
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 
รหัสวิชำ 01999012 ชื่อวิชำ สุขภำพเพื่อชีวิต 
....................................................................................... 

 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 425 คน  
ส่วนที่ 2  แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป  

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

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=425 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.08 0.57 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.15 0.58 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 3.96 0.61 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.10 0.60 มำก 
   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.08 0.63 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 4.13 0.64 มำก 
2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธรรมชำติ มนุษย์ วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพ่ือกำร
ด ำรงตนในสังคม 

4.18 0.60 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 4.00 0.75 มำก 
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ 3.89 0.72 มำก 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ (ต่อ) 

 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=425 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 3.98 0.66 มำก 
    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 4.05 0.66 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.18 0.67 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและ
สร้ำงสรรค์ 

4.01 0.62 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และ
น ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.04 0.66 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.10 0.66 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.05 0.70 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 3.94 0.73 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 3.98 0.69 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.93 0.70 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ    
    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณิตศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

3.70 0.80 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

3.78 0.77 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอท่ีเหมำะสม
ส ำหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่ำงกันได้ 

3.87 0.74 มำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=425 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.08 0.61 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 4.05 0.68 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 4.05 0.65 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 3.93 0.71 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.78 0.77 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 3.98 0.68 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำนอยู่ในระดับมำกทุก
รำยกำรประเมิน และนิสิตมีค่ำเฉลี่ยผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมสูงที่สุด คือ 4.08  
 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 
 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม       

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 20.2 67.5 11.8 0.2 - 0.2 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และ
เคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 

24.9 65.2 9.4 0.5 - - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 16.0 64.5 18.8 0.5 - 0.2 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

23.1 64.7 11.3 0.7 - 0.2 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 
และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของ
ประชำคมอำเซียน 

23.5 62.6 12.7 1.2 - - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

27.3 59.1 12.9 0.5 - 0.2 

2. ด้ำนควำมรู้       

    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธรรมชำติ มนุษย์ วิถี
ชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

28.2 61.2 10.6 - - - 
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้       

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 

24.2 54.1 19.1 2.1 0.5 - 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ 17.9 56.0 23.1 3.1 - - 

    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

19.3 60.0 19.5 0.7 0.2 0.2 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะ
ในกำรสื่อสำร 

22.8 60.5 15.3 1.4 - - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ
กำยและใจ 

30.1 59.5 9.4 0.9 - - 

3. ด้ำนปัญญำ       

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 

19.1 63.5 16.9 0.5 - - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

23.3 58.6 17.4 0.7 - - 

    3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

26.6 56.9 16.0 0.5 - - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 24.0 59.5 15.1 0.5 0.9 - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 19.3 59.8 17.9 2.1 0.9 - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 20.9 57.9 19.3 1.9 - - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 18.4 58.1 20.9 2.4 - 0.2 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณิตศำสตร์หรือเทคนิค
ทำงสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

11.5 54.8 27.5 4.2 1.9 - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

14.8 53.2 29.2 1.2 1.6 - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้
รูปแบบของกำรน ำเสนอท่ีเหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุคคลท่ี
แตกต่ำงกันได้ 

18.1 53.6 25.9 1.9 0.5 - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
- มีวิดิทัศน์ควำมรู้ให้ดูประกอบกำรเรียน (9 คน) 
- กำรให้ท ำงำนเป็นกลุ่มในกำรค้นคว้ำข้อมูล ท ำให้มีควำมประทับใจกับเพ่ือนคณะอ่ืน (13 คน) 
- กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย (18 คน) 
- มีกำรน ำสื่อกำรสอนที่น่ำสนใจ มำประกอบกำรสอนในทุกคำบ (7 คน) 
- อำจำรย์สอนโดยกำรน ำประสบกำรณ์ของตนเองมำสอนด้วย (8 คน) 
- อำจำรย์สอนเนื้อหำตรงตำมสไลด์ (8 คน) 
- กำรถำม-ตอบค ำถำมหน้ำชั้นเรียน (7 คน) 
- ประทับใจวิธีกำรสอนจำกอำจำรย์พิเศษที่มำจำกคณะบริหำรธุรกิจ  
- อำจำรย์ผู้สอนมีควำมสำมำรถเป็นอย่ำงดี  
- มีกำรท ำแบบฝึกสมอง (5 คน) 
- ประทับใจกำรสอนของอำจำรย์วรรณวิมล ดวงแกลด 
- กิจกรรมออกแอโรบิกและโยคะ 
- กำรวำงแผนชีวิตและครอบครัว 
- วีดีทัศน์มีควำมน่ำใจ เข้ำใจง่ำยกว่ำในหนังสือ  (35 คน) 
- กิจกรรมออกก ำลังกำย (8 คน) 
- สรุปสำระส ำคัญในแต่ละครั้งที่เรียน (7 คน) 
- กำรท ำรำยงำนในหัวข้อที่ได้เลือก (8 คน) 
- สไลด์เข้ำใจง่ำย อธิบำยละเอียด (8 คน) 
- มีกำรให้นิสิตได้คิดออกแบบกำรน ำเสนอ ซึ่งเป็นควำมคิดเห็นสร้ำงสรรค์ ถือว่ำเป็นกำรสอนที่ดี ทุกคนใน

กลุ่มมีส่วนร่วม ให้จับกลุ่ม สนุกมำก (16 คน) 
- แสดงละคร เพ่ือนประยุกต์ควำมรู้ในกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร (15 คน) 
- กิจกรรม 180 วินำทีข่ำว ประทับใจ เพรำะฝึกอ่ำนได้ดี และต้องควบคุมอำรมณ์เมื่ออยู่หน้ำห้อง ท ำให้มี

ประสบกำรณ์มำกข้ึน (12) 

- กิจกรรมให้หำค ำผิดที่เจอได้ในชีวิตประจ ำวัน ในร้ำนอำหำร (2) 
- ชอบที่ให้ท ำงำนกลุ่มคิดค ำศัพท์ คิดชื่อหนังสือเป็นแถวๆ แข่งกันว่ำแถวไหนมำกท่ีสุด (4) 

- อำจำรย์เตรียมกำรเรียนกำรสอนดีมำก มีควำมเอำใส่ใจ (5 คน) 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 
- เนื้อหำบทเรียนเยอะเกินไป (8 คน) 
- อยำกให้ปรับเนื้อหำ และสไลด์ให้มีควำมทันสมัย (10 คน) 
- อยำกให้อำจำรย์เข้ำสอนทุกคำบ  (7 คน) 
- สไลด์ประกอบกำรสอนใน maxlearn ลงไม่ครบบท  (8 คน) 
- อยำกให้อำจำรย์มีวิธีกำรสอนที่ไม่น่ำเบื่อ   
- สไลด์มองไม่ค่อยเห็น ท ำให้จดไม่ทัน   
- อยำกให้มีกิจกรรมในห้องเรียนเพิ่มมำกขึ้น (7 คน) 
- ไม่ควรให้นิสิตดูวีดิทัศน์มำกเกินไป เพรำะท ำให้น่ำเบื่อ 
- อำจำรย์ไม่ควรสอนออกนอกเรื่อง (2 คน) 
- สไลด์บำงอันเป็นภำษำอังกฤษ ศัพท์วิทยำศำสตร์ ท ำให้เข้ำใจยำก (2 คน) 
- อำจำรย์บำงท่ำนแสดงควำมคิดเห็นตัวเองส่วนใหญ่ระหว่ำงกำรสอน (2 คน) 
- ควรมีเอกสำรประกอบกำรเรียนแจก  
- อำจำรย์บำงท่ำนอธิบำยเนื้อหำเร็วเกินไป 
- ขอระบบปรับอำกำศท่ีเย็นกว่ำนี้ 
- อยำกให้ยกตัวอย่ำง ภำพ วีดีโอ ประกอบกำรสอน เพ่ือควำมข้ำใจ 
- อยำกให้มีเอกสำรประกอบกำรสอนแจกรำยชั่วโมง (15 คน) 
- ควำมชัดเจนของวีดีทัศน์ ควรปรับให้ชัดระดับ HD  
- วิธีกำรสอนไม่สำมำรถท ำให้นิสิตสนใจเรียนได้ (1 คน) 
- เรียนเช้ำไป อยำกให้ไม่มีเช็คชื่อ (6 คน)  
- อยำกให้อำจำรย์เน้นย้ ำประเด็นส ำคัญ ที่จะออกสอบไปเลย เพรำะเนื้อหำเยอะเกินไป ไม่ค่อยได้น ำมำใช้

ในชีวิตประจ ำวัน หรือ เกี่ยวกับสำขำวิชำที่เรียน  
- อยำกให้มีแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเยอะๆ 
- อยำกให้มีเวลำสอนมำกกว่ำนี้ เป็น 1.30 ชั่วโมง เพ่ือเนื้อหำที่ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมงน้อยเกินไป (8 คน) 
- อยำกให้มีกำรยกตัวอย่ำงที่ใกล้ตัวมำกยิ่งขึ้น 
- อยำกให้อำจำรย์สอนเนื้อหำมำกกว่ำนี้ 
- อยำกให้มีกิจกรรมที่น่ำดึงดูดมำกกว่ำนี้  
- อยำกให้เรียนอำทิตย์เดียว 3 ชั่วโมงไปเลย  

- เสียงอำจำรย์น่ำรักเกินไป (ฟังแล้วจะหลับ) (3) 

- ตัด A ที่ 80 คะแนน (3) 

- ท ำกิจกรรมกลุ่มบ่อยๆ เพ่ือกระชับควำมสัมพันธ์ในกลุ่ม 

- เก้ำอ้ีแข็งเกินไป  

- ไมโครโฟนมีปัญหำบ่อย เพ่ือนข้ำงหลังห้องไม่ค่อยได้ยิน  



7 

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด (ต่อ) 
- ควรให้น ำควำมรู้ที่ได้ไปต่อยอดมำกขึ้น 

- อยำกให้มีคะแนนเก็บมำกกว่ำนี้ ถ้ำเป็นงำนกลุ่มได้จะดีมำก 

- กำรให้คะแนนในชั้นเรียน น่ำจะจัดว่ำอำทิตย์นี้ให้ส ำหรับแถวนี้แถวนั้น เพ่ือควำมเท่ำเทียม  

- ปรับปรุงตำรำงเรียนเพรำะบำงทีเนื้อหำขำดๆ หำยๆ  

- น่ำจะมีกำรเสริมควำมรู้ทำงภำษำไทยให้มำกกว่ำนี้ เพรำะจะท ำให้นิสิตสนใจ 

- อยำกให้ออกไปพูดน่ำห้องมำกยิ่งข้ึน 

- อยำกให้ปรับปรุงเรื่องงำนกลุ่ม เพรำะจ ำนวนเยอะเกินไป บำงคนก็ไม่ท ำงำน 

- ควรมีกำรฝึกทักษะที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวันมำกยิ่งขึ้น 

- มีกำรสอนผ่ำนสื่อ 

- จ ำนวนนิสิตเยอะเกินไป (3 คน) 

- คนเรียนเยอะไป สถำนที่คับแคบ  

- อยำกให้มีกำรสลับกลุ่มใหม่ๆ เพ่ือที่จะได้เจอคนมำกขึ้น  

 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

- กำรตรวจเช็คกระดำษค ำตอบของนิสิตทั้งชุด 1 และชุด 2 ให้ดี และควรรับฟังปัญหำนิสิต (6 คน) 
- บรรยำกำศในห้องร้อนมำก ควรปรับปรุงเรื่องเครื่องปรับอำกำศ (8 คน)  
- อยำกให้เริ่มเรียน 9 โมง  
- เก้ำอ้ีพังแล้วควรเปลี่ยน 
- อยำกให้มีกิจกรรมจัดประกวดควำมรู้เกี่ยวกับภำษำไทย  
- เครื่องบำงทีเย็น บำงทีก็ร้อน (14 คน) 

- ตำรำงทับเวลำกินข้ำว ควรจัดใหม่ให้เหมำะสม (10 คน)  

- อยำกให้อำจำรย์น ำคลิปวิดีโอมำสอนให้มำกกว่ำนี้ เพรำะเข้ำใจง่ำยไม่น่ำเบื่อ (9 คน) 

- อำจำรย์ใจดีและเข้ำใจนิสิตมำกค่ะ (5 คน) 

- ชอบเสียงอำจำรย์มำกค่ะ ฟังแล้วผ่อนคลำยไม่เครียด   

- อยำกให้อำจำรย์สอนแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพรำะอำจำรย์ใจดีมำกค่ะ 

- ไมโครโฟนไม่ค่อยดัง เสียงชอบหำย (5 คน) 

 
 

 


