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Content summary: 

This example evaluation page is for 303407 Electrical Laboratory IV.   

This is a online evaluation webpage from the www.reg.nu.ac.th. In the page, the student 

will fill out the form to feedback the teaching of his classes at the end of every semester.  

The questions in the webpage: 

About the student 

• How many percent are you in class? 

• Did you have/receive the course syllabus?  

 

The answer of the all following questions are 6 choices: 

most(5),  

more(4),  

fair(3),  

less(2),  

least(1),  

unable to evaluate(0). 

http://www.reg.nu.ac.th/


  



Teaching Evaluation 

• 1.1 How appropriate is the personality of the instructor? 

• 1.2  How on time is the instructor? 

• 1.3  How did the instructor give clearly instructions/steps of practicing in class? 

• 1.4  How did the instructor have the way to lead you for participation in class? 

• 1.5  How does the teaching method make the class interests? 

• 1.6  How did the instructor evaluate your learning within and cover all that are 

given in the syllabus? 

• 1.7 How did the instructor have ability to answer your questions and to provide 

reasonable advisories?    

 

Learning and teaching Support factor Evaluation  

• 2.1  How are the study room and surround facility appropriate? 

• 2.2  How are the laboratory room and surround facility appropriate? 

• 2.3 How are the library, books and medias and the academics searching facility 

appropriate and enough? 

• 2.4 How appropriate do the self study and reading rooms have amount of 

media sources?  

• 2.5 How appropriate are the internet and computer system that are provided? 
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53362730 : นายธนพัฒน ์มณฑาทพิย  ์( 11307051051 )

 การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนสิติ

แบบประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนตอ่คณุภาพการจัดการเรยีนการสอน
และส�ิงสนับสนนุการเรยีนรู้(เนน้ปฏบิัต)ิ

รายวชิา  303407 : ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า 4

อาจารย ์/  เจา้หนา้ท�ี ผศ.ดร. ศภุวรรณ พลพทิกัษช์ยั

วตัถปุระสงค์  -

คาํช�ีแจง  -Please check the rating scale which best corresponds to your opinions.

เวลาเขา้เรยีนของวชิาน�ี :

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60

 รอ้ยละ 60 ถงึ 79

 รอ้ยละ 80 ถงึ 89

 รอ้ยละ 90 ถงึ 100

ไดร้บัการแจกใบประมวลรายวชิาหรอืไม ่:

 ไดรั้บ

 ไมไ่ดรั้บ

ตอนท�ี. (1)  ประเมนิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน 

   1.1.ความเหมาะสมของบคุลกิภาพโดยรวมของอาจารยผ์ู้สอน (เชน่ การแตง่

กาย อารมณ ์คาํพดู การแสดงออก)

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

   1.2.อาจารยเ์ขา้สอน-เลกิสอนตรงเวลา และใชเ้วลาในการสอนอยา่งเหมาะสม

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

   1.3.อาจารยอ์ธบิายความสาํคญัและข ั�นตอนการฝึกปฏบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจน

http://www.nu.ac.th/
http://www.reg.nu.ac.th/registrar/evaluate.asp?avs914898516=22
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   1.3.อาจารยอ์ธบิายความสาํคญัและข ั�นตอนการฝึกปฏบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจน

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

   1.4.อาจารยม์แีนวทางและวธิกีารสอนโดยใหผู้้เรยีนมสีว่นรว่มและสนใจการ

เรยีนอยา่งตอ่เน�ือง

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

   1.5.อาจารยใ์ชส้�ือการสอนไดเ้หมาะสมกบัการฝึกปฏบิตัิ

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

   1.6.อาจารยว์ดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ท�ีครอบคลมุเน�ือหาในสว่นท�ีตนเองรบั

ผดิชอบตามท�ีช�ีแจงไวใ้นประมวลรายวชิา

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

   1.7.อาจารยต์อบคาํถามไดช้ดัเจน และใหข้อ้คดิเหน็ท�ีเป็นประโยชน์

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

ตอนท�ี. (2)  ประเมนิส�ิงสนบัสนนุการเรยีนรู้ 

   2.1.ความเหมาะสมของหอ้งเรยีน และอปุกรณอ์าํนวยความสะดวก(คณุภาพส�ือ/

โสตทศันปูกรณแ์ละอปุกรณต์า่ง ๆ )

             มากท�ีสดุ 

             มาก 
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             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

   2.2.ความเหมาะสมของหอ้งปฏบิตักิาร/หอ้งคอมพวิเตอร ์(คณุภาพส�ือ/โสต
ทศันปูกรณแ์ละอปุกรณต์า่ง ๆ)

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

   2.3.หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั มหีนงัสอื ตาํรา ส�ิงพมิพ ์และแหลง่สบืคน้ทาง

อเิลก็ทรอนกิสท์�ีเหมาะสม

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

   2.4.หอ้งคน้ควา้ดว้ยตนเองและ/หรอืหอ้งอา่นหนงัสอืของคณะมหีนงัสอื ตาํรา ส�ิง

พมิพ ์และแหลง่สบืคน้ทางอเิลก็ทรอนกิสท์�ีเหมาะสม

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

   2.5.ความเหมาะสมของคอมพวิเตอรแ์ละระบบใหบ้รกิารอนิเตอรเ์นต็ของ

มหาวทิยาลยั

             มากท�ีสดุ 

             มาก 

             ปานกลาง 

             นอ้ย 

             นอ้ยท�ีสดุ 

               ไมแ่นใ่จ หรอืไมส่ามารถประเมนิได ้DK/NA

เชญิรว่มแสดงความคดิเหน็: จาํนวนตัวอักษร ไมเ่กนิ 500

จาํนวนตัวอักษร: 

ดมีากครบั
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   SAVE   

       
    - การแสดงผลท�ีเหมาะสมแนะนาํใหใ้ช ้browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ข�ึนไป
      และขนาดความกวา้งหนา้จอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
    - ทา่นเขา้สู่ระบบเรยีบรอ้ยแลว้ หากทา่นไมไ่ดใ้ชง้านระบบนานเกนิ 15 นาท ีทา่นจงึถกูใหอ้อกจากระบบโดยอัตโนมัติ

 
     contact staff : งานทะเบยีนนสิติและประมวลผล กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลยันเรศวร โทร : 0-5596-8310,11,14,15   

  

http://www.reg.nu.ac.th/registrar/evaluate_form_u1.asp?avs914898516=14&evid=282&cl=292363&of=20571&ofcode=G04017#top
http://www.histats.com/
http://www.reg.nu.ac.th/registrar/print_NuBillpayment.asp?avs888888=8888888

