
 
สรุปแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 

รหัสวิชำ 01999212 ชื่อวิชำ แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์กับปรัชญำ 
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ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
 มีนิสิตตอบแบบประเมินจ ำนวน 175 คน  
ส่วนที่ 2  แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป  

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=175 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    
   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 3.86 0.71 มำก 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 3.87 0.76 มำก 
   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 3.79 0.75 มำก 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

3.83 0.73 มำก 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

3.73 0.85 มำก 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมจีิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ ์

4.03 0.78 มำก 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วีถีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อ
กำรด ำรงตนในสังคม 

4.00 0.71 มำก 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

3.98 0.75 มำก 

    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำมงำมทำงศิลปะ 3.66 0.86 มำก 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ (ต่อ) 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=175 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้    
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

3.60 0.81 มำก 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและศิลปะในกำรสื่อสำร 3.73 0.81 มำก 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 3.68 0.86 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ    
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
และสร้ำงสรรค ์

3.77 0.79 มำก 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ 
และน ำไปใช้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

3.82 0.71 มำก 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

3.79 0.74 มำก 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ    
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 3.84 0.79 มำก 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 3.70 0.77 มำก 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 3.84 0.79 มำก 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.60 0.81 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถติทิี่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เหมำะสม 

3.74 0.77 มำก 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ควำมหมำย และน ำเสนอข้อมลูสำรสนเทศ 

3.82 0.75 มำก 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่
เหมำะสมส ำหรบักลุ่มบคุคลที่แตกต่ำงกันได้ 

3.82 0.74 มำก 
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ตำรำงท่ี 2  สรุปภำพรวมแต่ละด้ำน ของค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของ
แบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
 

รำยกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 
N=175 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน 

กำรแปล 
ควำมหมำย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 3.85 0.76 มำก 
2. ด้ำนควำมรู ้ 3.78 0.80 มำก 
3. ด้ำนปัญญำ 3.79 0.75 มำก 
4. ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 3.75 0.79 มำก 
5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.79 0.75 มำก 

ภำพรวมของกำรประเมินแต่ละด้ำน 3.79 0.77 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมของกำรประเมินแบบส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป พบว่ำ หลังจำกกำรเรียนวิชำนี้ นิสิตมีทักษะในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.85 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 16.6 55.4 26.3 1.1 0.6 - 
   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
และเคำรพต่อกฎกติกำของสังคม 

17.7 56.0 22.3 3.4 0.6 
- 

   1.3 มีควำมเสียสละและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 16.0 50.9 29.7 3.4 - - 
   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคญั และสำมำรถจัดกำรกับ
ปัญหำทำงด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม 

14.9 57.1 24.6 2.9 0.6 - 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 
และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะ
ของประชำคมอำเซียน 

17.1 46.3 29.7 5.7 1.1 - 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และมีจติส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

26.3 54.3 16.6 1.7 1.1 - 

2. ด้ำนควำมรู้       
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัธรรมชำติ มนุษย ์วิถี
ชีวิต และกำรด ำเนินชีวิตเพื่อกำรด ำรงตนในสังคม 

23.4 54.9 20.0 1.7 - - 

    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวนั 

25.1 49.1 24.0 1.7 - - 
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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 17.7 37.7 37.7 6.3 0.6 - 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

12.6 41.7 40.0 4.6 1.1 - 

    2.5 มีควำมรู้และควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำและ
ศิลปะในกำรสื่อสำร 

15.4 48.6 29.7 5.7 0.6 - 

    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำง
สุขภำพกำยและใจ 

16.0 45.1 30.9 6.9 1.1 - 

3. ด้ำนปัญญำ       

    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำง
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์

16.0 49.1 31.4 2.3 1.1 - 

    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

14.3 56.6 26.9 1.7 0.6 - 

    3.3 ประยุกต์และปฏบิัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

15.4 51.4 29.7 3.4 - - 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

      

    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 19.4 49.7 26.9 3.4 0.6 - 

    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 12.0 52.6 29.7 5.1 0.6 - 

    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผดิชอบในกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

21.1 44.6 31.4 2.9 - - 

    4.1 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 11.4 45.1 36.6 5.7 1.1 - 

5. ด้ำนทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ด้ำนกำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณติศำสตร์หรือ
เทคนิคทำงสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

14.3 49.7 32.0 3.4 0.6 - 

    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ 
รวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลควำมหมำย และ
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศ 

17.7 49.7 29.7 2.9 - - 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรบักลุ่ม
บุคคลที่แตกตำ่งกันได ้

16.6 52.0 29.1 1.7 0.6 - 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด 
-กำรสอนโดยกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ของอำจำรย์ และสอดแทรกควำมรู้เอำไว้อย่ำงลงตัว 
-อ.ให้จับฉลำกเลือกพิพิธภัณฑ์เพ่ือไปศึกษำและน ำข้อมูลท ำรำยงำน และพรีเซ้นต์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้

ไปศึกษำ 
-กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในชั้นเรียน อำจำรย์มีกำรแทรกเนื้อหำเพ่ือควำมน่ำสนใจและท ำให้สำมำรถ

เข้ำใจเนื้อหำได้ดี ท ำให้กำรเรียนไม่น่ำเบื่อ 
-มีกำรให้ไปศึกษำพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆในมหำวิทยำลัยและออกไปน ำเสนอ 
-กำรไปศึกษำพิพิธภัณฑ์ กำรถำมตอบภำยในห้อง 
-มีกำรเปิดดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับเนื้อหำที่สอนท ำให้น่ำสนใจ 
-กิจกรรมกำรไปทัศนศึกษำและน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
-นั่งบรรยำย ให้นิสิตพรีเซ้นงำน 
-อำจำรย์ได้กำรน ำเสนอกำรเรียนต่ำงๆอย่ำงมำกมำย มีกำรอธิบำยว่ำอะไรเกิดขึ้นอย่ำงไรที่เป็นไปตำมหลัก

วิทยำศำสตร์ อยำกให้มีพรีเซ้นบ่อยๆ 
-กำรน ำเสนอสื่อมัลติมีเดียเพ่ือให้เห็นภำพจริง สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย และได้เรียนรู้ว่ำสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในกำรเรียนและกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
-กำรให้ไปศึกษำนอกสถำนที่ โดยกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งๆมีค ำนวณมำกท ำให้ต้องมีควำมเข้ำใจกัน

อย่ำงมำกในกำรท ำงำน 
-ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรเพียงแค่มีกำรสอนธรรมดำให้ดูสื่อวีดีโอบำงส่วนของชีววิทยำ มีกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม

และน ำเสนอเพ่ือควำมมีส่วนร่วมและกล้ำแสดงออก 
-ท ำรำยงำนศึกษำค้นคว้ำที่ไปพิพิธภัณฑ์ ตอบค ำถำมเรื่องต ำนำน 
-มีกำรน ำเสนอกำรเรียนกำรสอนโดยที่สไลด์ ท ำให้นิสิตสนใจเพ่ือจะจดมำกข้ึน 
-มีกำรท ำรำยงำนน ำเสนอรำยงำน 
-กิจกรรมกำรตอบค ำถำม โดยหำค ำตอบจำกต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียน ประทับใจกำรท ำรำยงำน เพรำะได้

ไปสถำนที่จริงกับเพ่ือนๆและได้ควำมรู้เพิ่มเติมอีกด้วย 
-สไลด์น ำเสนอ กำรเลคเชอร์ ควำมรู้รอบตัว หลักกำรแนวคิดของปรัชญำทำงวิทยำศำสตร์และกำรใช้

ชีวิตประจ ำวัน และประทับใจในกำรสอนทั้งวิชำ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และคณิตสำสตร์ 
-ให้ค้นคว้ำข้อมูลและน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน อธิบำยประกอบงำนน ำเสนอ เรียกถำม-ตอบ ประทับใจ กำร

น ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
-ให้ไปชมงำนที่มิวเซียมต่ำงๆ 
-วีดีโอที่อำจำรย์น ำสอน ยกตัวอย่ำงให้ดู ท ำให้เรียนง่ำยขึ้นเข้ำใจขึ้น 
-มีกำรท ำงำนกลุ่มไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่ และน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน แต่เนื่องจำกกำรแบ่งกลุ่มนั้นจ ำนวน

คนเยอะมำกต่อกลุ่มท ำให้กำรท ำงำนไม่ทั่วถึง บำงคนก็ไม่ได้ท ำงำน 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
 

1.กิจกรรมที่อำจำรย์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีอะไรบ้ำง และนิสิตประทับใจในวิธีกำรสอน/กิจกรรมใด (ต่อ) 
-มีกำรจัดดค้นคว้ำเพิ่มเติมเองศึกษำพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆในรอบมหำลัยแล้วน ำมำเสนอ เพรำะบำงที่ยังไม่เคยเข้ำ

ชม แล้วมีเพ่ือนๆที่มำน ำเสนอ 
-กิจกรรมศึกษำพ้ืนที่นอกสถำนที่ 
-กำรไปดูงำนพิพิธภัณฑ์ เพรำะได้ไม่ศึกษำนอกห้องเรียน 
-ให้ท ำงำนกลุ่มและออกไปน ำเสนอหน้ำห้อง ตำมหัวข้อที่แบ่ง ประทับใจอำจำรย์สอนดีสนุก ไม่ง่วง 
-วีดีโอประกอบกำรสอน 
-กิจกรรมเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
-กำรให้นิสิตไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และน ำข้อมูลมำท ำรำยงำนพรีเซ้นต์ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้เรื่อง

พิพิธภัณฑ์ต่ำงๆที่ได้ไปเยี่ยมชมมำ 
-มีวีดีโอใช้ในกำรประกอบกำรเรียนและกำรสอน ประทับใจวิดีโอที่ใช้ในกำรประกอบกำรสอน 
-เข้ำพิพิธภัณฑ์ 
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด 
-กำรสอนบำงส่วนยังไม่น่ำเรียนควรปรับปรุงเพรำะ น่ำจะสอนได้ดีกว่ำนี้ 
-อยำกให้เนื้อหำในแต่ละส่วนมีควำมกระชับมำกข้ึน. 
-เวลำเรียนเช้ำไป 
-กำรประกำศคะแนนสอบและกติกำของข้อสอบควรระบุให้ชัดเจนเข้ำใจได้ง่ำย 
-เวลำเรียนอยำกให้สำยๆหน่อย 
-อำจำรย์สอนวิชำเคมีพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลย จับใจควำมเนื้อหำไม่ค่อยถูก 
-ปรับปรุงในด้ำนเรื่องวันหยุดหรือวันเรียนให้เป็นไปตำมตำรำง เช่นวันหลุดมีเรียน นิสิตบำงคน ไม่สำมำรถ

เข้ำเรียนในวันนั้นได้เนื่องจำกกลับต่ำงจังหวัด 
-อยำกให้มีหนังสือ หรือเพำเวอร์พ้อยในกำรประกอบกำรเรียน เพ่ือจะได้อ่ำนช่วงสอบ 
-เทคนิคกำรสอนและวิธีกำรสอนควรหำควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เด็กสำมำรถเข้ำใจและน ำไปใช้ได้จริงมำกกว่ำนี้ 
-ควรน ำชั่วโมงมำสอนภำยใน 3 ชั่วโมง เพรำะเนื้อหำจะสำมำรถครอบคลุมมำกกว่ำเรียนชั่วโมงครึ่ง 
-มีคู่มือในกำรเรียนกำรสอน 
-อยำกให้เพ่ิมเนื้อหำให้หลำยอย่ำงยิ่งกว่ำเดิม และอยำกให้มีกำรท ำกิจกรรมมำกขึ้น 
-ควำมน่ำสนใจ ไม่รู้ว่ำเรียนเอำไปใช้อะไร 
-หำสื่อที่ท ำให้ไม่น่ำเบื่อมำกข้ึน มำกกว่ำกำรพูดบรรยำยอย่ำงเดียว 
-อยำกให้มีกำรสอน กำรน ำเสนอหน้ำสนใจกว่ำนี้ เพรำะตอนนี้ดูค่อนข้ำงน่ำเบื่อไม่น่ำสนใจ 
-อยำกให้มีกิจกรรมมำกกว่ำนี้ 
-อยำกให้สอนแบบสนุกๆยกตัวอย่ำงเรื่องใกล้ตัวให้เข้ำใจง่ำย ไม่น่ำเบื่อ เพรำะกำรที่อำจำรย์บรรยำยอยู่

ตอนนี้มันเป็นอะไรที่น่ำเบื่อมำกง่วง 
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สรุปข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
 

2. สิ่งที่นิสิตอยำกให้รำยวิชำปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคืออะไร เพรำะเหตุใด (ต่อ) 
-เนื่องจำกเนื้อหำมันค่อนข้ำงเยอะและยำกในกำรจ ำ อยำกให้อำจำรย์อธิบำยและสอนให้เข้ำใจง่ำยๆและ

จดจ ำได้ดีขึ้นกว่ำนี้รวมทั้งสไลด์เป็นภำษำอังกฤษด้วย อยำกให้สอนช้ำๆไม่เร็วเกินไป 
-อยำกให้สอนน่ำสนใจกว่ำนี้ 
-วิชำเคมี แก้ตรงภำษำอังกฤษด้วยนะครับ เพรำะผมไม่ได้เรียนหลักสูตรนำนำชำติ 

3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

-อยำกให้มีชีเอกสำรกำรเรียน 

-อำจำรย์สอนคณิตดีมำกๆ ตั้งใจสอน เขียนสวย เสียงกำรพูดฟังลื่นหูดี 

-ในส่วนของฟิสิกส์และชีววิทยำเป็นกำรสอนที่ดีแต่ควรให้ทันสมัยมำกขึ้น คณิตสอนไม่ดึงดูด แต่สอนได้ดี 

เพ่ิมกิจกรรมร่วมกันให้มำกกว่ำนี้ 

-อยำกให้ยกตัวอย่ำงเรื่องใกล้ตัว ไม่น่ำเบื่อ เพ่ิมเทคนิคกำรจ ำให้นิสิตเนื่องจำกเนื้อหำเยอะมำก 

-อยำกให้อำจำรย์สอนช้ำๆกว่ำนี้ 


