สรุปแบบสำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2558
รหัสวิชำ 01999212 ชื่อวิชำ แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์กับปรัชญำ
.......................................................................................
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป
มีนิสิตตอบแบบประเมินจำนวน 261 คน
ส่วนที่ 2 แบบสำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป
ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรดำเนินกำรจัดโครงกำรฯ
แสดงระดับควำมคิดเห็นคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00
หมำยถึง
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49
หมำยถึง
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49
หมำยถึง
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49
หมำยถึง
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49
หมำยถึง

มำกที่สุด
มำก
ปำนกลำง
น้อย
น้อยที่สุด

รำยกำรประเมิน
1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม
1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.4 ตระหนักถึงควำมสำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม
1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน
1.6 ตระหนักถึงควำมสำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์
2. ด้ำนควำมรู้
2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธรรมชำติ มนุษย์ วีถชี ีวิต และกำรดำเนินชีวิตเพื่อ
กำรดำรงตนในสังคม
2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจำวัน
2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ

ค่ำเฉลี่ย
N=261

ค่ำส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน

กำรแปล
ควำมหมำย

4.00
4.01
3.93
3.98

0.54
0.61
0.63
0.60

มำก
มำก
มำก
มำก

4.01

0.72

มำก

4.13

0.66

มำก

4.02

0.62

มำก

4.02

0.65

มำก

3.68

0.80

มำก

รำยกำรประเมิน
2. ด้ำนควำมรู้
2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร
2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ
3. ด้ำนปัญญำ
3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค์
3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ
และนำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ
3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
ครอบครัวและสังคม
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะในกำรทำงำนร่วมกัน
4.2 มีภำวะผู้นำและผู้ตำม
4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณิตศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถิตทิ ี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม
5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ
5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรนำเสนอที่
เหมำะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่ำงกันได้
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ค่ำเฉลี่ย
N=261

ค่ำส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน

กำรแปล
ควำมหมำย

3.71

0.75

มำก

3.82
3.83

0.71
0.78

มำก
มำก

3.82

0.73

มำก

3.87

0.69

มำก

3.81

0.75

มำก

4.16
3.86
3.92
3.75

2.46
0.72
0.67
0.45

มำก
มำก
มำก
มำก

3.77

0.73

มำก

3.92

0.72

มำก

3.90

0.69

มำก

ตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบสำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
รำยกำรประเมิน
1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้ำนควำมรู้
3. ด้ำนปัญญำ
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน

ค่ำเฉลี่ย
N=261
4.01
3.85
3.79
3.92
3.86

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.63
0.78
0.75
1.08
0.71

กำรแปล
ควำมหมำย
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

3.89

0.79

มำก

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบสำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนทักษะด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.01 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงที่สุด
ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบสำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
รำยกำรประเมิน
มำกที่สุด
(%)
1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎ
กติกำของสังคม
1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.4 ตระหนักถึงควำมสำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม
1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน
1.6 ตระหนักถึงควำมสำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมี
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
2. ด้ำนควำมรู้
2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธรรมชำติ มนุษย์ วีถชี ีวิต และกำร
ดำเนินชีวิตเพื่อกำรดำรงตนในสังคม
2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศำสตร์ ในชีวิตประจำวัน
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ระดับควำมคิดเห็น
มำก
ปำน
น้อย
(%)
กลำง
(%)
(%)

น้อย
ที่สุด
(%)

14.6

71.3

14.2

-

-

18.4

64.4

16.9

0.4

-

15.7

62.8

20.7

0.8

-

16.5

65.5

17.6

0.4

-

23.8

55.9

18.4

1.5

0.4

28.7

56.3

14.6

0.4

-

20.3

61.3

18.4

-

-

21.8

57.9

20.3

-

-

รำยกำรประเมิน

ระดับควำมคิดเห็น
มำก
ปำน
น้อย
(%)
กลำง
(%)
(%)

น้อย
ที่สุด
(%)

14.2
14.2

46.4
45.6

33.7
36.8

5.0
3.4

0.8
-

16.1
18.0

52.1
51.7

29.9
25.7

1.9
4.2

0.4

17.2

49.4

31.4

1.9

-

16.5

55.2

26.8

1.5

-

16.9

50.6

29.9

2.3

0.4

24.1
17.6
17.6
14.9

55.2
52.9
57.9
49.0

18.8
28.0
23.4
32.6

1.1
1.1
1.1
3.4

0.8
0.4
-

14.6

51.0

31.8

2.3

0.4

21.1

51.0

26.8

1.1

-

17.2

57.5

23.4

1.9

-

มำกที่สุด
(%)
2. ด้ำนควำมรู้
2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ
2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม
2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร
2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ
3. ด้ำนปัญญำ
3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์
3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม
และประเมินค่ำ และนำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ
3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะในกำรทำงำนร่วมกัน
4.2 มีภำวะผู้นำและผู้ตำม
4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณิตศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถิตทิ ี่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม
5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปลควำมหมำย และนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ
5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของ
กำรนำเสนอที่เหมำะสมสำหรับกลุม่ บุคคลที่แตกต่ำงกันได้
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด
 สื่อกำรสอนเป็นแบบ power point รูปภำ และกำรเขียนบรรยำย มีกิจกรรมในกำรถำม-ตอบ กำรแบ่งกลุ่มให้ไปทำงำน
แล้วออกมำอภิปรำยหน้ำห้องเป็นกลุ่ม
 ประทับใจกิจกรรมกำรแบ่งกลุ่มกำรทำงำน และรูปแบบกำรสอนแบบใช้ power point
 กิจกรรมงำนกลุ่ม ประทับใจในวิธีกำรสอนของอ. Concept micro เนื่องจำกมีวิดีโอให้ดู ไม่น่ำเบื่อ สอนเข้ำใจง่ำย
 กำรนำเสนอ PowerPoint
 กำรอธิบำยรำยละเอียดต่ำงๆ
 กำรให้ทำงำนเป็นกลุ่มไปศึกษำนอกสถำนที่
 กำรให้ไปดูพิพิธภัณฑ์ แล้วเอำควำมรู้ที่ได้จำกพิพิธภัณฑ์มำนำเสนอแลกเปลีย่ นควำมรู้กันจำกหลำยๆพิพิธภัณฑ์
 กำรให้ดูวิดีโอทำงวิทยำศำสตร์ พวกสำรคดี สื่อกำรเรียนกำรสอน
 มีกำรศึกษำนอกสถำนที่ และกำรนำเสนอหน้ำชั้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้เพื่อนๆในห้อง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม และให้ไป
ศึกษำกลุ่มละที่ (พิพิธภัณฑ์)
 ประทับใจกำรศึกษำนอกสถำนที่ ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับป่ำไม้ ทำให้ได้รับควำมรูม้ ำกขึ้น
 มีกำรดูวดิ ีโอประกอบกำรเรียน ทำให้เห็นภำพและเข้ำใจมำกขึ้นจำกทฤษฎีที่เรียนไป
 มีกำรให้ไปดูพิพิธภัณฑ์ในสถนที่รอบๆ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อทำรำยงำน ก็ได้ไปในที่ๆไม่เคยไป ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับอะไรหลำยอย่ำง ได้ทำรำยงำนกับเพื่อต่ำงคณะ ก็สนุกดีคะ
 มีกำรให้ทำเป็นกลุ่ม ไปศึกษำนอกสถำนที่ มำพรีเซนให้เพื่อนๆในห้อง
 ให้จดตำมที่อำจำรย์สอน เพรำะช่วยทำให้จำได้ยิ่งขึ้น
 มีเปิดคลิปวิดีโอประกอบกำรเรียนกำรสอน ซึ่งทำให้มีควำมเข้ำใจในบทเรียนมำกขึ้น ประทับใจกำรให้ทำกิจกรรมจับกลุ่ม
ไปทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์ในมหำวิทยำลัย
 กิจกรรมงำนกลุ่มที่ไปหำข้อมูลในพิพิธภัณฑ์
 บำงวันอำจำรย์จะมีคลิปที่น่ำสนใจเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติให้ดู รู้สึกชอบ และสนุกดีคะ
 บำงครั้งอำจำรย์มีกำรเปิดวิดีโอให้นิสิตดู เป็นกำรสอนที่สนุก ตื่นต้น และไม่น่ำเบื่อ
 กิจกรรมกำรไปทำงำนกลุ่มนอกสถำนที่พวกพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ
 ให้ส่งนิทำน ตำนำน
 ประทับใจทุกกิจกรรมคะ เพรำะได้หำควำมรู้เพิ่มเติม
 อำจำรย์สอนโดยวิธีกำรเขียนแล้วฉำยด้วยโปรเจคเตอร์
 ประทับใจกำรเขียนของอำจำรย์ และอำจำรย์สำมำรถอธิบำยเนื้อหำได้เข้ำใจง่ำย
 ชอบคณิตศำสตร์ ชอบกำรเขียนของอำจำรย์ แบะมีกำรอธิบำยไปด้วย
 จับกลุ่มกันไปศึกษำแต่ละพิพิธภัณฑ์ในมหำวิทยำลัยเกษตรสำสตร์ แนะนำควำมรู้ทไี่ ด้ไปนำเสนอหน้ำชัน้ เรียน ทำให้ได้ทำ
กิจกรรมร่วมกับนิสิตสำขำหรือภำควิชำอื่นๆ
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 กำรสอนที่ให้มีกำรถำมตอบ
 ให้ไปศึกษำพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆแบบเป็นกลุ่มit
 VDO ประกอบกำรเรียน
 กำรอธิบำยและเขียนด้วย
 กำรบ้ำนท้ำยชม. เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนไป
 ให้ไปศึกษำอำณำจักรสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ และนำเสนอ
 ให้ไปศึกษำอำณำจักรสิ่งมีชีวิตต่ำงๆและนำเสนอ
 กำรบ้ำนท้ำยชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนไป
 VDO ประกำรกำรสอน
 กำรอธิบำย และเขียนไปด้วย
 ประทับใจทุกท่ำน มีกำรสอนที่แตกต่ำงกันออกไป และมีวิธีที่ทำให้นสิ ิตเข้ำใจต่ำงกันออกไปอีกด้วย กำรสินทำให้เข้ำใจใน
เนื้อหำ รวมทัง้ กำรทำกิจกรรมด้วยเช่นกัน
 Present งำน
 ประทับใจ อ. ที่รับผิดชอบรำยวิชำคณิตศำสตร์ เนื่องจำกมีกำรโต้ตอบระหว่ำงผู้พดู และผู้ฟัง
 ประทับที่สุด คือ อำจำรย์ที่สอนในหมวดฟิสิกส์ ชอบเปิดคลิปเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่น่ำสนใจให้ดูเสมอ
 แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษำกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ทำงธรรมชำติต่ำงๆในมหำวิทยำลัย
 อำจำรย์แต่ละท่ำนมีวิธีกำรสอนทีแ่ ตกต่ำงกัน บำงท่ำนใช้ power point เป็นสื่อในกำรสอน บำงท่ำนก็มีกำรเปิดคลิป
วิดีโอประกอบกสำรสอน บำงท่ำนก็เขียนพร้อมอธิบำยเนื้อหำต่ำงๆให้ฟัง
 กำรเรียนกำรสอนที่ฉันประทับใจ คือ กำรสอนของอำจำรย์จำกภำควิชำคณิตศำสตร์ ท่ำนสอนและอธิบำยเนื้อหำอย่ำง
ละเอียด และไม่สอนเร็วจนเกินไป
 มีกำรนำควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆที่แปลกใหม่มำให้ชม มำสอนให้เข้ำใจ มีสไลด์มำให้อ่ำนทีเ่ ป็นควำมรู้ใหม่ๆ ประทับใจใน
อำจำรย์ที่สอนชีวะ เพรำะมีคลิปทีแ่ ปลใหม่มำให้ได้ชม มีเรื่องรำวแปลกใหม่มำเล่ำมำบรรยำยให้ฟัง
 สไลด์ และกำรจดบันทึก กำรถ่ำยทอดออกมำเป็นวิดีโอ ประทับใจกำรสอนโดยใช้วิดีโอ
 กำรดูสำรคดีต่ำงๆที่อธิบำยหัวข้อต่ำงๆของฟิสิกส์ ดูแล้วเข้ำใจเนื้อหำ ควำมเป็นมำ และกำรปรับใช้ในชีวิตประจำวันมำก
ขึ้น
 ทำกิจกรรมร่วมกัน
 ดูพิพิธภัณฑ์ นอกสถำนที่
 ประทับใจกำรอ่ำนเลขโบรำณ
 มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ร่วมกับกำรศึกษำในห้องเรียน
 ศึกษำด้วยตนเองนอกสถำนที่ โดยกำรทำงำนเป็นกลุม่ ร่วมกับคณะอืน่ ๆ
 ไม่ได้ประทับใจกิจกรรมใดเป็นพิเศษ
 ศึกษำพิพิธภัณฑ์นอกสถำนที่ คือ พิพิธภัณฑ์ที่ให้ควำมรู้ต่ำงๆใน ม.เกษตร
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 สอนโดยใช้สไลด์ มีบ้ำงที่ให้นักเรียนตอบคำถำม อำจำรย์บำงท่ำนก็เดินสอนหน้ำห้อง สำมำรถเข้ำถึงนักเรียนมำกขึ้น มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผูส้ อน และผู้เรียน ทำให้เด็กตั้งใจเรียน เพรำะอำจำรย์จะดึงควำมสนใจจำกนิสติ ได้มำกกว่ำนั่งอยู่หน้ำ
ชั้น และอธิบำยสไลด์อย่ำงเดียว สำหรับดิฉันชอบกำรสอนแบบให้อำจำรย์เดินหน้ำชั้นเรียนมำกกว่ำนั่งหน้ำชั้นอย่ำงเดียว
 กิจกรรมที่ให้นสิ ิตไปศึกษำดูงำนทีพ่ ิพิธภัณฑ์ ทำให้นิสติ ได้ฝึกทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และได้รู้จักเพื่อนต่ำงสำขำ ต่ำง
คณะเช่นกัน ทำให้เกิดกำรสร้ำงมิตรไมตรีต่อกัน และได้ฝึกกำรกล้ำแสดงออกในกำรออกไปนำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน
 มีกำรนำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน
 ประทับใจในวิธีกำรสอนของอำจำรย์หมดคณิตศำสตร์ทมี่ ีกำรสอนคล้ำยติวเตอร์ สอนไปเขียนไป แล้วฉำยโปรเจคเตอร์
ทำให้เรำเขียนตำมไม่ง่วง เข้ำใจมำกขึ้น และมี lecture ไปอ่ำนตอนสอน
 ทำแบบฝึกหัดในพำร์ทวิชำฟิสิกส์ ทำให้เข้ำใจบทเรียนมำกขึ้น
 ให้มีกำรตอบระหว่ำงนิสติ และอำจำรย์ผสู้ อน กิจกรรมที่ประทับใจในวิชำกำรสอนในส่วนของอำจำรย์ในส่วนวิชำเกี่ยวกับ
ชีววิทยำ มีกิจกรรมให้ไปเรียนรู้นอกสถำนที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปจำกห้องเรียน
 กำรให้ไปศึกษำนอกสถำนที่ เพื่อที่จะได้ไปเจอสถำนที่จริง เพื่อที่จะนำมำเสนอในห้องเรียนได้ มีกำรเปิดวิดีโอให้ดู
เพื่อที่จะได้เข้ำใจมำกขึ้น
 กิจกรรมกำรที่ได้ไปศึกษำตำมพิพธิ ภัณฑ์ต่ำงๆในมหำลัย เพรำะทำให้ได้รับควำมรู้จำกสถำนที่ทไี่ ด้ออกไปศึกษำ เป็นกำร
หำข้อมูลจำกพื้นที่จริง
 ประทับใจตรงวิชำฟิสิกส์ อำจำรย์เฉลิมพล เป็นกำรใช้สัญลักษณ์แทนธรรมชำติ อำจำรย์สอนน่ำสนใจ+เนื้อหำน่ำดู มีกำร
เปิด YouTube ประกอบ ทำให้ดูไม่น่ำเบื่อ
 กิจกรรมที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนก็สอนตำม power point และชีท ออกศึกษำนอกสถำนที่ในวิชำชีววิทยำ และสุดท้ำยที่
ประทับใจมำก วิชำคณิตศำสตร์มกี ำรที่อำจำรย์จดไปพร้อมกับนิสิต
 กำรศึกษำนอกสถำนที่ เพื่อจะได้เปิดโลกใหม่ๆ ที่มีมำกกว่ำในห้องเรียน
 ศึกษำนอกสถำนที่ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ในสถำนที่จริง และนำออกมำนำเสนอหน้ำชั้น เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้รับให้แก่เพื่อน
ร่วมชั้น
 ชอบที่ได้แสดงควำมเห็นในแบบของตัวเองในกำรบ้ำน
 กิจกรรมที่ให้ทำร่วมกับเพื่อน
 ให้ไปศึกษำตำมพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆภำยในมหำวิทยำลัย ได้รับควำมรู้เกีย่ วกับพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ กำรเรียนแยกออกตำมหมวด
วิทยำศำสตร์ต่ำงๆ เช่น ฟิสิกส์ คณิต เคมี ชีวะ ฯลฯ
 กำรไปศึกษำพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆในมหำวิทยำลัย ทำให้ได้รู้ว่ำมหำวิทยำลัยมีแหล่งควำมรู้ต่ำงๆมำกมำยทีเ่ รำสำมำรรถไป
ค้นคว้ำหำควำมรู้
 จับกลุ่มนำเสนอ
 มีกิจกรรมให้จับกลุม่ นำเสนอพิพธิ ภัณฑ์ต่ำงๆที่อยู่ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ทำให้เรำเข้ำไปเรียนรู้ และได้รจู้ ักตัว
พิพิธภัณฑ์ในมหำวิทยำลัย จำกทีไ่ ม่เคยรู้วำ่ มีอยู่มำก่อน
 สอนควำมรู/้ แนวคิด/ปรัชญำ ทำงวิทยำศำสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ ประทับใจกิจกรรมสำรวจพิพิธภัณฑ์นอกสถำนที่
 กำรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ได้ลงพื้นที่ สำรวจ ศึกษำข้อมูลจริง
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 ไปดูพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ และนำมำนำเสนอหน้ำชั้นเรียน ได้รู้ว่ำภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีอะไรมำกกว่ำกำรเรียน
กำรสอนในชั้น มีอะไรให้ได้ศึกษำต่ำงๆมำกมำย
 ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์
 กำรถำมคำถำมบ่อยๆ เป็นกำรกระตุ้นสมองผู้เรียน ไม่ให้หลับ
 กำรเปิดวิดีโอเปรียบเทียบให้เห็นควำมแตกต่ำง เช่น กำรสร้ำงเกยนต์ที่เร็วที่สุด กำรใช้ชีวิตของปลวก
 ชำวฮินดูสร้ำงเลขศูนย์
 ประทับใจที่ให้ออกไปเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ และนำควำมรู้กลับมำถ่ำยทอดให้คนอื่นที่ได้รู้เหมือนเรำ
 กำรศึกษำนอกสถำนที่
 กำรทำแบบฝึกหัด
 กำรตอบคำถำมในห้องเรียน
 ประทับใจ กำรศึกษำนอกพื้นที่
 บรรยำย กำรบ้ำน งำนกลุม่
 เฉยๆกับทุกกิจกรรม
 บรรยำยกำรสอน งำนกลุ่มให้ศึกษำงำนวิจัย
 ชอบกิจกรรมกลุม่ เพรำะได้ศึกษำเกี่ยวกับเรื่องน่ำสนใจต่ำงๆ มำกมำย เช่น มด
 เปิดวิดีโอ บรรยำย
 ประทับใจกำรสอนแบบองค์รวม มีกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กำรนพเอำทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ต่ำงๆอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้น
 กำรนำเสนองำนเป็นกลุ่ม ประทับใจทุกกิจกรรม ชอบวิธีกำรสอนของอำจำรย์ที่สอนปรัชญำคณิตศำสตร์
 กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนก็คือ กำรเปิดสไลด์ใน power point กำรดูวิดีโอ กำรถำมตอบ โดย
ส่วนตัวประทับใจกำรถำมตอบ
 มีกำรหำข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์ สนุก ได้ไปที่แปลกๆ ในมหำวิทยำลัย
 กิจกรรมกำรไปเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำให้เรำได้มีโอกำสเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆนอกสถำนที่
 นำเสนองำน ประทับใจทุกวิธีกำรสอน
 นำเสนองำน
 ประทับใจทุกวิธีกำรสอน
 ไปศึกษำนอกสถำนที่
 กำรนำสื่อใน YouTube มำใช้ร่วมในกำรสอน และมีกำรจัดกลุม่ ให้นสิ ิตดูสถำนที่ต่ำงๆ เพื่อศึกษำควำมรู้ เพิ่มเติม และ
นำมำเสนอหน้ำชั้นเรียน
 ใช้วิดีโอประกอบเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนนอกเหนือจำกเลกเชอแล้ว ยังมีให้ไปทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆทำงธรรมชำติ
โดยแบ่งกลุม่ ตำมทีเ่ รียน แล้วเลือกตัวแทนออกมำรำยงำน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฉันประทับใจที่สดุ เพรำะได้ออกไปทำงำน
ร่วมกันกับเพื่อน
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 จดและถำมอยู่ระหว่ำงสอน ประทับใจกำรถำม เพรำะจะได้รู้ว่ำเด็กรูท้ ี่เรำสอนไปหรือไม่
 ชอบเรียนวิดีโอกับอำจำรย์เฉลิมพล
 ชอบกำรวิชัยปลวก
 รศ.ดร.สุรพล สอนดีคะ
 กำรพูดแนะนำเกี่ยวกับเรื่องตำนำนต่ำงๆที่มนุษย์เมื่อก่อนจะมีวิทยำศำสตร์ แล้วมีกำรให้ผเู้ รียนไปค้นคว้ำเพิ่มเติมตำม
ควำมสนใจของตน และนำมำวิเครำะห์ถึงควำมเป็นไปได้ต่ำงๆ

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด
 ควรมีชีทที่เป็นเนื้อหำที่แน่นอน เพรำคำดเดำไม่ได้ว่ำ อ. จะออกข้อสอบแบบไหน
 อยำกให้อำจำรย์มีชีท จัดจำหน่ำยในทุกรำยวิชำ เพรำะจะได้ง่ำยสำหรับกำรจดเพิ่ม ในส่วนที่เรำไม่เข้ำใจ
 ไม่เข้ำใจหลักของวิชำนี้ มันดูล่องลอยมำกๆ ไม่เข้ำใจประเด็นทีส่ อนแต่ละครั้ง
 อยำกสอบคะแนนสอบ
 อยำกให้อำจำรย์อัพเดตไฟล์ชีทที่เรียน เพรำะว่ำเนื้อหำที่ได้ไม่ครบ (ในชีท)
 อยำกให้อำจำรย์มีชีทให้เรียน
 อยำกให้ออกข้อสอบแต่ข้อกำ ไมใต้องมีข้อเขียน
 อยำกให้สอนเป็นระบบมำกกว่ำนี้ เพรำะง่ำ รูส้ ึกว่ำยังไม่มีระบบพอ รู้สึกวุ่นวำย
 อยำกให้แจกเอกสำรประกอบกำรสอนเป็นภำไทย เพรำะเมื่อกลับไปอ่ำนทบทวนจะได้สำมำรถทำควำมเข้ำใจ และจับ
ใจควำมสำคัญของบทเรียนได้
 อยำกให้เวลำไปดูงำน ให้กำหนดวันเวลำให้เลย ทำเอกสำรส่งไปที่สถำนที่นั้นด้วยคะ อยำกให้มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ เพื่อดู
ควำมเข้ำใจของตัวเองที่เรียนมำด้วย
 อยำกให้บอกคะแนนสอบ
 มีเอกสำรในกำรเรียน
 อยำกให้มีเอกสำรกำรเรียนที่ชัดเจนกว่ำนี้ และเป็นภำษำไทย
 อยำกให้ในทุกพำท มีกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่น่ำสนใจในกำรดึงดูดควำมสนใจของนิสิต เพรำะจำทำให้นิสิตอยำก
เรียน แล้วก็ตั้งใจเรียนมำกขึ้น
 อยำกให้มีสื่อกำรสอนที่น่ำสนใจเพิ่มขึ้น
 บำงวิชำอำจำรย์สอนไม่เข้ำใจ สอนกว้ำงเกินไป ทำให้นิสิตจับจุดยำกในกำรนำไปอ่ำนหนังสือสอบ อยำกให้อำจำรย์สอน
เจำะจงเรื่องให้มำกกว่ำนี้คะ
 บำงครั้งอำจำรย์ควรมีเอกสำรประกอบกำรเรียนให้นสิ ิตบ้ำง
 บำงพำร์ทก็ไม่สำรถรู้ขอบเขตของกำรเรียน
 ไม่ชอบ Bio แบบกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ ไม่เข้ำใจ อำจำรย์สอยกว้ำงมำก และสไลด์ของอำจำรย์ก็ไม่เป็นทำงกำร
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมำ ตำมไม่ทัน
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 แต่งกำยแค่สภุ ำพก็พอ ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนิสิต(แบบเต็ม)
 เอกสำรประกอบกำรสอน ควรจะนำไฟล์ไปไว้ใน interne
 มีชีทประกอบกำรเรียนคะ
 อยำกให้อำจำรย์บำงท่ำนปรับปรุงกำรใช้สื่อในกำรเรียนกำรสอน เพือ่ ให้น่ำสนใจมำกขึ้น
 กำรอธิบำยของอำจำรย์บำงพำทยังไม่เข้ำใจ และจับใจควำมได้ยำก
 อยำกให้บำงพำทมีชีทแจก เพื่ออ่ำนทบทวน เนื่องจำกจดไม่ทัน
 ปรับเนื้อหำรำยนวิชำให้มีควำมบูรณำกำรมำกขึ้น คือ ให้นิสิตทุกคณะที่เข้ำเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเท่ำกัน
 เรื่องของสไลด์หรือใบควำมรู้ เพรำะบำงอำจำรย์ท่ำนสอนไม่ให้ และเด็กก็ไม่มีไว้อ่ำนสอบ อยำกให้อำจำรย์ให้สไลด์ เด็ด
จะได้มีไว้อ่ำนคะ
 อยำกให้ทุกอำจำรย์ที่สอนในรำยวิชำนี้มีสไลด์ประกอบกำรสอนให้ดว้ ย หรือไม่สำมำรถให้นิสติ ได้นำสไลด์ที่อำจำรย์สอน
นั้นไปปริ้น เพื่อนประกอบกำรเรียนได้ บำงทีอำจำรย์กส็ อนเร็ฌวเกินไป จดไม่ทัน บำงทีก็เป็นภำษำอังกฤษอ่ำนไม่ออก
แปลไม่ได้ รู้ดีว่ำภำษษมันสำคัญมำก แต่เด็กก็มีควำมแตกต่ำงกันไป จะให้เหมือนเด็กภำคอินเตอร์ไม่ได้ หนูเพิ่งจบอิ้ง 2
เองคะ เห็นใจหนูด้วย
 อยำกให้อำจำรย์มีปหฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้สอย มีกำรถำมตอบแสดงควำมเห็น
 อยำกให้เพิ่มเติมสื่อกำรสอน เช่น VDO เพื่อนำมำประกอบกำรเรียน จะทำให้เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น แบะไม่น่ำเบื่อ
 ควรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนให้มำกกว่ำ อย่ำงเช่น เปิดวิดีโอที่เกี่ยวกับเพนื้อหำที่กำลังเรียนให้นสิ ิตดู เพือ่ ที่นิสิตจะได้ไม่
เบื่อในกำรเรียน กำรจด กำรฟังอย่ำงเดียว
 รูปแบบกำรสอนของอำจำรย์แต่ละท่ำนยังไม่สำมำรถทำให้นิสิตเข้ำถึงคำว่ำปรัชญำทำงวิทยำศำสตร์มำกพอ ยังงงๆใน
เนื้อหำรำยวิชำ
 ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนให้มำกขึ้น และมีกำรแจกชีทเรียน
 ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนให้มำกกว่ำนี้
 ยกตัวอย่ำงที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ให้เห็นภำพง่ำยๆ
 อยำกให้อธิบำยให้ชัดเจนกว่ำนี้
 เอกสำรประกอบกำรเรียน ควรสรุปเข้ำใจมำกกว่ำนี้
 อยำกให้บอกคะแนนมิดเทอม
 ควำมน่ำสนใจ ควำมง่ำยของเนื้อหำที่จะเข้ำใจได้ง่ำย
 สื่อกำรเรียนกำรสอน ด้วยวิชำที่ขนึ้ ชื่อว่ำปรัชญำ ดูเป็นเนื้อหำที่ค่อนข้ำงไม่มีอะไรเป็นรุปธรรม ทำให้ควำมสนใจลด
น้อยลง อยำกให้อำจำรย์ทุกคนทำสื่อหรือวิธีกำรนำเสนอที่ทำให้น่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น ทำให้น่ำติดตำมมำกยิ่งขึ้น
 มีสื่อกำรสอน แบละวิธีกำรสอนทีน่ ่ำสนใจ น่ำติดตำมมำกกว่ำนี้ เพรำะเป็นรำยวิชำที่ต้องใช้ควำมรู้พื้นฐำนของ
วิทยำศำสตร์มำใช้ด้วย สำหรับนิสติ ที่ไม่ได้มีพิ้นฐำนวิทยน์ หรือไม่ได้เรียนคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทย์ ก็จะเข้ำใจรำยวิชำนี้ได้
ยำก
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 มีกำรสรุปเนื้อหำแต่ละวัน แต่ละคำบที่สอน ในตอนท้ำย เป็นสิ่งที่ต้องยกตัวอย่ำว อฺบำยกำรนำไปประยุกต์ เพื่อนมห้นิสติ
เข้ำใจเนื้อหำรได้ถูกต้องมำกยิ่งขึ้น
 กำรจัดกลุ่มในรำยวิชำที่อ. จัดให้ ข้อดี คือ ทำให้มีทักษะในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น ในหลำกหลำยคณะ แต่ในควำมเป็น
จริงไม่สำมำรถทำได้เลย เพรำะต่ำงคณะ เวลำไม่ตรงกัน ไม่เคยเห็นหน้ำกันด้วยซ้ำ
 กำรสอนเป็นภำษำอังกฤษที่เยอะเกินไป ควรมีแทรกบ้ำง แต่ไม่เยอะมำกไป
 อยำกให้ประกำศคะแนน midterm เพื่อจะได้รู้ว่ำควรอ่ำนแค่ไหน แบะที่อ่ำนมำตรงประเด็นที่อำจำรย์อยำกให้รู้หรือ
เปล่ำ
 ทำสื่อให้ดีกว่ำนี้ เพรำะส่วนของดร. พรพรรณ ชีทอ่ำนไม่ออก แปลควำมหมำยยำก และมีขนำดเล็ก (อัพเกรดข้อมูลลงใน
เว็บฝ่ำยบูรณำกำรทุกวิชำ)
 เนื้อหำไม่ค่อยน่ำสนใจ และดูสับสน น่ำสจะจัดประเด็น และหัวข้อที่จะเรียนให้ชัดเจนกว่ำนี้
 แอร์ไม่ค่อยเย็น อำจำรย์สอนให้ตนื่ เต้นกว่ำนี้หน่อย
 กำรปล่อยเรียน ควรปล่อยใหไตรง-ก่อนเวลำ
 อยำกให้อำจำรย์อธิบำย หรือยกตัวอย่ำงเรื่อง/หัวข้อที่นำมำสอนให้ชัดเจนขึ้น
 อยำกให้ภำษำไทย เพรำะไม่ค่อยเก่งภำษำอังกฤษ
 มีกำรทำกิจกรรมรวบรวมค้นหำควำมรู้นอกห้องเยอะๆ เพรำะ เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีควำม
กระตือรือร้นในกำรทำงำนมำกขึ้น
 มีกำรทำกิจกรรมร่วมเป็นกลุ่ม รวมตัวไปหำข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์นอกห้องเรียน หำกมีเยอะจะกระตุ้นควำมสนใจในกำรเรียน
มำกขึ้น
 อยำกให้มีกำรเช็คชื่อเป็นแบบเช็นต์เอำเอง
 ชีววิทยำ เพรำะขอสนุกกว่ำ
 นั่งหลังแอร์ร้อนมำก
 อำจำรย์ที่สอนเกี่ยวกับเคมี สอนไม่ค่อยเข้ำใจ และออกข้อสอบยำก ไม่ออกในเรื่องที่สอนในห้องเรียน แต่ออกอะไรที่ลึก
ศัพท์ภำษำอังกฤษ และไม่ได้เน้นในห้องเรียน
 มีกำรชดเชยมำกเกินไป บำงครั้งนิสิตติดธุระในวันที่รำยวิชำนัดหมำย ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำเรียนได้ และขำดเรียนไป
 ควรมีกำรหำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลำยควำมเครียด และทำให้นิสติ มีส่ำวนร่วมมำกยิ่งขึ้น
 สไลด์เป็นภำษำอังกฤษมำกเกินไปคะ
 น่ำนจะสอบเป็นข้อกำ และกำรบอกคะแนนกลำงภำคด้วย
 อยำกให้ปรับเปลี่ยนจำกปรัชญำเป็นประวัติศำสตร์ทำงวิทยำศำสตร์มำกกว่ำคะ
 ให้ลดจำนวนคนในห้อง เนื่องจำกรู้สึกอึดอัด
 ภำพไม่ค่อยชัด เบลอๆ
 อัพเดตเนื้อหำไม่ให้ล้ำสมัย
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 ในบำงส่วน ได้แก่ วิชำเคมี และชีววิทยำ มีกำรสอนทีไ่ ม่มีหลักในนิสติ จับ อยำกสอนตรงไหนก็สอน หยับมำ ทำให้นิสิตไม่
เข้ำใจว่ำสิ่งที่อ. พูดคืออะไร จึงอยำกให้อ.จัดองค์ประกอบหัวข้อให้ดกี ว่ำนี้ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของเคมี อ.เอำ
ข้อมูลมำสอนมำกมำย แต่ออกข้อสอบในอีกแบบหนึง่ เลย คือ ไม่รู้วำ่ เอำตรงไหนมำออกสัมพันธ์ในห้องเรียน แล้วคุณจะ
ให้นิสิตเรียน อ่ำน จำไปทำไม? อ.ไม่รู้หรอครับว่ำกำลังปลุกฝังนิสัยอย่ำงไรให้แก่นสิ ิต นิสติ หลำยคนก็จะได้ไปบอกต่อๆว่ำ
“part เคมี ไม่ต้องอ่ำนหรอก ออกไรไม่รู้ !” ซึ่งรุ่นพี่ก็บอกมำเช่นกัน มันทำให้ปลุกฝังให้นสิ ิตขี้เกียจอ่ำนหนังสือ ซึ่งครูไม่
ควรปลุกฝังสิ่งเหล่ำนี้แก่ศิษย์ จึงเรียนมำเพื่อปรับปรุงในกำรออกข้อสอบ และเนื่องจำกผมเรียนครู เมื่อได้ยินนิสิตคนอื่นๆ
พูดแบบนั้นแล้วรูส้ ึกๆไม่ดเี ลย
 อำจำรย์สอนจริงจังไม่ไป ควรมีมุกตลก ให้คลำยเครียดบ้ำง
 ปรับปรุงเนื้อหำ เพรำะที่เรียนไป ไม่รู้ว่ำเป่ำหมำยของวิชำนี้เพื่ออะไร
 ควรบอกขอบเขตเนื้อหำ ก่อนจะเริ่มเรียน
 อยำกให้มีใบงำนหรือรำยงำนเพื่อเป็นคะแนนเก็บ เพรำะสัดส่วนคะแนนสอบมำกไป

3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ


เอกสารประกอบการเรียน (อาจจะนาไฟล์ไปไว้ ใน internet)



มีติวก่อนสอบ จะดีมาคะ



ชีทเรี ยนตอนเคมี อยากให้ ดใู หญ่ขึ ้นอีกหน่อย



อาจารย์บางท่านสอนเร็ว พูดเร็วเกินไป ทาให้ นิสติ ไม่เขจ้ าใจ และตามไม่ทนั



อาจารย์บางท่านสอนเป็ นภาษาอังกฤษ พูดแต่ภาษาอังกฤษ ทาให้ นิสติ ที่ไม่เข้ าใจภาษาอังกฤษ ไม่เข้ าใจวิชานี ้ไป
ด้ วย



เรื่ องของแอร์ บางวันก็ร้อนไม่มคี วามพอดี บางวันก็หนาว เสียงไมค์บางวันก็ดงั บางวันก็เบา อาจารย์พดู อะไรไม่คอ่ ย
ยิน และเรื่ องการเปิ ดวิดีโอสือ่ การสอนเสียงไม่ออก บางครัง้ เสียงก็ดงั จนแสบหู แต่เรื่ องเนื ้อหาในการสอนโอเคแล้ วคะ



แอร์ หนาวมากคะ อยากให้ บอกคะแนนมิดเทอม



มีชีท slide (handout) ให้ อา่ นทบทวน



การแบ่งกลุม่ ที่ดี ไม่ต้องเลือก ให้ นิสติ รู้จกั กันเองภายนอกคณะ



งานกลุม่ คนเยอะไป คนทางานมีแค่ไม่กี่คน แต่คนอื่นๆที่ไม่ได้ ทาก็มีงานส่ง มันไม่เท่าเทียม



น่าจะลองเปลีย่ นอาจารย์ผ้ สู อน เปลีย่ นสไตล์การสอน ให้ ดนู า่ สนใจ และนาไปใช้ จริ งกว่านี ้



อยากจะให้ มีเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนที่เป็ นภาษาไทย รวมถึง M@xlearn



Perfect



กลุม่ การทางานควรมีตาว่า 10 คน
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