introducing additional resources.) 
8. ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างการสอน และมีขอ้แนะน าให้ 
    ผู้เรียนน าไปพัฒนาการเรียนรู้ 
    (The instructor evaluates the learning outcomes during the 

course and provides suggestions to develop learning.)  
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3) ความรู้ความสามารถของผู้สอน (Instructor’s  Knowledge and  
    Ability) (จ านวน 3 ข้อ) 
  9. ผู้สอน สอน/ อธิบาย /ยกตัวอย่างประกอบ/ ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน 
      (The instructor teaches/ describes / gives examples / answers    
      questions clearly.) 
 10. ผู้สอนได้สอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม หรือระเบียบวินัยแก่ผู้เรียน 
       (The instructor imparts ethics, morality, or discipline to the  
       students.)  
 11. ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือศาสตร์ 
      ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม        
      (The instructor is able to integrate course content to current  
      situations or related fields as appropriate.) 
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รายการประเมิน (Content list) 

ระดับความพึงพอใจ 
(Level  of  satisfaction) 

น้อยที่สุด มากที่สุด 
(Very dissatisfiedVery 

satisfied) 
4) บุคลิกภาพของผู้สอน  (Instructor’s characteristics) (จ านวน 3 ข้อ) 
 12. ผู้สอนมีการติดตาม/ดูแล การเรียนของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 
      (The instructor follows up / supervises the students' learning   
      appropriately.) 
 13. ผู้สอนมีบุคลิกลักษณะทางวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
      (The instructor has appropriate professional personality traits.)  
 14. ผู้สอนมีความรับผิดชอบ มีวินัย และตรงต่อเวลา 
      (The instructor is responsible, disciplined and punctual.) 
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ส่วนที่ 2 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (Facility) 

 
 

รายการประเมิน (Content list) 

ระดับความพึงพอใจ 
(Level  of  satisfaction) 

น้อยที่สุด มากที่สุด 
(Very dissatisfiedVery 

satisfied) 
5) ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน (Facilities)   (จ านวน 2 ข้อ) 
 15. มีแหล่งทรัพยากร/สื่อท่ีผู้เรียนสามารถมาทบทวนบทเรียนได้ 
      (There are resources / media that students can use to review  
      lessons.) 
 16. โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เหมาะสม/ใช้งานง่าย 
      (The online learning platform is appropriate / easy to use.)  
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1    2    3    4    5 
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ (Suggestions) 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 


