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       มหาวิทยาลัยพายัพ (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........................................ 
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 2 ข้อ) 
   1. เนื้อหาวิชา/ กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของรายวิชา 
      (The course material and activities were consistent with the  
       subject of the course) 
   2. ผู้สอนมอบหมายงาน และจัดเตรียมเนื้อหาได้เหมาะสมกับระยะเวลาท่ีก าหนด 
      (The instructor made assignments and provided material  
       appropriate to the time available) 

 
1    2    3   4    5 

 
 

1    2    3   4    5 

2) วิธีการถ่ายทอดความรู้ (Techniques to deliver the lessons in class) 
    (จ านวน 3 ข้อ)  
    3. ผู้สอนได้แนะน าแนวทางในการค้นหาข้อมูล/ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการ 
        เรียนการสอน 
       (The instructor introduced ways of searching for and sources of  
        material that applied to the instruction being undertaken) 
   4. ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกันหรอืแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
       (The instructor encouraged students to work together or to  
        exchange ideas) 

 
 

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 3 ข้อ)  
     5. ผู้สอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
       (The instructor encouraged students to freely express ideas) 

 
 

1    2    3   4    5 

3) ความรูค้วามสามารถของผู้สอนและการบูรณาการ (Instructor’s  
    Knowledge and Ability) (จ านวน 3 ข้อ) 
    6. ผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ 
        ให้แก่ผู้เรียน 
        (The instructor was able to set up a learning process that  
        increased students’ ability to do research)  
    7. ผู้สอนสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมจัดการสัมมนา/ การน าเสนอ 
        ผลงานของผู้เรียน 
        (The instructor was able to give advice about preparing to  
        conduct seminars and to make student presentations)        
    8. ผู้สอนสามารถสรุปเนือ้หา/ ประเด็นส าคัญในการน าเสนองานของผูเ้รียน 
        ท าให้ผู้เรียนเข้าใจ/ ติดตามประเด็นปัญหาได้ดี 
        (The instructor made summaries of materials and key points  
        about making presentations of work so that students  
        understood and can follow-up on problems) 

 
 

1    2    3   4    5 
 
 
 

1    2    3   4    5 
 
 
 

1    2    3   4    5 
 
 

4) พฤติกรรมทั่วไป  (Instructor’s Behavior) (จ านวน 5 ข้อ) 
    9. ผู้สอนดูแล/ มอบหมายงานตามแผนการสอนที่ก าหนดไว ้
        (The instructor oversaw and made work assignments in accordance  
         with the course plan) 
   10. ผู้สอนดูแล/ แนะน าเม่ือมปีัญหาในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
        (The instructor oversaw and provided ideas as appropriate when  
         problems arose in the class) 
   11. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเข้าพบและปรึกษานอกเวลาเรียน 
        (The instructor provided opportunities for students to meet and get  
        advice outside of class) 
    12. ผู้สอนมีบุคลกิลักษณะและการแต่งกายที่เหมาะสม 
        (The instructor had appropriate personality characteristics and  
         dress)rtment and behavior) 

 
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) 
    13. ผู้สอนวางตัวและมีความประพฤติเหมาะสมกับวิชาชีพ 
        (The instructor had professional deportment and behavior) 

 
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 2 ข้อ) 
    14. มีฐานข้อมูล/ แหล่งข้อมลู/ งานวิจัยที่ใช้ส าหรับค้นคว้าอย่างเพียงพอ         
        (There was sufficient data, resources, and research works to do  
         research)  
    15. มีแหล่งเรียนรู/้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับการสืบค้นขอ้มูล 
         (There were learning resources and up to date technology to do  
          searches for material) 

 
1    2    3   4    5 

 
 

1    2    3   4    5 
 

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


