
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999212 ชื่อวิชำ แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์กับปรัชญำ 
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ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 261 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=261 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.00 0.54 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.01 0.61 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 3.93 0.63 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

3.98 0.60 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.01 0.72 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.13 0.66 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

4.02 0.62 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

4.02 0.65 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 3.68 0.80 มำก 
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รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=261 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.71 0.75 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 3.82 0.71 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 3.83 0.78 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

3.82 0.73 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

3.87 0.69 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

3.81 0.75 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.16 2.46 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 3.86 0.72 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 3.92 0.67 มำก 
    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.75 0.45 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

3.77 0.73 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

3.92 0.72 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

3.90 0.69 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=261 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.01 0.63 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 3.85 0.78 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 3.79 0.75 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 3.92 1.08 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.86 0.71 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 3.89 0.79 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนทักษะด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.01 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม      

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 14.6 71.3 14.2 - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎ
กติกำของสังคม 

18.4 64.4 16.9 0.4 - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 15.7 62.8 20.7 0.8 - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรม 

16.5 65.5 17.6 0.4 - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซยีน 

23.8 55.9 18.4 1.5 0.4 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ ์

28.7 56.3 14.6 0.4 - 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำร
ด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

20.3 61.3 18.4 - - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

21.8 57.9 20.3 - - 
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รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำน
กลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้      
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 14.2 46.4 33.7 5.0 0.8 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

14.2 45.6 36.8 3.4 - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 16.1 52.1 29.9 1.9 - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 18.0 51.7 25.7 4.2 0.4 

3. ด้ำนปัญญำ      

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

17.2 49.4 31.4 1.9 - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม
และประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

16.5 55.2 26.8 1.5 - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

16.9 50.6 29.9 2.3 0.4 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 24.1 55.2 18.8 1.1 0.8 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 17.6 52.9 28.0 1.1 0.4 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 17.6 57.9 23.4 1.1 - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 14.9 49.0 32.6 3.4 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

14.6 51.0 31.8 2.3 0.4 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

21.1 51.0 26.8 1.1 - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของ
กำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่ำงกันได้ 

17.2 57.5 23.4 1.9 - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
 สื่อกำรสอนเป็นแบบ power point รูปภำ และกำรเขียนบรรยำย มีกิจกรรมในกำรถำม-ตอบ กำรแบ่งกลุ่มให้ไปท ำงำน 

แล้วออกมำอภิปรำยหน้ำห้องเป็นกลุ่ม 

 ประทับใจกิจกรรมกำรแบ่งกลุ่มกำรท ำงำน และรูปแบบกำรสอนแบบใช้ power point  

 กิจกรรมงำนกลุ่ม ประทับใจในวิธีกำรสอนของอ. Concept micro เนื่องจำกมีวิดีโอให้ดู ไม่น่ำเบื่อ สอนเข้ำใจง่ำย 

 กำรน ำเสนอ PowerPoint  

 กำรอธิบำยรำยละเอียดต่ำงๆ 

 กำรให้ท ำงำนเป็นกลุ่มไปศึกษำนอกสถำนท่ี 

 กำรให้ไปดูพิพิธภณัฑ์ แล้วเอำควำมรู้ที่ได้จำกพิพิธภัณฑ์มำน ำเสนอแลกเปลีย่นควำมรู้กันจำกหลำยๆพพิิธภัณฑ์ 

 กำรใหดู้วิดีโอทำงวิทยำศำสตร์ พวกสำรคดี สื่อกำรเรียนกำรสอน 

 มีกำรศึกษำนอกสถำนท่ี และกำรน ำเสนอหน้ำช้ัน เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้เพื่อนๆในห้อง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม และให้ไป

ศึกษำกลุ่มละที่ (พิพิธภัณฑ์) 

 ประทับใจกำรศึกษำนอกสถำนท่ี ได้ไปดูพิพิธภณัฑเ์กี่ยวกับป่ำไม้ ท ำให้ได้รับควำมรูม้ำกขึ้น 

 มีกำรดูวดิีโอประกอบกำรเรียน ท ำให้เห็นภำพและเข้ำใจมำกข้ึนจำกทฤษฎีที่เรียนไป 

 มีกำรให้ไปดูพิพิธภัณฑ์ในสถนที่รอบๆ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เพื่อท ำรำยงำน ก็ไดไ้ปในท่ีๆไมเ่คยไป ไดเ้รียนรู้

เกี่ยวกับอะไรหลำยอย่ำง ได้ท ำรำยงำนกับเพื่อต่ำงคณะ กส็นุกดีคะ 

 มีกำรให้ท ำเป็นกลุ่ม ไปศึกษำนอกสถำนท่ี มำพรีเซนใหเ้พื่อนๆในห้อง 

 ให้จดตำมที่อำจำรยส์อน เพรำะชว่ยท ำให้จ ำไดย้ิ่งข้ึน 

 มีเปิดคลิปวิดีโอประกอบกำรเรยีนกำรสอน ซึ่งท ำให้มีควำมเข้ำใจในบทเรียนมำกขึ้น ประทับใจกำรใหท้ ำกิจกรรมจบักลุ่ม

ไปทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์ในมหำวิทยำลัย 

 กิจกรรมงำนกลุ่มที่ไปหำข้อมูลในพิพิธภัณฑ ์

 บำงวันอำจำรย์จะมีคลิปท่ีน่ำสนใจเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติให้ดู รู้สึกชอบ และสนุกดคีะ 

 บำงครั้งอำจำรย์มีกำรเปดิวิดีโอใหน้ิสิตดู เป็นกำรสอนที่สนุก ตื่นต้น และไม่น่ำเบื่อ 

 กิจกรรมกำรไปท ำงำนกลุ่มนอกสถำนท่ีพวกพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ 

 ให้ส่งนิทำน ต ำนำน 

 ประทับใจทุกกิจกรรมคะ เพรำะได้หำควำมรู้เพิ่มเติม 

 อำจำรยส์อนโดยวิธีกำรเขียนแล้วฉำยด้วยโปรเจคเตอร ์

 ประทับใจกำรเขียนของอำจำรย์ และอำจำรย์สำมำรถอธิบำยเนื้อหำได้เข้ำใจง่ำย 

 ชอบคณิตศำสตร์ ชอบกำรเขียนของอำจำรย์ แบะมีกำรอธิบำยไปดว้ย 

 จับกลุ่มกันไปศึกษำแตล่ะพิพิธภณัฑ์ในมหำวิทยำลยัเกษตรสำสตร์ แนะน ำควำมรู้ทีไ่ดไ้ปน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน ท ำให้ได้ท ำ

กิจกรรมร่วมกับนิสิตสำขำหรือภำควิชำอื่นๆ 
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 กำรสอนที่ให้มีกำรถำมตอบ 

 ให้ไปศึกษำพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆแบบเป็นกลุ่มit 

 VDO ประกอบกำรเรยีน 

 กำรอธิบำยและเขียนด้วย 

 กำรบ้ำนท้ำยชม. เกี่ยวกับเรื่องที่เรยีนไป 

 ให้ไปศึกษำอำณำจักรสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ และน ำเสนอ 

 ให้ไปศึกษำอำณำจักรสิ่งมีชีวิตต่ำงๆและน ำเสนอ 

 กำรบ้ำนท้ำยช่ัวโมงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนไป 

 VDO ประกำรกำรสอน 

 กำรอธิบำย และเขียนไปด้วย 

 ประทับใจทุกท่ำน มีกำรสอนที่แตกต่ำงกันออกไป และมีวิธีที่ท ำให้นิสิตเข้ำใจต่ำงกันออกไปอีกด้วย กำรสินท ำให้เข้ำใจใน

เนื้อหำ รวมทัง้กำรท ำกิจกรรมด้วยเช่นกัน 

 Present งำน 

 ประทับใจ อ. ที่รับผิดชอบรำยวิชำคณิตศำสตร์ เนื่องจำกมีกำรโตต้อบระหว่ำงผู้พดู และผู้ฟัง 

 ประทับที่สุด คือ อำจำรย์ที่สอนในหมวดฟิสิกส์ ชอบเปิดคลิปเกี่ยวกบัฟิสิกส์ที่น่ำสนใจใหดู้เสมอ 

 แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษำกำรจัดกำรพพิิธภัณฑ์ทำงธรรมชำติต่ำงๆในมหำวิทยำลัย 

 อำจำรย์แตล่ะท่ำนมีวิธีกำรสอนทีแ่ตกต่ำงกัน บำงท่ำนใช้ power point เป็นสื่อในกำรสอน บำงท่ำนก็มีกำรเปดิคลิป

วิดีโอประกอบกสำรสอน บำงท่ำนก็เขียนพร้อมอธิบำยเนื้อหำต่ำงๆให้ฟัง 

 กำรเรยีนกำรสอนที่ฉันประทับใจ คือ กำรสอนของอำจำรย์จำกภำควิชำคณิตศำสตร์ ท่ำนสอนและอธิบำยเนื้อหำอย่ำง

ละเอียด และไมส่อนเร็วจนเกินไป 

 มีกำรน ำควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆที่แปลกใหม่มำให้ชม มำสอนใหเ้ข้ำใจ มสีไลด์มำให้อ่ำนท่ีเป็นควำมรู้ใหม่ๆ ประทับใจใน

อำจำรย์ที่สอนชีวะ เพรำะมีคลิปท่ีแปลใหม่มำใหไ้ด้ชม มเีรื่องรำวแปลกใหม่มำเล่ำมำบรรยำยให้ฟัง 

 สไลด์ และกำรจดบันทึก กำรถ่ำยทอดออกมำเป็นวิดีโอ ประทับใจกำรสอนโดยใช้วิดีโอ 

 กำรดูสำรคดีต่ำงๆที่อธิบำยหัวข้อต่ำงๆของฟิสิกส์ ดูแล้วเข้ำใจเนื้อหำ ควำมเป็นมำ และกำรปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันมำก

ขึ้น  

 ท ำกิจกรรมร่วมกัน 

 ดูพิพิธภัณฑ์ นอกสถำนท่ี 

 ประทับใจกำรอ่ำนเลขโบรำณ 

 มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ีร่วมกับกำรศึกษำในห้องเรียน 

 ศึกษำด้วยตนเองนอกสถำนท่ี โดยกำรท ำงำนเป็นกลุม่ร่วมกับคณะอืน่ๆ 

 ไม่ได้ประทับใจกิจกรรมใดเป็นพิเศษ 

 ศึกษำพิพิธภัณฑ์นอกสถำนท่ี คือ พิพิธภัณฑ์ที่ให้ควำมรู้ต่ำงๆใน ม.เกษตร 
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 สอนโดยใช้สไลด์ มีบ้ำงท่ีให้นักเรยีนตอบค ำถำม อำจำรย์บำงท่ำนก็เดินสอนหน้ำห้อง สำมำรถเข้ำถึงนกัเรียนมำกขึ้น มี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผูส้อน และผู้เรยีน ท ำให้เด็กตั้งใจเรยีน เพรำะอำจำรย์จะดึงควำมสนใจจำกนิสติไดม้ำกกว่ำน่ังอยู่หน้ำ

ช้ัน และอธิบำยสไลด์อย่ำงเดียว ส ำหรับดิฉันชอบกำรสอนแบบให้อำจำรย์เดินหน้ำช้ันเรยีนมำกกว่ำน่ังหน้ำช้ันอย่ำงเดียว 

 กิจกรรมที่ให้นสิิตไปศึกษำดูงำนท่ีพิพิธภัณฑ์ ท ำให้นิสติไดฝ้ึกทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และไดรู้้จักเพื่อนต่ำงสำขำ ต่ำง

คณะเช่นกัน ท ำให้เกิดกำรสร้ำงมติรไมตรตี่อกัน และไดฝ้ึกกำรกล้ำแสดงออกในกำรออกไปน ำเสนองำนหน้ำช้ันเรียน 

 มีกำรน ำเสนองำนหน้ำช้ันเรียน 

 ประทับใจในวธิีกำรสอนของอำจำรย์หมดคณติศำสตร์ทีม่ีกำรสอนคล้ำยติวเตอร์ สอนไปเขียนไป แล้วฉำยโปรเจคเตอร์ 

ท ำให้เรำเขียนตำมไม่ง่วง เข้ำใจมำกข้ึน และมี lecture ไปอ่ำนตอนสอน 

 ท ำแบบฝึกหัดในพำร์ทวิชำฟิสิกส์ ท ำให้เข้ำใจบทเรียนมำกข้ึน 

 ให้มีกำรตอบระหว่ำงนิสติและอำจำรย์ผูส้อน กิจกรรมที่ประทับใจในวิชำกำรสอนในส่วนของอำจำรย์ในส่วนวิชำเกี่ยวกับ

ชีววิทยำ มีกิจกรรมใหไ้ปเรยีนรู้นอกสถำนท่ีเพิ่มเติมนอกเหนือไปจำกห้องเรียน 

 กำรให้ไปศึกษำนอกสถำนท่ี เพื่อที่จะไดไ้ปเจอสถำนท่ีจริง เพื่อที่จะน ำมำเสนอในห้องเรียนได้ มีกำรเปดิวิดีโอให้ดู 

เพื่อท่ีจะไดเ้ข้ำใจมำกข้ึน 

 กิจกรรมกำรที่ได้ไปศึกษำตำมพิพิธภัณฑต์่ำงๆในมหำลัย เพรำะท ำให้ไดร้ับควำมรู้จำกสถำนท่ีทีไ่ด้ออกไปศึกษำ เป็นกำร

หำข้อมูลจำกพ้ืนท่ีจริง 

 ประทับใจตรงวิชำฟิสิกส์ อำจำรย์เฉลิมพล เป็นกำรใช้สัญลักษณ์แทนธรรมชำติ อำจำรยส์อนน่ำสนใจ+เนื้อหำน่ำดู มีกำร

เปิด YouTube ประกอบ ท ำให้ดูไม่น่ำเบื่อ 

 กิจกรรมที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนก็สอนตำม power point และชีท ออกศึกษำนอกสถำนท่ีในวิชำชีววิทยำ และสดุท้ำยที่

ประทับใจมำก วิชำคณติศำสตรม์กีำรที่อำจำรยจ์ดไปพร้อมกับนสิิต 

 กำรศึกษำนอกสถำนท่ี เพื่อจะได้เปิดโลกใหม่ๆ ท่ีมีมำกกว่ำในห้องเรยีน 

 ศึกษำนอกสถำนท่ี เพื่อที่จะไดเ้รียนรู้ในสถำนท่ีจริง และน ำออกมำน ำเสนอหน้ำช้ัน เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ที่ไดร้ับให้แก่เพื่อน

ร่วมชั้น 

 ชอบที่ได้แสดงควำมเห็นในแบบของตัวเองในกำรบ้ำน 

 กิจกรรมที่ให้ท ำร่วมกับเพื่อน 

 ให้ไปศึกษำตำมพิพิธภัณฑต์่ำงๆภำยในมหำวิทยำลยั ไดร้ับควำมรู้เกีย่วกับพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ กำรเรียนแยกออกตำมหมวด

วิทยำศำสตร์ต่ำงๆ เช่น ฟิสิกส์ คณิต เคมี ชีวะ ฯลฯ 

 กำรไปศึกษำพิพิธภณัฑต์่ำงๆในมหำวิทยำลัย ท ำให้ได้รู้ว่ำมหำวิทยำลัยมีแหล่งควำมรู้ต่ำงๆมำกมำยทีเ่รำสำมำรรถไป

ค้นคว้ำหำควำมรู ้

 จับกลุ่มน ำเสนอ 

 มีกิจกรรมให้จับกลุม่ น ำเสนอพิพิธภัณฑต์่ำงๆที่อยู่ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ท ำให้เรำเข้ำไปเรียนรู้ และได้รูจ้ักตัว

พิพิธภัณฑ์ในมหำวิทยำลัย จำกท่ีไม่เคยรู้วำ่มีอยู่มำก่อน 

 สอนควำมรู/้แนวคิด/ปรัชญำ ทำงวิทยำศำสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ ประทับใจกิจกรรมส ำรวจพิพิธภณัฑ์นอกสถำนท่ี 

 กำรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ไดล้งพื้นที่ ส ำรวจ ศึกษำข้อมลูจริง 
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 ไปดูพิพิธภณัฑ์ต่ำงๆ และน ำมำน ำเสนอหน้ำช้ันเรยีน ไดรู้้ว่ำภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีอะไรมำกกว่ำกำรเรยีน

กำรสอนในช้ัน มีอะไรให้ไดศ้ึกษำต่ำงๆมำกมำย 

 ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ ์

 กำรถำมค ำถำมบ่อยๆ เป็นกำรกระตุ้นสมองผู้เรยีน ไม่ให้หลับ 

 กำรเปิดวดิีโอเปรียบเทียบใหเ้ห็นควำมแตกต่ำง เช่น กำรสร้ำงเกยนตท์ี่เร็วที่สุด กำรใช้ชีวิตของปลวก 

 ชำวฮินดูสร้ำงเลขศูนย ์

 ประทับใจท่ีให้ออกไปเยีย่มชมพิพิธภัณฑ์ และน ำควำมรู้กลบัมำถ่ำยทอดให้คนอ่ืนท่ีได้รู้เหมือนเรำ 

 กำรศึกษำนอกสถำนท่ี 

 กำรท ำแบบฝึกหดั 

 กำรตอบค ำถำมในห้องเรียน 

 ประทับใจ กำรศึกษำนอกพ้ืนท่ี 

 บรรยำย กำรบ้ำน งำนกลุม่ 

 เฉยๆกับทุกกิจกรรม 

 บรรยำยกำรสอน งำนกลุ่มให้ศึกษำงำนวิจัย 

 ชอบกิจกรรมกลุม่ เพรำะได้ศึกษำเกี่ยวกับเรื่องน่ำสนใจต่ำงๆ มำกมำย เช่น มด 

 เปิดวิดีโอ บรรยำย 

 ประทับใจกำรสอนแบบองค์รวม มกีำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรนพเอำทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ต่ำงๆอธิบำย

ปรำกฏกำรณ์ที่เกดิขึ้น 

 กำรน ำเสนองำนเป็นกลุ่ม ประทับใจทุกกิจกรรม ชอบวิธีกำรสอนของอำจำรย์ที่สอนปรัชญำคณติศำสตร์ 

 กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนก็คือ กำรเปิดสไลดใ์น power point กำรดูวิดีโอ กำรถำมตอบ โดย

ส่วนตัวประทับใจกำรถำมตอบ 

 มีกำรหำข้อมลูที่พิพิธภัณฑ์ สนุก ได้ไปท่ีแปลกๆ ในมหำวิทยำลัย 

 กิจกรรมกำรไปเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งท ำให้เรำได้มีโอกำสเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆนอกสถำนท่ี 

 น ำเสนองำน ประทับใจทุกวิธีกำรสอน 

 น ำเสนองำน 

 ประทับใจทุกวิธีกำรสอน 

 ไปศึกษำนอกสถำนท่ี 

 กำรน ำสื่อใน YouTube มำใช้ร่วมในกำรสอน และมีกำรจดักลุม่ให้นสิิตดสูถำนท่ีต่ำงๆ เพื่อศึกษำควำมรู้ เพิ่มเตมิ และ

น ำมำเสนอหนำ้ช้ันเรียน 

 ใช้วิดีโอประกอบเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนนอกเหนือจำกเลกเชอแลว้ ยังมีให้ไปทัศนศึกษำพิพิธภัณฑต์่ำงๆทำงธรรมชำติ 

โดยแบ่งกลุม่ตำมทีเ่รียน แล้วเลือกตัวแทนออกมำรำยงำน ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ฉันประทับใจท่ีสดุ เพรำะได้ออกไปท ำงำน

ร่วมกันกับเพื่อน 
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 จดและถำมอยู่ระหว่ำงสอน ประทับใจกำรถำม เพรำะจะไดรู้้ว่ำเด็กรูท้ี่เรำสอนไปหรือไม ่

 ชอบเรียนวิดีโอกับอำจำรย์เฉลิมพล 

 ชอบกำรวิชัยปลวก 

 รศ.ดร.สรุพล สอนดีคะ 

 กำรพูดแนะน ำเกี่ยวกับเรื่องต ำนำนต่ำงๆที่มนุษย์เมื่อก่อนจะมีวิทยำศำสตร์ แล้วมีกำรให้ผูเ้รียนไปค้นคว้ำเพิ่มเตมิตำม

ควำมสนใจของตน และน ำมำวิเครำะห์ถึงควำมเป็นไปได้ต่ำงๆ 

 
2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 

 ควรมีชีทที่เป็นเนื้อหำที่แน่นอน เพรำคำดเดำไม่ได้ว่ำ อ. จะออกข้อสอบแบบไหน 

 อยำกให้อำจำรย์มีชีท จัดจ ำหน่ำยในทุกรำยวิชำ เพรำะจะได้ง่ำยส ำหรับกำรจดเพิ่ม ในส่วนท่ีเรำไม่เขำ้ใจ 

 ไม่เข้ำใจหลักของวิชำนี้ มันดูล่องลอยมำกๆ ไม่เข้ำใจประเด็นทีส่อนแต่ละครั้ง 

 อยำกสอบคะแนนสอบ 

 อยำกให้อำจำรย์อัพเดตไฟล์ชีทท่ีเรียน เพรำะว่ำเนื้อหำที่ได้ไม่ครบ (ในชีท) 

 อยำกให้อำจำรย์มีชีทให้เรียน 

 อยำกให้ออกข้อสอบแต่ข้อกำ ไมใต้องมีข้อเขียน 

 อยำกให้สอนเป็นระบบมำกกว่ำนี้ เพรำะง่ำ รูส้ึกว่ำยังไม่มีระบบพอ รู้สึกวุ่นวำย 

 อยำกให้แจกเอกสำรประกอบกำรสอนเป็นภำไทย เพรำะเมื่อกลับไปอ่ำนทบทวนจะไดส้ำมำรถท ำควำมเข้ำใจ และจับ

ใจควำมส ำคญัของบทเรียนได ้

 อยำกให้เวลำไปดูงำน ให้ก ำหนดวนัเวลำให้เลย ท ำเอกสำรส่งไปท่ีสถำนท่ีนั้นด้วยคะ อยำกให้มีแบบฝกึหัดให้ฝึกท ำ เพื่อดู

ควำมเข้ำใจของตัวเองที่เรียนมำดว้ย 

 อยำกให้บอกคะแนนสอบ 

 มีเอกสำรในกำรเรียน 

 อยำกให้มีเอกสำรกำรเรียนที่ชัดเจนกว่ำนี้ และเป็นภำษำไทย 

 อยำกให้ในทุกพำท มีกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่น่ำสนใจในกำรดงึดูดควำมสนใจของนิสิต เพรำะจ ำท ำให้นิสิตอยำก

เรียน แล้วกต็ั้งใจเรียนมำกขึ้น 

 อยำกให้มีสื่อกำรสอนที่น่ำสนใจเพิ่มขึ้น 

 บำงวิชำอำจำรย์สอนไม่เข้ำใจ สอนกว้ำงเกินไป ท ำให้นิสิตจับจุดยำกในกำรน ำไปอ่ำนหนังสือสอบ อยำกให้อำจำรยส์อน

เจำะจงเรื่องให้มำกกว่ำนี้คะ 

 บำงครั้งอำจำรย์ควรมีเอกสำรประกอบกำรเรียนให้นสิิตบ้ำง 

 บำงพำร์ทก็ไมส่ำรถรู้ขอบเขตของกำรเรยีน 

 ไม่ชอบ Bio แบบกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ ไม่เข้ำใจ อำจำรยส์อยกว้ำงมำก และสไลด์ของอำจำรย์ก็ไม่เป็นทำงกำร 

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมำ ตำมไม่ทัน 
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 แต่งกำยแค่สภุำพก็พอ ไม่จ ำเป็นตอ้งใส่ชุดนิสิต(แบบเตม็) 

 เอกสำรประกอบกำรสอน ควรจะน ำไฟลไ์ปไว้ใน interne 

 มีชีทประกอบกำรเรียนคะ 

 อยำกให้อำจำรย์บำงท่ำนปรบัปรุงกำรใช้สื่อในกำรเรยีนกำรสอน เพือ่ให้น่ำสนใจมำกขึ้น 

 กำรอธิบำยของอำจำรย์บำงพำทยงัไม่เข้ำใจ และจับใจควำมได้ยำก 

 อยำกให้บำงพำทมีชีทแจก เพื่ออ่ำนทบทวน เนื่องจำกจดไม่ทัน 

 ปรับเนื้อหำรำยนวิชำให้มีควำมบรูณำกำรมำกขึ้น คือ ให้นิสิตทุกคณะที่เข้ำเรยีนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเทำ่กัน 

 เรื่องของสไลด์หรือใบควำมรู้ เพรำะบำงอำจำรย์ท่ำนสอนไม่ให้ และเด็กก็ไมม่ีไว้อ่ำนสอบ อยำกให้อำจำรย์ให้สไลด์ เดด็

จะไดม้ีไว้อ่ำนคะ 

 อยำกให้ทุกอำจำรย์ที่สอนในรำยวชิำนี้มีสไลด์ประกอบกำรสอนให้ดว้ย หรือไมส่ำมำรถให้นิสติได้น ำสไลด์ที่อำจำรย์สอน

นั้นไปปริ้น เพื่อนประกอบกำรเรียนได้ บำงทีอำจำรย์กส็อนเร็ฌวเกนิไป จดไม่ทัน บำงทีก็เป็นภำษำองักฤษอ่ำนไม่ออก 

แปลไมไ่ด้ รู้ดีว่ำภำษษมันส ำคัญมำก แต่เด็กก็มีควำมแตกต่ำงกันไป จะให้เหมือนเด็กภำคอินเตอรไ์มไ่ด ้หนูเพิ่งจบอิ้ง 2 

เองคะ เห็นใจหนูด้วย 

 อยำกให้อำจำรย์มีปหฏสิัมพันธ์ร่วมกับผู้สอย มีกำรถำมตอบแสดงควำมเห็น 

 อยำกให้เพิ่มเตมิสื่อกำรสอน เช่น VDO เพื่อน ำมำประกอบกำรเรียน จะท ำให้เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น แบะไมน่่ำเบื่อ 

 ควรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนให้มำกกว่ำ อย่ำงเช่น เปิดวิดีโอที่เกี่ยวกับเพนื้อหำที่ก ำลังเรียนให้นิสิตดู เพือ่ท่ีนิสิตจะไดไ้ม่

เบื่อในกำรเรยีน กำรจด กำรฟังอย่ำงเดียว  

 รูปแบบกำรสอนของอำจำรย์แตล่ะท่ำนยังไมส่ำมำรถท ำให้นิสิตเข้ำถึงค ำว่ำปรัชญำทำงวิทยำศำสตร์มำกพอ ยังงงๆใน

เนื้อหำรำยวิชำ 

 ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนใหม้ำกขึ้น และมีกำรแจกชีทเรียน 

 ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนใหม้ำกกว่ำนี้ 

 ยกตัวอย่ำงที่เช่ือมโยงกับชีวิตประจ ำวัน ให้เห็นภำพง่ำยๆ 

 อยำกให้อธิบำยให้ชัดเจนกว่ำนี ้

 เอกสำรประกอบกำรเรียน ควรสรปุเข้ำใจมำกกว่ำนี ้

 อยำกให้บอกคะแนนมิดเทอม 

 ควำมน่ำสนใจ ควำมง่ำยของเนื้อหำท่ีจะเข้ำใจได้ง่ำย 

 สื่อกำรเรียนกำรสอน ด้วยวิชำที่ข้ึนช่ือว่ำปรัชญำ ดูเป็นเนื้อหำที่ค่อนข้ำงไม่มีอะไรเป็นรุปธรรม ท ำใหค้วำมสนใจลด

น้อยลง อยำกให้อำจำรย์ทุกคนท ำสื่อหรือวิธีกำรน ำเสนอที่ท ำให้น่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน ท ำให้น่ำติดตำมมำกยิ่งขึ้น 

 มีสื่อกำรสอน แบละวิธีกำรสอนทีน่่ำสนใจ น่ำติดตำมมำกกว่ำนี้ เพรำะเป็นรำยวิชำที่ต้องใช้ควำมรู้พื้นฐำนของ

วิทยำศำสตร์มำใช้ด้วย ส ำหรับนสิติที่ไมไ่ด้มีพิ้นฐำนวิทยน์ หรือไมไ่ดเ้รียนคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทย์ ก็จะเข้ำใจรำยวิชำนี้ได้

ยำก 
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 มีกำรสรุปเนื้อหำแต่ละวัน แต่ละคำบท่ีสอน ในตอนท้ำย เป็นสิ่งท่ีต้องยกตัวอย่ำว อฺบำยกำรน ำไปประยุกต์ เพื่อนมห้นิสติ

เข้ำใจเนื้อหำรได้ถูกต้องมำกยิ่งข้ึน 

 กำรจัดกลุ่มในรำยวิชำที่อ. จัดให้ ข้อดี คือ ท ำให้มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น ในหลำกหลำยคณะ แต่ในควำมเป็น

จริงไมส่ำมำรถท ำได้เลย เพรำะต่ำงคณะ เวลำไมต่รงกัน ไม่เคยเห็นหน้ำกันด้วยซ้ ำ 

 กำรสอนเป็นภำษำอังกฤษท่ีเยอะเกินไป ควรมีแทรกบำ้ง แต่ไมเ่ยอะมำกไป 

 อยำกให้ประกำศคะแนน midterm เพื่อจะไดรู้้ว่ำควรอ่ำนแคไ่หน แบะที่อ่ำนมำตรงประเด็นที่อำจำรย์อยำกให้รู้หรือ

เปล่ำ 

 ท ำสื่อให้ดีกว่ำนี้ เพรำะส่วนของดร. พรพรรณ ชีทอ่ำนไม่ออก แปลควำมหมำยยำก และมีขนำดเล็ก (อัพเกรดข้อมูลลงใน

เว็บฝ่ำยบรูณำกำรทุกวิชำ) 

 เนื้อหำไม่ค่อยน่ำสนใจ และดสูับสน น่ำสจะจดัประเด็น และหัวข้อที่จะเรยีนให้ชัดเจนกว่ำนี้ 

 แอร์ไม่ค่อยเย็น อำจำรย์สอนให้ตืน่เต้นกว่ำนี้หน่อย 

 กำรปล่อยเรียน ควรปล่อยใหไตรง-ก่อนเวลำ 

 อยำกให้อำจำรย์อธิบำย หรือยกตวัอย่ำงเรื่อง/หัวข้อท่ีน ำมำสอนใหชั้ดเจนขึ้น 

 อยำกให้ภำษำไทย เพรำะไม่ค่อยเก่งภำษำอังกฤษ 

 มีกำรท ำกิจกรรมรวบรวมค้นหำควำมรู้นอกห้องเยอะๆ เพรำะ เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมใฝรู่้ ใฝ่เรยีน และมีควำม

กระตือรือร้นในกำรท ำงำนมำกขึ้น 

 มีกำรท ำกิจกรรมร่วมเป็นกลุ่ม รวมตัวไปหำข้อมูลที่พิพิธภณัฑ์นอกห้องเรียน หำกมีเยอะจะกระตุ้นควำมสนใจในกำรเรียน

มำกขึ้น  

 อยำกให้มีกำรเช็คช่ือเป็นแบบเช็นต์เอำเอง 

 ชีววิทยำ เพรำะขอสนุกกว่ำ 

 นั่งหลังแอร์ร้อนมำก 

 อำจำรย์ที่สอนเกี่ยวกับเคมี สอนไม่ค่อยเข้ำใจ และออกข้อสอบยำก ไม่ออกในเรื่องที่สอนในห้องเรียน แต่ออกอะไรที่ลึก 

ศัพท์ภำษำอังกฤษ และไมไ่ดเ้น้นในห้องเรียน 

 มีกำรชดเชยมำกเกินไป บำงครั้งนิสิตตดิธุระในวันท่ีรำยวิชำนัดหมำย ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำเรยีนได้ และขำดเรียนไป 

 ควรมีกำรหำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลำยควำมเครียด และท ำให้นิสติมสี่ำวนร่วมมำกยิ่งข้ึน 

 สไลด์เป็นภำษำอังกฤษมำกเกินไปคะ 

 น่ำนจะสอบเป็นข้อกำ และกำรบอกคะแนนกลำงภำคด้วย 

 อยำกให้ปรับเปลี่ยนจำกปรัชญำเป็นประวัติศำสตร์ทำงวิทยำศำสตร์มำกกว่ำคะ 

 ให้ลดจ ำนวนคนในห้อง เนื่องจำกรู้สึกอึดอัด 

 ภำพไม่ค่อยชัด เบลอๆ 

 อัพเดตเนื้อหำไม่ใหล้้ำสมัย 
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 ในบำงส่วน ได้แก่ วิชำเคมี และชีววิทยำ มีกำรสอนทีไ่ม่มีหลักในนิสติจับ อยำกสอนตรงไหนกส็อน หยบัมำ ท ำให้นิสิตไม่

เข้ำใจว่ำสิ่งที่อ. พูดคืออะไร จึงอยำกให้อ.จัดองค์ประกอบหัวข้อให้ดกีว่ำนี้ และโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในสว่นของเคมี อ.เอำ

ข้อมูลมำสอนมำกมำย แต่ออกข้อสอบในอีกแบบหนึง่เลย คือ ไม่รู้วำ่เอำตรงไหนมำออกสมัพันธ์ในห้องเรียน แล้วคณุจะ

ให้นิสิตเรียน อ่ำน จ ำไปท ำไม? อ.ไม่รู้หรอครับว่ำก ำลังปลุกฝังนิสัยอย่ำงไรให้แก่นสิิต นิสติหลำยคนก็จะไดไ้ปบอกต่อๆว่ำ 

“part เคมี ไม่ต้องอ่ำนหรอก ออกไรไม่รู้ !” ซึ่งรุ่นพ่ีก็บอกมำเช่นกัน มันท ำให้ปลุกฝังให้นสิิตขี้เกียจอ่ำนหนังสือ ซึ่งครูไม่

ควรปลุกฝังสิ่งเหล่ำนี้แก่ศิษย์ จึงเรยีนมำเพื่อปรับปรุงในกำรออกข้อสอบ และเนื่องจำกผมเรยีนครู เมื่อได้ยินนสิิตคนอื่นๆ

พูดแบบน้ันแล้วรูส้ึกๆไม่ดเีลย 

 อำจำรยส์อนจริงจังไมไ่ป ควรมีมุกตลก ให้คลำยเครียดบ้ำง 

 ปรับปรุงเนื้อหำ เพรำะที่เรียนไป ไม่รู้ว่ำเป่ำหมำยของวิชำนี้เพื่ออะไร  

 ควรบอกขอบเขตเนื้อหำ ก่อนจะเริ่มเรียน 

 อยำกให้มีใบงำนหรือรำยงำนเพื่อเป็นคะแนนเก็บ เพรำะสดัส่วนคะแนนสอบมำกไป 

 
3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

 เอกสารประกอบการเรียน (อาจจะน าไฟล์ไปไว้ใน internet) 

 มีติวก่อนสอบ จะดีมาคะ 

 ชีทเรียนตอนเคมี อยากให้ดใูหญ่ขึน้อีกหนอ่ย 

 อาจารย์บางทา่นสอนเร็ว พดูเร็วเกินไป ท าให้นิสติไมเ่ขจ้าใจ และตามไมท่นั 

 อาจารย์บางทา่นสอนเป็นภาษาองักฤษ พดูแตภ่าษาองักฤษ ท าให้นิสติที่ไมเ่ข้าใจภาษาองักฤษ ไมเ่ข้าใจวิชานีไ้ป

ด้วย 

 เร่ืองของแอร์ บางวนัก็ร้อนไมม่คีวามพอดี บางวนัก็หนาว เสียงไมค์บางวนัก็ดงั บางวนัก็เบา อาจารย์พดูอะไรไมค่อ่ย

ยิน และเร่ืองการเปิดวิดีโอสือ่การสอนเสยีงไมอ่อก บางครัง้เสยีงก็ดงัจนแสบห ูแตเ่ร่ืองเนือ้หาในการสอนโอเคแล้วคะ 

 แอร์หนาวมากคะ อยากให้บอกคะแนนมิดเทอม  

 มีชีท slide (handout) ให้อา่นทบทวน 

 การแบง่กลุม่ที่ดี ไมต้่องเลอืก ให้นิสติรู้จกักนัเองภายนอกคณะ 

 งานกลุม่คนเยอะไป คนท างานมแีคไ่มก่ี่คน แตค่นอื่นๆท่ีไมไ่ด้ท าก็มีงานสง่ มนัไมเ่ทา่เทียม 

 นา่จะลองเปลีย่นอาจารย์ผู้สอน เปลีย่นสไตล์การสอน ให้ดนูา่สนใจ และน าไปใช้จริงกวา่นี ้

 อยากจะให้มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีเป็นภาษาไทย รวมถงึ M@xlearn 

 Perfect 

 กลุม่การท างานควรมีต าวา่ 10 คน 


