
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999043 ชื่อวิชำ กำรคิดสร้ำงสรรค์เพื่อกำรจัดกำรคุณค่ำ 
....................................................................................... 

 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 

มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 70 คน  
ส่วนที่ 2  แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป  

ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ 
               กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ 
     แสดงระดับควำมคิดเห็นคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลีย่  4.50 – 5.00   หมำยถึง  มำกที่สุด 
 คะแนนเฉลีย่  3.50 – 4.49   หมำยถึง  มำก 
 คะแนนเฉลีย่  2.50 – 3.49   หมำยถึง  ปำนกลำง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49   หมำยถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49   หมำยถึง  น้อยที่สุด 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=70 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.03 0.61 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.09 0.65 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 3.81 0.64 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

3.94 0.66 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

3.84 0.75 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.01 0.71 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

4.00 0.68 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

3.94 0.68 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 3.51 0.83 มำก 
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รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=70 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.71 0.78 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 3.87 0.80 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 3.84 0.69 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

3.99 0.75 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

3.97 0.76 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

3.889 0.77 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.06 0.76 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 3.91 0.74 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 3.93 0.73 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.50 0.72 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

3.51 0.76 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

3.83 0.72 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

3.89 0.69 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=70 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 3.95 0.61 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 3.81 0.74 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 3.95 0.77 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 3.85 0.74 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.74 0.72 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 3.86 0.72 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนทักษะด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมและด้ำนปัญญำ ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.95 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 20.0 62.9 17.1 - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎ
กติกำของสังคม 

25.7 57.1 17.1 - - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 12.9 55.7 31.4 - - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรม 

18.6 57.1 24.3 - - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซยีน 

18.6 50.0 28.6 2.9 - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ ์

  24.3 54.3 20.0 1.4 - 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำร
ด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

21.4 58.6 18.6 1.4 - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

20.0 54.3 25.7 - - 
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รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 10.0 54.3 25.7 - - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

14.3 48.6 31.4 5.7 - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 22.9 44.3 30.0 2.9 - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 15.7 54.3 28.6 1.4 - 

3. ด้ำนปัญญำ      

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

27.1 44.3 28.6 - - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม
และประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

25.7 47.1 25.7 1.4 - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

21.4 48.6 27.1 2.9 - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 28.6 51.4 17.1 2.9 - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 21.4 50.0 27.1 1.4 - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 21.4 51.4 25.7 1.4 - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 7.1 41.4 45.7 5.7 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

10.0 38.6 44.3 7.1 - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

18.6 45.7 35.7 - - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของ
กำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่ำงกันได้ 

18.6 51.4 30.0 - - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
1. น ำภำพเหตุกำรณ์ต่ำงๆมำให้วิเครำะห์ หำวิธีแก้ไข เลือกใช้วิธีที่ดีท่ีสุด 

2. ฝึกกำรช่ำงสังเกต 

3. ฝึกกำรเป็นคนกล้ำแสดงออกทำงดำ้นควำมคิด 

4. ฝึกกำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆอย่ำงเป็นเหตเุป็นผล 

5. ถำม-ตอบ 

6. สอนโดย power point  

7. ดูคลิปวิดโีอ 

8. ประทับใจในกำรสอนแบบถำม-ตอบ ท ำให้ทุกคนได้เสนอควำมคิด รว่มกันแก้ไขปัญหำ และช่วยกันหำทำงออก 

9. มีกำรน ำปญัหำในชีวิตประจ ำวันมำคิดวิเครำะห์ หำวิธีแกไ้ขปัญหำทีด่ีที่สุด โดยมีข้อเสียน้อยท่ีสุด  

10. มีกำรแสดงตัวอย่ำงกำรแก้ปญัหำ และปัญหำที่ตำมมำหลัวกำรแกไ้ขปัญหำ 

11. กำรนจ ำวิดีโอท่ีเกีย่วข้องกำรเรยีนมำเปิดให้นสิิตดู เพื่อให้นิสิตเห็นภำพ 

12. ดูวิดีโอประกอบกำรสอน ช่วยให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 

13. ชอบที่อำจำรย์น ำรูปหรือคลิปวดิีโอให้นักเรียนน ำมำวเิครำะห์ กำรได้ฝึกคิดวเิครำะห์จำกสิ่งที่ไดร้ับข้อมูลมำเพียงทำงด้ำน

กำรมองเห็น ถือว่ำเป็นสิ่งท่ีควรน ำมำฝึกกับคนสมัยนีม้ำก 

14. อ.ให้ดูตัวอย่ำงปัญหำต่ำงๆ และให้นิสิตร่วมกันคิดหำวิธีแก้ไขปัญหำด้วยวิธี SAPUP 

15. ให้นิสิตดูคลิปวิดโีอต่ำงๆ แล้วให้ช่วยกันคิด ว่ำจะแกไ้ขปัญหำโดยใช้หลักกำร SAPUP อย่ำงไร 

16. กำรฝึกคดิวิเครำะห์ แก้ไขปญัหำตำ่งๆ โดยใช้หลักกำร SAPUP ซึ่งเป็นศำสตร์ที่น่ำสนใจ และมีประโยชน์อย่ำงมำก เป็น

กำรฝึกให้มีควำมรับชอบ และมีควำมละเอียดอ่อนมำกข้ึน โดยที่สำมำรถน ำมำปรับใช้เข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆเป็นอย่ำงดี 

มีควำมยืดหยุ่นสูง 

17. ชอบกิจกรรม present ในห้องเรียนคะ ท ำให้นิสิตกล้ำคิดกล้ำแสดงออก 

18. ชอบเวลำที่อำจำรย์ถำมนิสติในห้อง 

19. ชอบกิจกรรมที่อำจำรย์ให้มำ present หน้ำห้อง เพรำะท ำให้นิสติมีควำมกล้ำแสดงออกมำขึ้น ไดฝ้ึกมองปัญหำ และฝึก

กำรแก้ไขปัญหำแบบ SAPUP 

20. มีให้ดูคลิปแล้วหำวิธีแกไ้ขด้วยกำรใช้ SAPUP 

21. อำจำรย์ให้นิสติได้คิดจำกปัญหำตำ่งๆที่หยิบยกขึ้นมำ ซึ่งเป็นวิธีกำรสอนที่ดี ท ำให้เรำได้ตดิตำม ไดรู้้จกัวิธีกำรแก้ปัญหำที่

ดีที่สุด 

22. มีคลิปวิดโีอให้ดู และคิด และจะสอดแทรกปัญหำให้คดิ ท ำให้เรำไดม้องปัญหำในมุมที่ต่ำงออกไป 

23. มีคลิปวิดโีอให้ฝึกสังเกต และวิเครำะห ์

24. กำรวิเครำะห์ปญัหำ โดยใช้วิธี SAPUP 

25. สอนจำกสไลด์ สอนจำกคลิป แล้วให้คิดวิเครำะห์ ประทับใจในกำรสอนแบบเปิดคลปิแล้วให้คิดวเิครำะห์ว่ำควรแก้ปัญหำ

แบบใด 

26. กำรที่ยกตัวอย่ำงในชีวิตประจ ำวันมำให้ช่วยกันคิดวิธีแก้ไขปัญหำ 
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27. ชอบกิจกรรมที่อำจำรย์ให้นิสติน ำเสนอปัญหำที่แตล่ะคนเจอ แล้วใช้ SAPUP ในกำรแก้ไขปญัหำที่พบ เป็นกำร

แลกเปลีย่นวิธีแก้ไขปัญหำ ท ำให้มองเห็นปัญหำหลำกหลำยแบบ 

28. กำรแก้ไขปัญหำโดยใช้ SAPUP  

29. ประทับใจกำรน ำเสนอ innovation ของทุกกลุ่ม 

30. กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ กำร present งำน SAPUP และ innovation กำรดูคลิปวิดโีอ

ต่ำงๆ 

31. ข้ำพเจ้ำรู้สึกประทับใจกับกำรสอนแบบให้ดูคลิปวดีีโอของอำจำรย์มำกคะ เพรำะนอกจำกจะได้ฝึกกำรใช้ควำมคิดแล้วยัง

มีฝึกให้เป็นคนช่ำงสังเกต ช่ำงสงสยั ฝึกสมองเป็นอยำ่งดีคะ 

32. กำรน ำเอำปัญหำที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน มำช่วยคดิแก้ปัญหำ โดยวิธี SAPUP ประทับใจในกำรมองปัญหำทีละอย่ำง

แล้วค่อยแก ้

33. ดูคลิป VDO กำรผลิตปลำกระเป๋ำ 

34. น ำเสนอวิธีแก้ไขปญัหำ SAPUP 

35. ชอบที่อำจำรย์มี VDO หรือภำพท่ีเป็นปัญหำ ให้เรำได้ใช้ SAPUP คดิแก้ปัญหำ และได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิด ได้

ช่วยกันคิด ท ำให้นิสิตได้พัฒนำสมอง มีทักษะมำกข้ึน 

36. กิจกรรมที่ให้นสิิตออกมำรำยงำน กำรแก้ไขปัญหำ ท ำให้นิสิตฝึกควำมคิด 

37. กิจกรรมตอบค ำถำม 

38. กิจกรรมรำยงำนหน้ำห้องเรียน 

39. กิจกรรมชมวดิีโอในห้องเรียน 

40. กิจกรรมอภิปรำยปัญหำต่ำงๆ โดยใช้หลัก SAPUP 

41. ประทับใจกำรที่อำจำรย์เปดิคลปิปญัหำต่ำงๆ และท ำกำรช่วยวิเครำะห์ปัญหำ และชอบกิจกรรมนะเสนองำนหน้ำช้ัน

เรียน 

42. ให้ช่วยคิด หำวิธีแก้ไขปัญหำของปญัหำที่เกิดขึ้น แบบใช้งำนได้จริง 

43. ดูคลิปวิดโีอแล้วให้วิเครำะห์กำรแก้ปัญหำ 

44. ชอบดูวิดีโอท่ีอำจำรย์น ำมำให้ดู เพรำะได้ฝึกสังเกต และคิดวเิครำะห์ 

45. กิจกรรมที่ให้ดูวิธีท ำปลำกระป๋อง/กิจกรรมที่ให้ช่วยคิดวิธีแก้ไขปัญหำ 

46. มีกำรสอนแบบใหผู้้เรียนมีกำรแสดงออกควำมเห็นต่อปัญหำต่ำงๆทีอ่ำจำรย์น ำมำให้ด ู

47. มีกำรนย ำเสนอวิธีแก้ไขปญัหำ โดยให้น ำเสนอ power point เป็นกลุ่ม ชอบกิจกรรมที่ให้ดูคลิปวดิีโอแล้วน ำมำแสดง

ควำมเห็นแกไ้ขปัญหำกัน 

48. ให้ดูวดีทิัศน์ประกอบกำรคิดกำรแก้ไขปัญหำ 

49. งำนโครงงำนในสิ่งท่ีเรำสนใจ 
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2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 

1.  อยำกให้ลดเวลำในกำรเรียนวิชำนี้ลง เพรำะ เนื้อหำที่เรียนนั้นไม่เหมำะสมกับกำรเรียนในระยะเวลำอันยำวนำน อำจจะท ำ

ให้ผู้เรียนเกิดกำรเบื่อได้ และกำรสอนจะไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 

2. แนะน ำสอนในเนื้อหำที่จะออกสอบ 

3. อยำกให้มีวิดีโอแปลกใหม่ให้ดูอีกเยอะๆ เพรำะสนุก และได้แนวทำงในกำรคิด 

4. ระยะเวลำ เพรำะจัดกำรสอนถึงช่วงใกล้สอบมำกเกินไป 

5. บำงครั้งปัญหำที่ยกมำเป็นตัวอย่ำงไม่ชัดเจน ท ำให้ยำกในกำรเข้ำใจ 

6. สื่อกำรเรียนกำรสอน เช่น หนังสือ อยำกให้มีเนื้อหำที่ชัดเจนมำกกว่ำน้ ำ จะได้รูส้ึกอยำกอ่ำน 

7. ช่วงสอนในสไลด์แบบทฤษฎีไม่ค่อยน่ำสนใจ ท ำให้ง่วง ควรสอนทฤษฎีสลับกับกำรแก้ไขปัญหำที่คดิวิเครำะห์ นิสติจะได้ไม่

ง่วงมำก 

8. อยำกให้มีกิจกรรมที่ให้นิสิตไดร้่วมท ำมำกกว่ำกำรถำมตอบ 

9. ปรับช่ัวโมงกำรเรียนให้เหลือครั้งละ 1 ชม. 

10. อยำกให้ปรับปรุงไมโครโฟน เพรำะเสียงเบำมำก บำงครั้งก็ก้องเกินไปคะ 

11. อยำกให้มีกำรสรุปเนื้อหำ หรือหัวข้อที่เรียนไปแล้ว เพรำะท ำให้มองภำพรวมของเนื้อหำได้ง่ำยขึ้น 

12. อยำกให้มีชีทสรุป 

13. อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน และเครื่องเสียงไม่ค่อยด ี เพรำะท ำให้มองไม่ค่อยเห็น และได้ยินไม่ชัด 

14. คิดว่ำจ ำนวนของกลุ่มในกำรท ำงำนมำกมำกเกินไป ท ำให้ใช้เวลำนำนจึงจะน ำเสนอได้ทุกกลุ่ม 

15. เวลำเรียน รู้สึกเวลำนำนเกินไป 

16. เนื้อหำที่ใช้สอนมีควำมหลำกหลำยมำกเกินไป และไม่ค่อยมีควำมตรงประเด็น 

17. กำรจัดตำรำงเรียนในกำรแบ่งกำรสอนแต่ละบทของอำจำรย์ ในเนื้อหำปลำยภำคที่มีเนื้อหำกำรสอบเยอะ แต่เวลำเรียนแค่ 

2-3 อำทิตย์ 

18. เนื้อหำบำงจุดสำมำรถกระชับได้มำกกว่ำนี้ 

19. อยำกให้เวลำน ำเสนองำน เพิ่มจ ำนวนกลุ่มให้มำกขึ้น เพรำะอำจำรย์คนหลังจะสอนไม่ทัน จนนัดเวลำเพิ่ม 

20. อยำกให้เนือ้หำที่อำจำรย์เลิศชัยสอน มีเนื้อหำกระชับกว่ำนี้ อำจจะเป็นกำรยกตัวอย่ำงมำกเกินไป 

21. เน้นกำรคิดมำกกว่ำกำรสอนแบบทฤษฏี 

 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. อำจำรย์พูดเสียงเบำ 

2. อยำกให้เพิ่งคะแนนสอบมำกขึน้ เนื่องจำกคะแนนเก็บ 60% แต่ปริมำณงำนนั้นน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับปริมำณคะแนน 

3. บ้ำงครั้งเพื่อนๆ ไมต่อบ ท ำให้มันเริ่มน่ำเบื่อ 

 


