
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1

/9หน้าที่ 1

รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
นักศึกษา

AVG SD

CMD4213 อายุรกรรมภายในทางการแพทย์แผนจีน 1 3.94 0.18

กลุ่มเรียน : S01 นักศึกษา (AVG = 3.94 SD = 0.18)

CMD4214 อายุรกรรมภายในทางการแพทย์แผนจีน 2 4.00 0.00

กลุ่มเรียน : S01 นักศึกษา (AVG = 4.00 SD = 0.00)

CMD2206 ศัพท์ภาษาจีนทางการแพทย์ 2 3.80 0.21

กลุ่มเรียน : S01 นักศึกษา (AVG = 3.80 SD = 0.21)

CMD2110 ระบบสุขภาพและการสาธารณสุข 3.81 0.25

กลุ่มเรียน : S01 นักศึกษา (AVG = 3.81 SD = 0.25)

CHL1004 ภาษาจีนพูด-ฟัง 2 4.36 0.48

กลุ่มเรียน : S01 นักศึกษา (AVG = 4.36 SD = 0.48)

CHL1006 ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 4.45 0.49

กลุ่มเรียน : S01 นักศึกษา (AVG = 4.45 SD = 0.49)

CHL1003 ภาษาจีนพูด-ฟัง 1 4.20 0.00

กลุ่มเรียน : S01 นักศึกษา (AVG = 4.20 SD = 0.00)

CHL1005 ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1 4.20 0.00

กลุ่มเรียน : S01 นักศึกษา (AVG = 4.20 SD = 0.00)

เฉลี่ยรวม 4.12 0.22

* หมายเหตุ : AVG = ค่าเฉลี่ย, SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วันที่พิมพ์ : 26/11/2564 12:40:10 ผู้พิมพ์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก IP address : 184.22.21.13



ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1

/9หน้าที่ 2

รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก

รายวิชา : CHL1003 : ภาษาจีนพูด-ฟัง 1

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

อาจารย์สอนงงความคิดเห็นที่  1

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.20

2 ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.20

3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.20

4 ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน

4.20

5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 4.20

6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 4.20

7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.20

8 ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น

อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์

4.20

9 ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน

และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้แก้ไข

4.20

10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.20

11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.20

12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 4.20

13 ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา

รวมทั้งฝึกปฏิบัตินำไปใช้ในสภาพจริง

4.20

14 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม 4.20

15 มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน,

ใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning

4.20

วันที่พิมพ์ : 26/11/2564 12:40:10 ผู้พิมพ์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก IP address : 184.22.21.13



ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1

/9หน้าที่ 3

รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก

รายวิชา : CHL1004 : ภาษาจีนพูด-ฟัง 2

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.20

2 ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.40

3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.40

4 ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน

4.40

5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 4.20

6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 4.40

7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.40

8 ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น

อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์

4.60

9 ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน

และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้แก้ไข

4.60

10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.60

11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.20

12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 4.40

13 ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา

รวมทั้งฝึกปฏิบัตินำไปใช้ในสภาพจริง

4.20

14 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม 4.20

15 มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน,

ใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning

4.20

วันที่พิมพ์ : 26/11/2564 12:40:10 ผู้พิมพ์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก IP address : 184.22.21.13



ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1

/9หน้าที่ 4

รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก

รายวิชา : CHL1005 : ภาษาจีนอ่าน - เขียน 1

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

อาจารย์สอนงงความคิดเห็นที่  1

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.20

2 ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.20

3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.20

4 ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน

4.20

5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 4.20

6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 4.20

7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.20

8 ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น

อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์

4.20

9 ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน

และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้แก้ไข

4.20

10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.20

11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.20

12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 4.20

13 ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา

รวมทั้งฝึกปฏิบัตินำไปใช้ในสภาพจริง

4.20

14 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม 4.20

15 มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน,

ใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning

4.20

วันที่พิมพ์ : 26/11/2564 12:40:10 ผู้พิมพ์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก IP address : 184.22.21.13



ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1

/9หน้าที่ 5

รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก

รายวิชา : CHL1006 : ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.40

2 ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.40

3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.40

4 ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน

4.60

5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 4.20

6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 4.40

7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00

8 ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น

อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์

4.40

9 ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน

และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้แก้ไข

4.40

10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.60

11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.60

12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 4.80

13 ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา

รวมทั้งฝึกปฏิบัตินำไปใช้ในสภาพจริง

4.60

14 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม 4.60

15 มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน,

ใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning

4.40
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ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1

/9หน้าที่ 6

รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก

รายวิชา : CMD2110 : ระบบสุขภาพและการสาธารณสุข

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 3.60

2 ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 3.80

3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3.80

4 ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน

4.00

5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 3.80

6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 3.60

7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00

8 ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น

อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์

4.00

9 ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน

และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้แก้ไข

3.60

10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 3.60

11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 3.80

12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 3.80

13 ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา

รวมทั้งฝึกปฏิบัตินำไปใช้ในสภาพจริง

4.20

14 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม 3.80

15 มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน,

ใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning

3.80
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ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1

/9หน้าที่ 7

รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก

รายวิชา : CMD2206 : ศัพท์ภาษาจีนทางการแพทย์ 2

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 3.60

2 ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 3.80

3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.00

4 ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน

3.80

5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 4.00

6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 3.60

7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3.80

8 ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น

อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์

4.00

9 ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน

และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้แก้ไข

3.80

10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 3.80

11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 3.60

12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 3.80

13 ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา

รวมทั้งฝึกปฏิบัตินำไปใช้ในสภาพจริง

3.80

14 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม 3.80

15 มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน,

ใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning

3.80
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/9หน้าที่ 8

รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก

รายวิชา : CMD4213 : อายุรกรรมภายในทางการแพทย์แผนจีน 1

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.00

2 ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00

3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.00

4 ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน

3.50

5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 4.00

6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 4.00

7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00

8 ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น

อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์

4.00

9 ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน

และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้แก้ไข

3.50

10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.00

11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.00

12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 4.00

13 ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา

รวมทั้งฝึกปฏิบัตินำไปใช้ในสภาพจริง

4.00

14 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม 4.00

15 มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน,

ใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning

4.00
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ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1

/9หน้าที่ 9

รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ : นางสาว อาภาภรณ์ พุฒเอก

รายวิชา : CMD4214 : อายุรกรรมภายในทางการแพทย์แผนจีน 2

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อที่ ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย

นักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.00

2 ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00

3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.00

4 ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน

4.00

5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 4.00

6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 4.00

7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00

8 ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น

อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์

4.00

9 ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน

และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้แก้ไข

4.00

10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.00

11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.00

12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 4.00

13 ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา

รวมทั้งฝึกปฏิบัตินำไปใช้ในสภาพจริง

4.00

14 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม 4.00

15 มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน,

ใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning

4.00
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