
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999211 ชื่อวิชำ คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ ำวัน 
....................................................................................... 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 1231 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=1231 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 4.39 0.66 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 4.40 0.64 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 4.29 0.70 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.35 0.67 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.39 0.69 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.40 0.67 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

4.31 0.66 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

4.25 0.75 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 4.12 0.84 มำก 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=1231 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

4.23 0.76 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 4.21 0.78 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.24 0.76 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

4.23 0.70 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

4.26 0.70 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

4.24 0.73 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.35 0.68 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 4.25 0.73 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.34 0.66 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 4.26 0.73 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

4.10 0.83 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

4.26 0.76 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

4.25 0.73 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำย
ของแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=1231 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 4.37 0.67 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 4.23 0.76 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 4.24 0.71 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 4.30 0.70 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.20 0.77 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 4.27 0.72 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.37 ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่สูงที่สุด 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม       

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 48.6 42.5 8.5 0.4 - - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 

47.9 44.0 7.8 0.2 - - 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 42.5 45.2 11.6 0.7 - - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำทำงด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม 

45.3 44.4 9.3 0.5 - - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 
และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะ
ของประชำคมอำเซียน 

41.3 8.2 1.0 0.1 - - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และมีจติส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

49.3 41.7 8.4 0.5 0.1 - 

2. ด้ำนควำมรู้       
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์
วิถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

42.0 48.1 9.3 0.6 - - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวนั 

41.9 42.2 14.7 0.9 0.2 - 
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (ต่อ) 

รำยกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย
(%) 

น้อย
ที่สุด
(%) 

ไม่พบ
ข้อมูล 
(%) 

2. ด้ำนควำมรู้       
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 37.4 41.3 18.1 2.37 0.6 - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

40.9 42.2 15.6 1.1 0.2 - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและ
ศิลปะในกำรสื่อสำร 

40.4 42.6 14.9 1.9 0.2 - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำง
สุขภำพกำยและใจ 

41.3 44.0 12.8 1.5 0.3 - 

3. ด้ำนปัญญำ       

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำง
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

38.2 47.8 13.3 0.7 - - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

40.0 45.9 13.6 0.3 0.1 - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

40.2 45.2 13.4 0.8 0.3 - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 45.8 44.7 8.7 0.6 0.2 - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 40.8 44.9 13.3 0.6 0.3 - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

44.3 46.1 9.1 0.4 0.1 - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 41.4 44.0 13.4 1.0 0.2 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือ
เทคนิคทำงสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

36.2 41.2 19.6 2.4 0.6 - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลควำมหมำย และ
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

40.7 43.9 13.6 1.4 0.3 - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรบักลุ่ม
บุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

40.7 45.3 12.5 1.3 0.2 - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
- กำรสอนบรรยำยโดยใช้ power Point น ำเสนอ (21 คน) 
- สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนในปัจจุบัน และน ำไปใช้ในกำรท ำงำนในอนำคต (15 คน) 
- มีกำรยกตัวอย่ำงเรื่องที่สอนไปว่ำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในสังคมได้จริง หรือมีควำมเกี่ยวข้องกับกำร

น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ (23 คน) 
- กำรสอนใช้โปรแกรมต่ำงๆ เช่น Photoshop, Microsoft ต่ำงๆ PowerPoint, excel. (33 คน) 
- กำรเรียนกำรสอนในชั่วโมงปฏิบัติกำร เพรำะได้ลงมือปฏิบัติจริง (28 คน) 
- มีกำรให้นิสิตแสดงควำมคิดเห็น ตอบค ำถำม แบ่งกลุ่มกันท ำงำนและตอบค ำถำม (26 คน) 
- ติวก่อนสอบ กำรบ้ำนให้ท ำ (25 คน) 
- ประทับใจกำรใส่ใจของ อ.ดร.ธำนินทร์ คงศิลำ 
- ไมน่่ำประทับใจและน่ำเบื่อมำก 
- สไลด์อ่ำนง่ำยสบำยตำ ท ำให้เข้ำใจเนื้อหำได้ง่ำย 
- เพ่ิมกำรเสนอหรือตัวอย่ำงมำกขึ้นก่อนท ำแบบทดสอบ1 
- อำจำรย์น่ำรัก สอนสนุกเข้ำใจง่ำยใจด ีใส่ใจและเป็นกันเอง และชอบกำรเรียน excel (28 คน) 
- ชอบกำรให้ท ำแบบฝึกหัดหลังเรียน เพรำะเป็นกำรวัดควำมรู้ของนิสิตว่ำเข้ำใจที่อำจำรย์สอน ณ ขณะนั้น

จริงหรือไม่และเมื่ออำจำรย์ทรำบปัญหำได้ท ำกำรสอนจนนิสิตมีควำมเข้ำใจ (42 คน) 
- มีกำรผลัดเปลี่ยนอำจำรย์มำสอนในแต่ละเรื่อง (3 คน) 
- ศึกษำหำควำมนอกเพ่ิมเติมในอินเตอร์เน็ต 
- ท ำ Animation  
- ประทับใจเวลำอำจำรย์โพสต์รูป ข้อควำม หรือแม้กระทั่งแนวข้อสอบให้ก ำลังใจเด็ก รู้สึกดี มีขวัญก ำลังใจ  
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 
- บำงครั้งบรรยำยน่ำเบื่อ อำจำรย์บำงท่ำนสอนไม่ค่อยเข้ำใจ เนื้อหำเยอะเกินไป (41 คน) 
- อยำกให้ลงไฟล์กำรเรียนกำรสอนให้นิสิตด้วย เพ่ือกำรเรียนและควำมเข้ำใจขณะอำจำรย์สอนได้เร็วข้ึน 
- เพ่ิมเวลำเรียนและเนื้อหำในภำคปฏิบัติกำรให้มำกขึ้น (6 คน) 
- อยำกให้ท ำ PowerPoint ให้น่ำสนใจและเข้ำใจมำกกว่ำนี้ และมีกำรอัพไฟล์ของอ.ทุกท่ำนให้นิสิตดำวน์

โหลดไปอ่ำนได้ 
- เอกสำรประกอบกำรเรียนควรมีเป็นเล่ม เพรำะทุกคำบที่เรียนไม่ทรำบว่ำจะไปหำที่ไหน หำเจอแต่เนื้อหำ

ก็ไม่ตรงกับสไลด์ที่สอน (10 คน) 
- อยำกให้เพ่ิมเนื้อหำกำรตัดต่อเพลง หรือวีดีโอเพ่ิม (2 คน) 
- กำรประกำศคะแนน 
- อยำกให้อำจำรย์เตือนนักเรียนบำงกลุ่มที่พูดจำเสียงดังรบกวนผู้อื่น (2 คน) 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด (ต่อ) 
- จอภำพไม่ชัด ตัวหนังสือเล็ก (6 คน) 
- เนื้อหำของวิชำ เพรำะบำงเรื่องมีควำมทับซ้อนกับวิชำ stat  
- อำจำรย์บำงท่ำนสอนเร็ว พูดเร็ว เปลี่ยนสไลด์เร็ว (25 คน) 
- อยำกให้มีกิจกรรมเยอะขึ้น มำกกว่ำนั่งฟังบรรยำยเฉยๆ เพรำะท ำให้รู้สึกง่วง และไม่น่ำสนใจ (8 คน) 
- มีทดสอบย่อยทุกคำบเรียน part final 
- ไม่ค่อยได้ควำมรู้จำกวิชำนี้เท่ำไร บำงครั้งเรียนไปก็ไม่เข้ำใจว่ำเรียนไปเพ่ืออะไร แต่วิชำปฏิบัติ ดีสำมำรถ

เอำไปใช้จริงได้ (2 คน) 
- ปรับปรุงห้อง เครื่องปรับอำกำศไม่ค่อยเย็น (6 คน) 
- อยำกให้เวลำของบรรยำยเพ่ิมครับ 
- กำรเช็คชื่อ 
- อำจมีกำรสอนเกี่ยวกับกำรใช้ Photoshop ซึ่งสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้รวมกับกำรท ำ PowerPoint ได้ 
- เอกสำรประกอบกำรเรียน อยำกให้มีตัวอย่ำงหรือโจทย์เยอะๆ (2 คน) 
- ออกข้อสอบให้แคบกว่ำนี้  ออกข้อสอบกว้ำงเกินไป ข้อสอบยำกและออกไม่ตรงกับท่ีสอน (4 คน) 
- เวลำในกำรเรียนในภำคปฏิบัติกำรเช้ำเกินไป (2 คน) 
- เนื้อหำบทเรียน มีควำมหลำกหลำย โดยส่วนตัวคิดว่ำบำงเรื่องเกินชีวิตประจ ำวัน เนื่องจำกวิชำนี้มีแค่บำง

บทนั้นที่สำมำรถน ำไปใช้ในวิชำเรียน จึงคิดว่ำกำรเรียนในรำยวิชำนี้ยังไม่จ ำเป็นส ำหรับภำควิชำที่ข้ำพเจ้ำเรียน 
- วิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของอำจำรย์บำงท่ำนที่ท ำให้เข้ำใจเนื้อหำยำกในเวลำเรียน อย่ำงเรื่องดัชนีหุ้น   

กำรลงทุนทำงธุรกิจ  
- จ ำนวนนิสิตต่อหมู่มีมำกเกินไปท ำให้สอนได้ไม่ทั่วถึง 
- กำรสอนในภำคบรรยำยอยำกให้เพ่ิมตัวอย่ำงให้เห็นชัดๆค่ะ เช่นตำรำง anova อยำกให้ท ำให้ดู หรือมี

มีเดียเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  
- ในส่วนของสถิติมีควำมยำกมำกเกินไป 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พอส ำหรับจ ำนวนนิสิต 
- เวลำเรียนอยำกให้เรียนทีละ 2 ชม.เลย เรียนวันละ 1 ชม. บำงวันนิสิตมี ชม.เดียวต้องเดินทำงมำ ท ำให้

สิ้นเปลืองค่ำรถมำก (2 คน)1 
- ในคำบบรรยำย วิธีกำรสอนของอำจำรย์ท ำให้ บรรยำยกำศในกำรเรียนน่ำเบื่อ และไม่เข้ำใจโดยเฉพำะ 

อำจำรย์ที่พูดค ำว่ำ"นะคะ" ไม่ชัด พูดเป็น "นะก๊ะ" แต่คำบปฏิบัติ หมู่18 อำจำรย์สอนดีน่ำรักมำก อำจำรย์ตั้งใจสอน 
- สถำนที่เรียนภำคบรรยำยกับภำคปฏิบัติควรอยู่ใกล้กัน เพรำะกำรเดินจำกศร.มำที่ส ำนักบริกำร

คอมพิวเตอร์ใช้เวลำ ท ำให้เสียเวลำเรียนภำคปฏิบัติไป หรือเว้นช่วงเวลำระหว่ำงภำคบรรยำยกับภำคปฏิบัติ (9 คน) 
- กำรสอนแนวกำรทดลองค่อนข้ำงเข้ำใจยำก 
- อยำกให้ไปเน้นกำรสอนคอมพิวเตอร์มำกกว่ำซึ่งได้น ำไปในชีวิตจริงและกำรท ำงำน 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด (ต่อ) 
- กำรสอนในเรื่องของธุรกิจ โดยเฉพำะส่วนของกำรค ำนวณ เพรำะอำจำรย์สอนไม่เห็นภำพรวมเลย บำงครั้ง

ก็แสดงวิธีท ำด้วยมือโดยที่อ่ำนลำยมืออำจำรย์ไม่ออก  
- ให้มีเวลำท ำแบบฝึกหัดพร้อมเวลำถำมปัญหำที่สงสัย (2 คน) 
- อำจำรย์สอนเรื่องบัญชีไม่ค่อยเข้ำใจ 
- อำจำรย์ใช้ภำษำอังกฤษมำกเกินไป หรือค ำศัพท์ที่เข้ำใจยำก (3 คน) 
- บำงหัวข้อที่มีกำรค ำนวณก็สอนใหม่เหมือนกับท่ีออกข้อสอบ 
- ควำมดังของล ำโพง คนนั่งแถวหลังๆจะไม่ค่อยได้ยินที่อำจำรย์สอน (5 คน) 
- คำบบรรยำยมีกำรให้ท ำโจทย์หรือลองท ำโจทย์ต่ำงๆน้อยเกินไป (2 คน) 
- อำจำรย์บำงคนท่ำนชอบว่ำเด็กว่ำไม่รู้ ทั้งๆที่บำงคนก็ไม่ได้เรียนสำยค ำนวณมำ 
- อำจำรย์ควรเข้ำสอนเร็วกว่ำนี้ 
-    อยำกให้ลองน ำเกม Kahoot เข้ำมำเล่นด้วย ทดสอบควำมเข้ำใจในเนื้อหำ และเป็นกำรเรียนรู้ไปในตัว 

และที่ส ำคัญมันน่ำจะสนุกส ำหรับทุกคน 
-    ในภำคบรรยำยควรจะก ำหนดงำนที่จะให้นิสิตท ำให้ชัดเจนกว่ำนี้ รวมถึงระยะเวลำในกำรส่งและสั่งงำน 

ควรจะสั่งงำนและให้ส่งก่อนสอบให้เสร็จสิ้นอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์กอ่นถึงอำทิตย์ที่จะสอบ  และ 1 อำทิตย์ก่อนสอบก็
ควรจะเป็นกำรสะสำงงำนที่คั่งค้ำงแทน เพรำะว่ำจะเป็นกำรไปเบียดเบียนเวลำอ่ำนหนังสือเนื่องจำกยังต้องท ำงำนส่ง
อยู่ 

- ให้ภำคปฏิบัติงำนน้อยลงกว่ำนี้ 
- อยำกให้มีวิดิทัศน์ตัวอย่ำงให้ดู เพ่ือให้เข้ำใจงำนชิ้นนั้นมำกขึ้น 
- อำจำรย์ที่สอนภำคปฏิบัติเข้ำมำสอนในชั้นน้อยมำก มีติดธุระบ่อยเกินไป 
- อำจำรย์บำงท่ำนชอบบอกว่ำเรียนมำแล้ว จึงข้ำมไป ไม่สอน แต่ออกกลับออกข้อสอบยำกมำก 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

- อยำกให้ออกคะแนนสอบเร็วกว่ำนี้ เพรำะนิสิตบำงคนผลคะแนนออกมำแย่มำก ท ำให้เป็นกังวลต้องถอน
รำยวิชำล่ำช้ำอีกด้วย 

- อยำกให้มีเว็บไซต์หรือช่องทำงที่อำจำรย์สำมำรถบอกโจทย์หรืองำนของนิสิตเพ่ิมเติมได้ 
- เนื้อหำบำงส่วนในเรื่องของคณิตศำสตร์ลึกเกินไป ซึ่งอำจจะยังไม่ได้น ำไปใช้ในอนำคตอันใกล้ 
- A ค่ะ ขอ A (20 คน) 
- เป็นวิชำที่สนุก (5 คน) 
- รักวิชำนี ้
- อำจำรย์สอนดีมำก 
- อำจำรย์ผู้หญิงบำงคน ไม่เต็มใจสอน ใช้อำรมณ์ ว่ำนิสิต  
- เป็นวิชำที่ยำกมำกส ำหรับเด็กสำยสังคม อำจำรย์บำงท่ำนก็ไม่ได้ถ่ำยทอดกำรเรียนในแต่ละบทให้เข้ำใจ 

ดังนั้นจึงคิดว่ำกำรเรียนวิชำนี้เป็นเรื่องที่ยำกและมีควำมจ ำเป็นน้อยในสำขำของข้ำพเจ้ำ 
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