
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 
รหัสวิชำ 01999041 ชื่อวิชำ เศรษฐศาสตรเ์พื่อการด าเนินชีวิตที่ดี 

....................................................................................... 
 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 220 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=220 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 3.91 059 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 3.96 0.67 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 3.75 0.66 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

3.95 0.63 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

3.98 0.68 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.04 0.75 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

4.00 0.70 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

3.72 0.71 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 3.56 0.84 มำก 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ

กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=220 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.90 0.74 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 3.66 0.73 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 3.81 0.78 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

3.77 0.72 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

3.80 0.69 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

3.92 0.70 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 3.83 0.80 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 3.75 0.77 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 3.86 0.68 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.70 0.76 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

3.56 0.77 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

3.74 0.75 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

3.75 0.73 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=220 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 3.93 0.66 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 3.78 0.75 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 3.83 0.70 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 3.79 0.75 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.68 0.75 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 3.80 0.72 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำนอยู่ในระดับมำกทุก
รำยกำรประเมิน และนิสิตมีค่ำเฉลี่ยผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมสูงที่สุด คือ 3.93  
 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 
 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม       

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 11.8 69.1 18.2 0.5 0.5 - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 

19.1 59.5 20.5 0.5 0.5 
- 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 10.0 57.7 30.5 1.4 0.5 - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำทำงด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม 

15.96 64.1 19.5 0.5 - - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 
และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะ
ของประชำคมอำเซียน 

20.0 59.1 20.0 0.5 0.5 - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และมีจติส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

26.4 54.5 16.4 2.3 0.5 - 

2. ด้ำนควำมรู้       
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์
วิถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

22.3 56.8 20.0 0.5 0.5 - 
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (ต่อ) 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้       
    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวนั 

11.8 50.0 36.1 1.4 0.5 0.5 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 12.3 41.4 37.3 8.2 0.9 - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

19.1 54.1 24.3 1.8 0.5 0.9 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและ
ศิลปะในกำรสื่อสำร 

10.0 50.7 35.2 3.7 0.5 0.5 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำง
สุขภำพกำยและใจ 

17.3 50.5 27.7 3.7 0.5 - 

3. ด้ำนปัญญำ       

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำง
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

13.2 54.5 29.1 2.7 0.5 - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

12.3 57.7 27.7 1.8 0.5 - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 17.7 54.5 21.4 5.9 0.5 - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 14.1 52.3 28.6 4.5 0.5 - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

15.9 55.9 26.8 1.4 - - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 11.41 52.7 30.9 4.1 0.9 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือ
เทคนิคทำงสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

8.2 47.9 36.1 7.3 0.5 0.5 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลควำมหมำย และ
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

13.2 52.5 30.1 3.7 0.5 0.5 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรบักลุ่ม
บุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

14.1 49.1 34.1 1.8 0.5 0.5 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
- กิจกรรมกำรบรรยำยพิเศษจำกวิทยำกรข้ำงนอก (60 คน) 
-กำรเรียนรู้โดยกำรเปิดวีดีโอท ำให้เข้ำในในเนื้อหำมำกข้ึน (120 คน) 
-กำรให้ท ำกิจกรรมเล่นเกมส์กำรขัดแยกขยะ (113 คน) 
-อำจำรย์ส่วนใหญ่อธิบำย และยกตัวอย่ำงได้เข้ำใจและนึกตำมได้ (11 คน) 
-กิจกรรมที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบฟังบรรยำย คิดว่ำประทับใจในกำรสอนแบบนี้ (8 คน) 
-กำรจัดให้นิสิตมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ (15 คน) 
-เนื้อหำส่วนใหญ่เกี่ยวกับกำรเงิน กำรจัดกำรต่ำงๆ (2 คน) 
-ประทับใจกำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (8 คน) 
-มีกำรแสดงประกอบกำรสอน ท ำให้กำรเรียนมีควำมน่ำสนใจ (3 คน) 
-มีกำรจัดควำมรู้เรื่องกำรเงิน (16 คน) 
-กำรสอนมีควำมหลำกหลำย เปิดวีดีโอในกำรสอน และกำรลงมือปฏิบัติ (1 คน) 
-ชอบกำรสอนของอำจำรย์เดชรัตเพรำะมีกำรยกตัวอย่ำงชีวิตตัวเองท ำให้กำรเรียนมีควำมน่ำสนใจ (8 คน) 
-มีกิจกรรมนอกสถำนที่ (1 คน) 
-กำรเล่ำเรื่องเหตุกำรณ์ปัจจุบัน (1 คน) 
-ชอบกำรสอนของอำจำรย์รัตน์ทนำให้ข้อคิดที่สำมำรถเอำไปใช้ได้ (1 คน) 

 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 
-นัดชดเชยบ่อยเกินไป (180 คน) 
-อยำกให้สไลด์หน้ำชั้นเรียนมีกำรสรุปที่ตัวหนังสือที่น้อยลงเนื่องจำกดูไม่ทัน (6 คน) 
-เพ่ิมเติมกิจกรรมในห้องเรียน ( 2 คน) 
-เปลี่ยนอำจำรย์สอนมำกเกินไป อำจำรย์บำงท่ำนออกข้อสอบง่ำย บำงท่ำนออกยำก  
ท ำให้บำงครั้งสับสน ( 2 คน) 
-อยำกให้อำจำรย์เข้ำสอนให้ตรงเวลำ (10 คน) 
-อำจำรย์มำสำยบ่อย กำรประสำนงำน TA ยังไม่ค่อยดี (1 คน) 
-ได้รับควำมเต็มที่เนื่องจำกอำจำรย์มีควำมรู้ลึกในแต่ละเรื่องที่สอน (1 คน) 
-อยำกให้มีกิจกรรมผ่อนคลำยระหว่ำงกำรเรียน เพรำะบำงเรื่องน่ำเบื่อ (1 คน) 
-อยำกให้มีกำรบ้ำนเป็นคะแนนเก็บ (1 คน)  
-สอนไม่ค่อยเขำใจในบำงบท (5 คน) 
-อำจำรย์บำงท่ำนควรหำวิธีกำรสอนที่ท ำให้นิสิตสนใจในเนื้อหำมำกกว่ำนี้ (3 คน) 
-ปรับปรุงเวลำเรียนเช้ำเกินไป (1 คน) 
-อยำกให้มีอำจำรย์สอนแค่คนเดียว เนื้อหำไม่ค่อยต่อเนื่อง (2 คน) 
-กำรบรรยำยอยำกให้มีควำมกระชับ เข้ำใจง่ำย (1 คน) 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด (ต่อ) 
-มีเอกสำรที่สำมำรถหำซื้อได้ตำมร้ำนถ่ำยเอกสำร (6คน) 
-ในวิชำนี้อยำกให้มีงำนส่ง เพ่ือเป็นกำรขยำยองค์ควำมรู้ให้นิสิตได้เรียนรู้ เป็นต้น (1 คน) 
-บำงเรื่องเข้ำใจยำก อยำกให้มีกำรยกตัวอย่ำง (1 คน) 
-อยำกให้มีมำกกว่ำ powerpoint (1 คน) 
-สรุปเนื้อหำในสไลด์ให้น้อยกว่ำนี้ เพรำะบำงสไลด์ไม่น่ำอ่ำน (2 คน) 
-อำจำรย์ควรมีกำรประเมินประสิทธิภำพของเด็ก (1 คน) 
-เนื้อหำกำรสอนไม่ต่อเนื่อง (3 คน) 
-คะแนนเก็บน้อยเกินไป (2 คน) 
-ควรสอนให้นิสิตได้คิดเองมำกกว่ำนี้ (1 คน) 
-อยำกให้ปูพ้ืนก่อนกำรเรียนกำรสอน (1 คน) 
-อยำกให้อำจำรย์มีกำรถำม ตอบให้มำกกว่ำนี้ (5 คน) 
-หนังสือที่ซื้อมำควรมีเนื้อหำตรงกับที่อำจำรย์พูด (4 คน) 
-ห้องเรียนใหญ่เกินไป บำงครั้งไม่ทั่วถึง (1 คน) 
-ช่วงใกล้สอบควรมีกำรสรุปให้ฟังหรือให้แบบฝึกหัด (1 คน) 

 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

-รำยงำนส่วนกำรประยุกต์ใช้ให้เขียนเยอะเกินไป เพรำะเนื้อหำมีข้อมูลไม่มำก ( 1 คน) 
-ในชั้นเรียนรำยวิชำมีกิจกรรมเสริมเยอะเกินไป (1 คน) 
-อยำกให้อัพเดทสไลด์กำรเรียนก่อนท ำกำรเรียนกำรสอน เปิดหมู่บรรยำยเยอะๆ เนื้อหำปลำยภำคเยอะ
ควรหำแรงจูงใจให้น่ำสนใจกว่ำนี้ พ่ี TA ดีอัพเดทใน Facebook ตลอด (1 คน) 
-อยำกให้เปิดวิชำนี้วันอื่นบ้ำง เพรำะวิชำนี้เป็นวิชำที่น่ำสนใจ มีประโยชน์บำงคนไม่สำมำรถลงเรียนเรียน
ไดเ้พรำะเวลำชนกับวิชำอ่ืน 
-อยำกให้มีกำรจัดอบรมเรื่องกำรเงินในหลำยๆเรื่อง เช่น กำรลงทุนในกองทุนต่ำงๆ 
-แถวหลังเครื่องปรับอำกำศไม่เย็น อำกำศร้อนมำกท ำให้ไม่ค่อยมีสมำธิในกำรเรียน (23 คน) 
-ควรมีกำรเช็คชื่ออำจำรย์ หำกอำจำรย์มำช้ำควรแจ้งเหตุผลที่ยอมรับได้แก่อำจำรย์ท่ำนอ่ืนและนิสิต 
เพรำะกำรเข้ำสอนช้ำท ำให้อำจำรย์สอนไม่ทัน ต้องอธิบำยเร็วๆท ำให้นิสิตไม่เกิดกำรเรียนรู้ที่ควร  
-กำรสอนชดเชยอยำกให้แจ้งให้ทรำบก่อนหลำยๆวันเพรำะบำงวันที่นัดเรียนนิสิตติดธุระไม่สำมำรถมำ
เรียนได้   
-กำรนัดเรียนล่วงหน้ำ และสอบถำมนิสิตก่อน (97 คน)  
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ต่อ) 

-อยำกให้วิชำนี้มีกำรสื่อโดยวีดีโอเยอะๆ (3 คน) 
-กำรอัพโหลดสไลด์ให้เร็วกว่ำนี้ (34 คน) 
-เทคนิคกำรสอนของอำจำรย์บำงท่ำนยังไม่ค่อยดึงดูด ก่อให้เกิดควำมไม่เข้ำใจในกำรเรียน (15 คน) 
-กำรเขียนใบลำควรมีมำตรฐำนชัดเจนตำมกฎระเบียบมหำวิทยำลัย (1 คน) 
-ล็อกห้องเพ่ือไม่ให้คนเดินเข้ำออก ท ำให้ขำดสมำธิในกำรฟัง (1 คน) 
-อำจำรย์บำงท่ำนชอบพูดไทยปนอังกฤษ (2 คน) 
-เนื้อหำในกำรเรียนเยอะเกินไป (4 คน) 
-พ่ี TA มีควำมเป็นกันเองมำกไม่ถือตัว (1 คน) 
-เนื้อหำในกำรเรียนใช้ได้จริงๆค่ะ ชอบมำก (1 คน) 

 


