
๑ 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา           สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร 
 

หมวดท่ี ๑   ขอมูลท่ัวไป   
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 
                  ภาษาไทย                  ศศภอ ๒๖๓ การอานและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
                  ภาษาอังกฤษ             LAEN 263 Reading and Writing for Communication 
 
๒.  รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี)  ไมมี 
 
๓.  อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (Section) 
     (ใหรายงานเปนรายกลุม)  
อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารย สุรัสวดี  รัตนกุล  กลุมท่ี ๑ คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี  

(สาขาความผิดปกติในการสื่อความหมาย) 
กลุมท่ี ๒ คณะวิทยาศาสตร  

อาจารยผูสอน   
๑. อาจารย ศุภรักษ เตชะเจริญรุงเรือง   กลุมท่ี ๓ คณะวิทยาศาสตร  
๒. อาจารย อภิรัชต อัครพัฒนวงษ    กลุมท่ี ๔ คณะวิทยาศาสตร  
 
๔.  ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
     ภาคการศึกษาท่ี    ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
๕. สถานท่ีเรียน       

๕.๑  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 
๕.๒  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  
 

 
 
 

หมวดท่ี ๒   การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน   
ระบุหัวขอ  จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน   จํานวนชั่วโมงท่ีสอนจริง   ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕%   



๒ 
 

ไมมี 
 
๒. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย   
 

หัวขอท่ีทําการสอนไม
ครอบคลุมหรือไมไดสอน 

(ถามี) 

ผลตอผลการเรียนรู
ของรายวิชานี้ 

วิธีแกไข 

ไมมี - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
ระบุวาวิธีสอนเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรือไม   
มีและปญหาของวิธีสอนท่ีใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

  ประสิทธิผล  

มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 

กลยุทธการสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ

รายวิชา 

มี ไมมี อุปสรรคของการใชกลยุทธ 

พรอมขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค 

คุณธรรม จริยธรรม ๑. บรรยาย : แบบปฏิสัมพันธ โดยการให

ตอบคําถามสั้นๆ, ระดมความคิด 

๒. มอบหมายงานรายบุคคล :ตอบคําถาม / 

แบบทดสอบ / คนควา 

๓. มอบหมายงานกลุม : ใชวิธกีารสอนแบบ

กรณีศึกษาท่ีมีการสอดแทรกประเด็น  

การเคารพในคุณคา 

ของความเปนมนุษยตลอดจนการพิทักษ

สิทธิ์เด็ก 

๔. ใหนําเสนอขอมูล / ผลงาน  

: อภิปรายกลุม และนําเสนอใหผูเรียนอ่ืน

รวมเรียนรูในประเด็นจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนจริง

ในสังคมเก่ียวกับการเคารพในคุณคาของ

ความเปนมนุษยตลอดจนการพิทักษสิทธิ์

เด็ก 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

๕. สาธิต / ดูตัวอยาง √  

ความรู ๑. บรรยาย : แบบปฏิสัมพันธ โดยการให

ตอบคําถามสั้นๆ, ระดมความคิด 

๒. มอบหมายงานรายบุคคล  

: ตอบคําถาม / แบบทดสอบ / คนควา) 

๓. มอบหมายงานกลุม : ตอบคําถาม 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควาหาบทความ

ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามาวิเคราะห  เรียบ

เรียง  และทํารายงาน 

๔. ใหนําเสนอขอมูลดวยวาจาและสื่อมัลติมิ

เดีย 

๕. สาธิต / ดูตัวอยาง 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

                

√ 

  

ทักษะทางปญญา ๑. บรรยาย : แบบปฏิสัมพันธ โดยการให

ตอบคําถามสั้นๆ, ระดมความคิด 

๒. มอบหมายงานรายบุคคล 

: ตอบคําถาม / แบบทดสอบ / คนควา) 

๓. มอบหมายงานกลุม : ตอบคําถาม 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควาหาบทความ

ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามาวิเคราะห  เรียบ

เรียง  และทํารายงาน 

๔. ใหนําเสนอขอมูลดวยวาจาและสื่อมัลติมิ

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

เดีย 

๕. สาธิต / ดูตัวอยาง 

๖. ใหฝกปฏิบัติ / ฝกในแตละหัวขอ 

 

√ 

√ 

 

 

 



๗ 
 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๑. บรรยาย : แบบปฏิสัมพันธ โดย
การใหตอบคําถามสั้นๆ, ระดม
ความคิด 

√ 
 

 
 

 

 ๒. มอบหมายงานรายบุคคล 
: ตอบคําถาม / แบบทดสอบ / 
คนควา) 

√   

 ๓. มอบหมายงานกลุม : ตอบคําถาม 
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควาหา
บทความขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามา
วิเคราะห  เรียบเรียง  และทํา
รายงาน 

√    

 ๔. ใหนําเสนอขอมูลดวยวาจาและ
สื่อมัลติมิเดีย 

√ 
 

  

 ๕. สาธิต / ดูตัวอยาง √ 
 

  

ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. บรรยาย : แบบปฏิสัมพันธ โดย
การใหตอบคําถามสั้นๆ, ระดม
ความคิด 
๒. มอบหมายงานรายบุคคล 
: ตอบคําถาม / แบบทดสอบ / 
คนควา) 
๓. มอบหมายงานกลุม : ตอบคําถาม 
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควาหา
บทความขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามา

√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

  



๘ 
 

วิเคราะห  เรียบเรียง  และทํา
รายงาน 
๔. ใหนําเสนอขอมูลดวยวาจาและ
สื่อมัลติมิเดีย 
๕. สาธิต / ดูตัวอยาง 

 
 
√ 
 
√ 

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงไดจากปญหาท่ีพบในขอ ๓ 
ไดระบุไวในตาราง ๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของควบคูกับอุปสรรคแลว   



๑๑ 
 

หมวดท่ี ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
 
๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)          
    นักศึกษาท้ังหมด ๑๔๐ คน 
๒.  จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     ๑๔๐  คน  
๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)     -  
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)         (ระบุจํานวนรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน)        
 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

A 24 17.14 

B+ 32 22.86 

B 25 17.86 

C+ 33 23.57 

C 13 9.29 

D+ 5 3.57 

D 7 5.00 

F 1 0.71 

S, U, I, P, W, AU, X - - 

Drop - - 

รวม 140 100 

 
 

คณะ A B+ B C+ C D+ D F W รวม 

SC วทิยาศาสตรบณัฑิต  คณะวทิยาศาสตร์ 16 20 20 32 13 5 6 1 - 113 

RACD วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาความผิดปกติของการส่ือความหมาย  

คณะวทิยาศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

8 12 5 1 - - 1 - - 27 

รวมจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 24 32 25 33 13 5 7 1 - 140 

 
๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)     
             ไมมี 
 
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา   



๑๒ 
 

      ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน เหตุผล 

ไมมี - 
 
      ๖.๒ ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) 

ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน เหตุผล 
ไมมี - 

 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
๑. อาจารยผูสอนประจํากลุมตรวจทานความ
ถูกตองของคะแนนทุกรายการ และการลงเกรด   
๒. อาจารยผูดูแลรายวิชาตรวจทานความ
ถูกตองของการลงเกรดอีกรอบหนึ่ง 
๓. คณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาและอนุมัติ
เกณฑผลสัมฤทธิ์ 
๔. คณะกรรมการคณะพิจารณาและอนุมัติ
เกณฑผลสัมฤทธิ์ 

คณะกรรมการหลักสูตรฯ อนุมัติ
เกณฑผลสัมฤทธิ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๔   ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ   
 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
      ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี) และผลกระทบ  
 

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบ ผลกระทบ 



๑๓ 
 

การเรียนการสอน  
 
- วาดวย ลักษณะหองเรียน, อุปกรณ
และโสตทัศนูปกรณ ท่ี                                      
คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไท 
 

ขอความกรุณาคณะวิทยาศาสตรชวยเปลี่ยนหองเรียนคะ 
๑. หองเรียน B 201 ท่ีคณะวิทยฯจัดใหในทุกภาคการศึกษาท่ี 1  
ของทุกปการศึกษามีลักษณะเปน platform ไมเหมาะกับรายวิชาการ
เขียนท่ีตองดูแลนักศึกษาแตละกลุม และดูแลตัวตอตัว 
** โดยเฉพาะอยางยิ่งใน approach การสอนใหมท่ีนักศึกษาจะตองเขียน
ยอหนาสงในคาบเรียนสัปดาหเวนสัปดาหในภาคการศึกษา 2/2561 เปน
ตนไปซ่ึงผูสอนตองเดินเขาไปใหคําปรึกษานักศึกษาแตละคน 
หมายเหตุ เดิมคณะวิทยฯเคยจัดหอง C411 มาใหอยางตอเนื่องและได
ชวยเปลี่ยนเปนหองอ่ืนในภาคการศึกษา 1/2561  เนื่องจากเปนหองเรียน
ท่ีคับแคบ เหมาะกับการเรียนบรรยายเพียงอยางเดียวมากกวา ตอง
ขอขอบคุณนะคะ 

 
 
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
   ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

อุปสรรคดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
   

 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๕   การประเมินรายวิชา   
 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)   
แนบทายเอกสาร มคอ ๕ ฉบับนี ้
 
   ๑.๑  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา   
          (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)     
จุดแข็ง:   
: โปรดดูเอกสารแนบตอนทาย 
 
จุดออน:  
: โปรดดูเอกสารแนบตอนทาย 



๑๔ 
 

 
๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
๑.๒.๑ รับทราบ และพิจารณานําไปปรบัปรุงตอไป 
๑.๒.๒ โปรดอานเอกสารแนบตอนทาย 
  
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
   ๒.๑  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน   (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)     
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยผูรวมสอนในรายวิชานี้นอกรอบ เพ่ือประมวลความเห็นสําหรับการ
จัดทํา มคอ. ๕  
จุดแข็ง   - 
จุดออน   -  
 
   ๒.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 

-  
ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  
โปรดอานในหมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรงุ 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๖   แผนการปรับปรุง 
๑.  ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ท่ีผานมา 
     ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน 
ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบรูณใหระบุเหตุผล  

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

- - 
 
 
๒.  การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา   
     อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใช
อุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน      
         -ไมมี – 
 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  

ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ ผูรับผิดชอบรายวิชาไดนําแนวคดิพ้ืนฐานตางๆและทฤษฎีพ้ืนฐานทางการสื่อสาร 3 
ทฤษฎีมาแนะนํา/สอนใหนักศึกษารูจักในรูปแบบของ “simplified reading passages” และตั้งคําถามหลังการอานใน



๑๕ 
 

ลักษณะชวยสรุปใหนักศึกษาเขาใจทฤษฎีน้ันๆมากข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือเปนกรอบวิเคราะหโครงงาน(รายงานกลุม)เก่ียวกับ “เหตุการณ
หมูปาท่ีถํ้าหลวง เชียงราย”  

ขอมูลท่ีนักศึกษามีในมือคือ ขอมลูจากท่ีนักศึกษาไปสัมภาษณมา (ภายใตคําถามท่ีนักศึกษาแจกแจงจาก “ประเดน็
หลัก”ท่ีอยากรู)  นักศึกษาจะนําแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวมาอภิปรายขอมูลเก่ียวกับปรากฎการณตางๆท่ีถํ้าหลวงท่ีผูใหสัมภาษณ
ตอบ ทฤษฎีบางทฤษฎีถูกคิดข้ึนในบริบทเฉพาะทางสังคม เชน ภาครัฐอัดฉีดขอมูลทางเดยีวผานสื่อมวลชนท่ีในยุคน้ันมีอยู
จํากัด คือ วิทยุและโทรทัศน แตสมยัน้ีกลับตางไปอยางสิ้นเชิง ซึ่งเปนชองวางใหญใหนักศึกษาอภิปราย และนักศึกษาทําได
อยางดี ผูสอนในสวนตัวคือ ดิฉันเองภูมิใจในสิ่งท่ีนักศึกษานําเสนอมาก นักศึกษาทําไดดี  

ดิฉันออกแบบเน้ือหาและโครงงานเพ่ือฝกใหนักศึกษาใชความคิดวิเคราะห (critical thinking) และเขียนออกมาเปน
รายงาน (ภาษาอังกฤษ) โดยไม judge ความลุมลึกในความคิด ในความสามารถการวิเคราะห และใชทฤษฏี เพราะนักศึกษา
ไมไดถูก train มาทางศาสตรดานการสื่อสาร เพียงแตอยากใหนักศกึษาไดเขียนในสิ่งท่ีผานกระบวนการคิดวิเคราะห แทนท่ีจะ
เขียนเรียบเรยีงเน้ือหาท่ีไปอาน ฟง สัมภาษณและเขียนแสดงความคิดเห็นของตัวเองเพียงลําพัง กลาวงายๆคือ มุงหวังให
นักศึกษาเขียนภาษาอังกฤษผานการคิดวิเคราะหโดยมีแนวคิด ทฤษฎีทางการสื่อสารเปนกรอบการวิเคราะห 

แตปรากฎวา ผลลัพธในเชิงความพึงพอใจของนักศึกษาตอรายวิชา ตอโครงงานนาจะสวนทางกบัผลลัพธในเชงิ
บวกท่ี นศ.ได produced ออกมา  เขาใจวา นศ.ไมชอบ และม ี low tolerance (ระดับความอดกลั้น) ในสิ่งท่ีตัวเองไม
คุนเคยในระดับท่ีนอย คือพูดงายๆ กลัววาจะทําไดไมดี แมตัวจะตั้งใจ  

ผูรับผิดชอบรายวิชาเห็นไดจากการประเมินยาวเหยียดท่ีนศ.เขียนมาในสวนท่ีเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียนและโครงงาน 
(รายงาน) ผูรับผิดชอบเห็นวานักศึกษานาจะมีความสบายใจมากกวา หากการอธิบายโครงงานเปนเรื่องเปนราวเหมือนๆกับ
รายวิชา content เชน MUGE 101-103 ซึ่งดวยเวลาท่ีจํากัดและในดานทีมผูสอนของเราท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมตางกันไป เรา
ควรจะตองถอนการเรียนแบบน้ีออกไป หันกลับมาเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ ปลอดภัยๆตอไปกอน 

กลาวโดยสรุป ในเมื่อผูเรียนเปนเชนน้ี เราก็ตองทําความรูจักผูเรียนและออกแบบการเรียนการสอนใหม เพ่ือ
สอดคลองกับเปาหมายของรายวิชาและไมสรางความทุกขใหผูเรียนท่ีมีความตั้งใจดีเปนทุนเดิมอยูแลว  

นอกจากเรื่องผูเรียนแลว ผูรับผิดชอบรายวิชาก็พบในสิ่งท่ีตนก็ไมไดคาดหมายลวงหนามากอน ซึ่งถือเปนความ
ผิดพลาดของผูรับผิดชอบรายวิชาเอง คือการหาผูสอนท่ีเหมาะสมจะดูแลวิชาเขียนอยางตั้งใจจริงและมีความรู ความพลิ้วใน
การคิดวิเคราะห การแนะนําการทําโครงงานในลักษณะน้ี หาไมงาย อาจารยในทีมซึ่งเปนอาจารยพิเศษไมถาม พอผูรบัผิดชอบ
ชวนพูดคุยเรื่องโครงงานดังกลาวน้ี ก็ไดรับคําตอบในเรื่องวิธีการสอน การ guide งานโครงงานในลักษณะท่ีหลุดประเด็น และ
ไมตรงตามวัตถุประสงค เขารกเขาพงไป คือไมใชวาอาจารยท่ีผานการเรยีนปริญญาโททางมนุษยศาสตรมาเปนอยางนอยจะ
สามารถ guide ไดทุกคน หรือจะสามารถ deal กับ theoretical approach ไดทุกคน ซึ่งไมใชความผิดของอาจารยในเรื่องน้ี 
เพราะอาจารยสอนภาษาก็มีขอดีในดานท่ีตนถูก train มาโดยตรง แตการ guide งานท่ีไปกันใหญ พาไปนอกเรื่องก็ทําใหไม
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงงาน อยางไรก็ตาม เราดูแลไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการใหคะแนนในระหวาง section 
อยางเครงครัด  

สรุป ก็ตองเปลี่ยน approach ไปเรยีนในลักษณะท่ี convention แตพยายาม design การเรียนใหนักศึกษาได
ประโยชนสูงสุด เปนไปตามวัตถุประสงคของรายวิชา ตอบโจทยของมหาวิทยาลัยในฐานะท่ีวิชาน้ีเปนวิชาศึกษาท่ัวไป และ
เปนไปไดภายใตการดูแลของทีมอาจารยประจําซึ่งภาระงานสอนและงานอ่ืนๆหนักมาก และภายใตเปนไปไดท่ีเราจะไดตัว
อาจารยพิเศษดีๆมาสอนนักศึกษาของเรา ท้ังน้ีจะปรับตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2/2561 (มกราคม-พฤษภาคม 2652) เปนตนไป 
 
โครงรางเนื้อหาท่ีจะปรับใหมนับจากภาคการศึกษา 2/2561 เปนตนไป 

จากช่ือรายวิชา “การอานและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร” และคําอธิบายรายวิชาท่ีกวาง ผูรับผดิชอบจะไมพุงเปาไปท่ี
คําวา “สื่อสาร” ซึ่งอาจ mislead ใหคิดถึงการเขียนสื่อสารในชีวิตจริงท่ีเปนชีวิตนักศึกษาและผูทํางาน เชน เขียน memo, e-
mail, letter, post, blog etc. เพราะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และการเขาถึงเน้ือหาท่ีจะเขียนไมสอดคลองกับวัยของนักศึกษา  

ในดานการเรียนการอาน และทักษะการอาน ไมมีปญหาใด เรา handle ได  และอยูในวิสัยท่ีหากนักศึกษาใฝรูใน
ระยะยาวดวยตัวเองจริง นักศึกษาก็สงเสริมตัวเองได แตสิ่งท่ียากและทาทาย (ตองลองปรับและปรบัอยางฉลาดหนอย และ



๑๖ 
 

อยาเพ่ิงทอ) คือการออกแบบการเขียน ขออนุญาตไมสาธยายวานักศึกษาเราออนมากนอยขนาดใด สอนไปแลวก็ยังผดิซ้ําไปมา 
เพราะปวยการจะพูด ก็ตองออกแบบการเรยีน ปรับแกกันตอไป  

ยกตัวอยาง เชน หากจะเขียนอีเมลคุยกับเพ่ือน ก็ทําได แตไปฝกเขียนโดยใชรูปภาษาตาม functions อ่ืนๆนาจะ
ดีกวา หรือเขียนอีเมลถึง professor ตางชาติ หรือ complain letter, หรือ เขียนเอกสารสั่งซื้อ มันจะมี blocks ของภาษา
แบบท่ีหนังสอืเรียนฝรั่งชอบทํา ใหนักศึกษาเขียนขอความแทนท่ีลงไป หรือเปน template ใหปรับ แตมันไมใชความสามารถ
ทางการเขียนท่ีแทจริงท่ีชวยตอยอดการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระยะยาว  

คืออยูๆจะกําหนดสถานการณใหนักศึกษาเขียนไปขอสมัครเปน research assistant กับมหาวิทยาลยัตางชาติ สิ่งท่ี
ผูสอนและเน้ือหาของบทเรยีนจะทําไดคือ กําหนดวา เน้ือหาท่ีเขียนในอีเมลถึง professor วาควรมีเรือ่งใดบาง 1, 2, 3, 4… แต
ตัวโครงสรางภาษาและเน้ือหาท่ีจะเขียนจริงๆ นักศึกษาตองลงมือเอง การให model letters และ template ภาษาชวยได
บาง ผูรับผดิชอบคิดวามันเปนความสามารถท่ีลวงตา นอกจากน้ี องคความรู หรือเน้ือหาเชนน้ี ตอนน้ีก็ยังไมมีใครทํา จุฬาก็
จุฬาเถิด ธรรมศาสตรก็ไมมี หากม ีก็จะเปนกลุมนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

ท้ังน้ี หากจะใชเวลา 15 สปัดาหใหคุม นาจะทําสิ่งท่ีเปน “พ้ืนฐาน”ใหนักศึกษาไปตอยอดดังน้ี อานเอานะคะ สงสัยก็
ติดตอถามมาไดคะ เราก็ตองทดลองทํา และ observe นักศึกษาดวย เด็กเราดี ตั้งใจ จะประเมินแบบไมเขาใจเพราะความกลวั 
ความไมชอบตัวครู ความไมชอบอะไรก็ตาม ก็เอาเถิด  

End product (Production) ของแตละบท 
โครงสรางของบทเรียนในแตละบทจะเหมือนกัน กลาวคือ จะประกอบดวย ๔ สวน ดังน้ี  

1. LANGUAGE INPUT: “Reading passage” and Vocabulary 
2. LANGUAGE SKILLS: “Reading skills” 
3. LANGUAGE INPUT: “Language Focus” คือ ไวยากรณเพ่ือเตรียมใหนักศึกษาเขียนโครงสรางประโยคท่ีเปนพ้ืนฐานของงานเขียน
แตละประเภท 
4. LANGUAGE OUTPUR: “Writing skill” ซ่ึงเปน end product ของแตละบทซ่ึงจะสามารถใชเขียนประยุกตในชิ้นงานเขียนตางๆ 
ประกอบดวย 

4.1 Unit 1: Outline เพ่ือเตรียมใหนักศึกษาเขียนสรุปส่ิงท่ีอาน และเขียนวาง outline ส่ิงท่ีจะเขียน 
4.2 Unit 2: Paraphrase หรือการเขียนถอดความ เปนพ้ืนฐานการเขียนเรียบเรียงใจความจากส่ิงท่ีไดฟง หรือส่ิงท่ีอาน โดย

ใชคําพูด คําของตนเอง ไมลอกซํ้าจากตนฉบับ 
4.3 Unit 3: Process description เปนลักษณะการเขียนบอก production process, DIY การประกอบหรือสรางส่ิงหน่ึงๆ

ตามลําดับขั้นตอน 
4.4 Unit 4: Cause & Effect การเขียนนําเสนอ เช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีตามมาของส่ิงตางๆ เรื่องราวตางๆ 
4.5 Unit 5: Giving examples การเขียนยกตัวอยางองคประกอบตางๆ 
4.6 Unit 6: Opinion writing การเขยีนแสดงความคิดเห็น และการเขียนใหคําแนะนํา 

 
ในอนาคต หากนักศึกษาจะเขียน lab results, lab instruction ซึ่งอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษไมมีองคความรูใน

ศาสตรสาขาวิชาของนักศึกษา แตจะไดเตรียมใหนักศึกษาไดเขียน หรือถาจะพูดกันจริงๆคือ การมีประสบการณการเขียน 
(writing experience) ในเร่ืองใด เร่ืองหนึ่ง คือหัวใจของการเรียน ไมใชการเขียนโดยไมผดิไวยากรณและการเขียนท่ีใช
ภาษาถูกเทาน้ัน   

กลาวคือ เมื่อนักศึกษาอานขอมูลภาษาอังกฤษและ/หรือฟงขอมูลภาษาอังกฤษจากเอกสาร หรือจากอาจารย ก็จะ
สามารถถิดความและเขียนเรยีงเรยีงเปนวัตถุดิบในการเขียน lab results, lab instruction  

ทักษะทางภาษาท่ีไดฝกจากวิชาน้ีคือ paraphrase (unit 2) แตกอนท่ีจะเขียน paraphrase ออกมา นศ.ก็ควรตอง
ไดฝกการเขียนวางโครงรางของสิ่งท่ีจะเขียนเสียกอน คือ outline (unit 1) กอนลงมือเรียบเรียงวัตถุดิบท่ีจะเขียนจริง อาจารย
ผูคุม lab หรือ professors อาจขอดูวานศ.จะเขียนอะไร การแสดง outline ใหดู กอนท่ีจะลงมอืเขียนจริง เปนสิ่งสําคัญ 
เพราะหากอาจารยผูคุม lab หรือ professors ตองการตรวจสอบ แกไข เพ่ิมเตมิ แนะนํา ก็จะดูจาก outline น้ีกอน 

ในตัวเน้ืองานท่ีจะเขียนจริงใน lab results, lab instruction ยอมตองประกอบดวย ข้ันตอนการทําตางๆ และ
สวนประกอบของวัตถุดิบ (unit 3: process description)  การอธิบายปฏิกริยา สาเหตุท่ีมา และผล ก็ใชรูปแบบภาษาและ
ประสบการณการเขียนจาก unit 4: cause & effect  รวมท้ังการใหตัวอยาง คือ unit 5: giving examples  เมื่อจบทายการ



๑๗ 
 

เขียน หากตองมีการใหความคดิเหน็ นักศึกษาก็สามารถเขียนใหความเห็นโดยการยึดวัตถุประสงคของการเสนอขอคดิเห็น unit 
6: opinion writing 

เครื่องมือสําคญัท่ีไดใหแกผูเรียนคอื อาจารยจะตรวจงานโดยใช correction code เปนหลัก ไมไดแกตัวภาษา
สงกลับคืนไป และใหนักศึกษาบันทึกยอดรวมของขอผิดพลาดทางภาษาแตละแบบ ดวยวิธีการเชนน้ี นักศึกษาก็จะเห็นปญหา
ในการเขียนของตนเอง วาผิดพลาดตรงไหนมากท่ีสดุ อยางไร และเรียนรูดวยตนเองตอไปอันเปนอาวุธระยะยาวสําหรับผูเรียน 



๑๑ 
 

Week  INPUT 
Reading themes 

 
Reading skills 

INPUT เพ่ือเตรียมนศ.ใหพรอมเชียน 

Language focus 
OUTPUT ซ่ึงมี theme สอดคลองกับ Reading 

Writing 
1 1. Course orientation   2. First Touch: ใชกิจกรรมปูพื้นความเขาใจเกี่ยวกบั “การอานและการเขียน” วามคีวามสัมพันธกันอยางไร 
2-3 UNIT 1 Writing Schematic table 1) Basic sentence types  2) Common Writing errors     Outlining 
4-5 UNIT 2 Problem - Solution Guess word meanings การฝกใช collocation dictionary เพื่อการเขียน  Paraphrase 
6-7 UNIT 3 Process describing References & 

Substitution 

1) Sequence markers 2) Passive voices  
3) Giving instructions 

Process description 
(1st & 2nd draft) 

8 UNIT 4 Cause & Effect Writer’s purpose and 
attitude 

1) Adverb clause of reason and result 
2) Prepositional phrases   3) Causative verbs 

Cause & Effect 
(1st & 2nd draft) 

- Midterm Exam - 

9 UNIT 4     
10-11 UNIT 5 Giving examples Inference 1) Giving examples     2) Parallelism    Giving examples   
12-13 UNIT 6 Fact & Opinion Fact & Opinion Modality & Hedging Opinion 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๑ 
 

 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ณ เวลาน้ี ไมมี – 
 
 
 

ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา:   อาจารย สรุัสวดี  รัตนกุล        
 
ลงช่ือ.............................................................. วันท่ีสงรายงาน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 
 
ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร:      อาจารย ดร. ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ 
 
ลงช่ือ.............................................................. วันท่ีรับรายงาน   ......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
 
๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
(ขอวิพากษ ๑.๑ อยูตอจากเนื้อหาสวน ๑.๑ นี้) 
 



๑๒ 
 

ผลการประเมินรายวิชา (คําถามปลายเปด) : เลือกมาตอบในประเด็นหลักๆ ตามลําดบัใน
การแสดงความคิดเห็น ดังนี้  
 
 
 
1) ไมควรเนนแตเน้ือหาแกรมมา ไมใชเนนแตทฤษฏเีพียงอยางเดียว ควรใหผูเรียนมีกิจกรรมท่ีไดฝกใชภาษาอังกฤษในหองเรียน  

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ   มีทักษะครบนะคะ บทอาน คําศัพทใหม ทักษะการอาน ไวยากรณ การเขียน และการพูด อภิปรายกลุม 

เขียนแสดงความเห็น โดยอางอิงกรอบวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารท่ี นศ.อานเสมือนเปน reading comprehension 
 

  

2) การเรียนกาสอนมีความงายเกินไป  อาจารยเนนเรียนเน้ือหาบรรยาย (เรื่องการสือสาร) มากกวาการพัฒนาทักษะทางดานภาษา   

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ  คําตอบเหมือนขอ 1 คะ  

3) ไมสอดคลองกับการนําไปใชอยางมาก  

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ  หากนศ.ตีความการนําไปใชทางวิทยาศาสตร ก็เปนการเขาใจสาระสําคัญของการศึกษาท่ัวไปไมถูกตอง  

4) คําพูดของอาจารยก็แรงไป ทําใหอาจจะไปกระทบจิตใจของนักศึกษาบางคน และควรมีความยุติธรรมในการสอน มีความเปนกลาง 
ไมเหน็บแนม ไมอยากใหใชคําพูดดูถูกนักศึกษาท่ีไมเกง หรือสอบไดคะแนนนอย แตในดานการสอนอาจารยก็ทําเต็มท่ี 

 

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ  มันเกิดขึ้นเมื่อไหรคะ “การดูถูก” “เหน็บแนม” “ความไมเปนกลาง” ฯ หากครูทําไปโดยไมรูตัว ครูขอโทษและรูสึก
เสียใจมาก  เทอมที่ผานมาเคยดุนกัศึกษาอีกวิชา (ป 1) คือม ีนศ.ขาประจาํหลับ ก็ดุ เพราะหวง 
สําหรับรายวิชา ๒๖๓ นี ้จําไดจริงๆวาเคยพูดพาดพิงตอหนาคลาส ๓ คน นอกจากนั้นครูก็อดทนมาตลอดเพราะไมอยากทําใหเสียความรูสึกในการ
เรียน ไมวาจะทานขนม เลนโทรศัพท (ซ่ึงมีนอยมาก) นศ. BT ที่สอน ต้ังใจมากๆ บรรยากาศเฮฮา  
 
แตครูนาจะหมดความอดทนในคาบที่ 14 กอนวันพรีเซนต  กอนที่จะบอกนศ.วา ถาอยางนั้น นศ.ทํากันเอง ครูกลับละ เพราะจริงๆแลว อีก 
section หนึ่ง คือ RACD ดิฉันใหเคาทํากันเองในคาบที่ 14 แตของ SC ดิฉันบอกในคาบ 13 วา คาบ 14 มาเรียนละกันนะ สงสัยอะไรครูจะเดินไป
ตอบทีละกลุม 
 
ในคาบที่ 14 หลังแจกคะแนนให นศ.แตละคน ดู นศ.จะหอเหีย่วอยางผิดปกติ แตไมคิดวาเปนเพราะผลคะแนน เพราะมนัไมไดแยเลย จนตองถาม
วาเกิดอะไรขึ้น  นศ.กลุมมหนึ่งที่เปนเด็กนารัก ตเคาก็ซนและเปร้ียวในนิสัย คือเปนเด็กฮาคะ  นั่งหันหลังใหคลาสอยางชัดเจนและคุยกับเพื่อนอีก 
2 คน อยางชัดเจน ต้ังหนาต้ังตาคุยอยางไมเคยเปนมากอนและไมฟงงาน project ที่จะใหทาํในหอง และอยูๆคนหนึ่งกลุ็กขึ้นมาเตน  อาจารยก็
อดทนไมทําอะไร  ขณะ ที่นศ.คนอื่นก็หนัขางใหอาจารย สวนใหญไมต้ังใจฟงซ่ึงผิดปรกติมาก จึงไดถามวาวันนี้ไปเจออะไรมาหรือ 
 
พอเร่ิมให นศ.ทํางาน project นศ.กลุมเปร้ียวแตนารักมาก 3 คนก็เดินมาหา ถามวาอาจารยใหทําอะไร ครูก็ออนใจแตก็อธิบายซํ้า กย็ังไมเขาใจ 
ขมวดค้ิวหนัก ครูถามวาแลวทําไมตะกี้ไมฟง นศ.ก็บอกวาพวกหนฟูงคะ ทุกคนยืนยันวาฟง!!!  ครูอธิบายอกี ๒ คร้ังก็ไมเขาใจ ก็เลยบอกวาง้ันไป
ลองใหเพื่อนชวยอธิบายไหม เด็กๆอธิบายกันเองอาจจะเขาใจไดมากกวา จริงๆทายคาบ นศ.คนอื่นๆมาถามเร่ือง project บอยๆ 5-6 สัปดาห
ตอเนื่องกัน ถามจนเขาใจ ชื่นชม นศ.มากคะ บางคร้ังออกจากหอง 17.15-17.30 น.  แต นศ.กลุมเปร้ียวนี้ ไมเคยมาถาม คาบที่ 14 ก็ไมสนใจฟง
อีก พอเดินไปถามเพื่อนกลุมอื่นแบบหนาเกอๆ เพือ่นๆก็คงไมอธิบายใหฟง หนาเสียไป   
 
ในเวลาเดียวกัน นศ.กลุมอื่นๆที่ไมเคยมาถามเพิ่มเติม  และนศ.ที่มีนิสัยสงสัย กงัวลเกินเหตุก็ทําสีหนามึนเปนเพือ่นกันไป ขณะที่เชื่อวานศ.สวน
ใหญทําได และเขาใจแลว ปรกติดิฉันอธบิายตลอดหากไมเปนการตัดโอกาสที ่นศ.ควรจะไดหาคําตอบเอง   
 
ดิฉันไมรูวาควรอธิบายใน  มคอ ๕ นี้อยางไร รูสึกไมยุติธรรมพอควร  โปรดอานความเห็นของนศ.อีกวิชาที่สอนในภาคการศึกษาเดียวกันประกอบ
เพื่อใหความเปนธรรมกบัความรูสึกของดิฉันบาง (หนาถัดไป) 
 
 
๓ คร้ัง หรือ นศ. ๓ คนที่ดิฉัน คือ 

 



๑๓ 
 

๑) นศ.ชาย BT ตัวบางท่ีเราหวงมาก เพราะจากการตรวจแบบฝกหัด และ quiz ทําไดไมคอยดีนัก พื้นฐานเคาออน หากนศ.พยายามใหมาก 
โอกาสทีจ่ะได C มีอยู  หากเปนกรณีนี้ที่ ดิฉันมีแตใหกาํลังใจ การพูดในคลาสก็จะบอกวา “พยายามนะคะ ทาํได” อะไรทํานองนี้  การพูดตําหน ิ
เหน็บแนม ดูถูกวา นศ.ไมเกง ไมใชนิสัยเลย 
๒) นศ.หญิง BT ที่ใจลอย คือนาง “งง”  คนอื่นเคากมหนากมตาทําความเขาใจกับไวยากรณที่เราบอกวาตอนสอบคะแนนมากนะคะ ค้ังใจ และ
มันมีประโยชนมาก แต นศ.ก็เหมือนลอยไปอยูที่ไหนไมรู เราถามวา “หนูชื่ออะไรคะ (จําชื่อ นศ.ไมได) ลอยไปไหน ฟงคะ คะแนนสอบมิดเทอม
เปนยังไง เด๋ียวไฟนอลก็แยหรอก”  นาจะพูดประมาณนี้ จําไมไดเลย  แตการฉีกหนา นศ. ไมมี ทั้งๆที่มีหลายเร่ืองที่หนักหนากวานี้ หากคิดจะ
ตําหนิจริงๆ เหนื่อยคะ ไมอยากพิมพแลว เชิญดิฉันไปคุยไดนะคะ รองคณบดีฝาย กศ.แนะนาํวาควรตอบเพื่อรักษาตัวเอง ก็เลยทํา คือเสียใจ ตกใจ
ที่ นศ.คิดแบบนี้ สุรัสวดี รัตนกุล  083-2933214 

๓) คนน้ี... โทรคุยกัน หรือคุยกัน face-to-face ดีกวาคะ 

5) ไมมีงบประมาณใหอาจารยในการทําส่ือการเรยีนการสอนหรือ อาจารยถึงไดมากเก็บเงินคาชีทกับนักศึกษาทุกครั้ง   

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ   รวมแลวนาจะไมเกิน 30 บาท  แทนท่ีจะไปซ้ือหนังสือเรียนราคาเปนรอยๆบาท ทําไม นศ.จึงมีความคิดวา
ตองไดฟรี  บทเรียนมี ๔ บท  ๒ บทแรก อาจารยไมคิดเงิน นศ.จายตามคาถายเอกสารจริงสําหรับบทท่ี ๓ และ ๔ 

 

6) ผูสอนไมยอมปลอยใหพักกันเเน    

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ   ก็ตกลงกันวา เลิกกอนเวลา 15 นาที คือ 16.15 น. และการเรียนสวนใหญเปนการทําแบบฝกหัดในหอง 
ไมนาจะเครียดอะไร  หากวันไหนเน้ืหาแนน ครูก็ปลอยพัก ตามจังหวะ ครูไมมีเหตุผลท่ีจะไมพักเบรกหากไมพักแลวมีผลตอการเรียน 
ซ่ึงปรกติก็ทําเชนน้ันทุกๆเทอม เพ่ิงจะมีการเปดประเด็นในเทอมน้ี ก็จะพิจารณาสอบถาม นศ.ในเทอมตอไป และทําเปนขอตกลงให
ชัดเจน 

 

7) อยากใหอ.สอนทุกsecเหมือนๆกัน ใหงานเหมือนๆกัน    

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ   พยายามอยางท่ีสุดคะ  แตก็เปนเรื่องท่ีปวดหัว ปวดใจ  
 

8) มีการสอบบอยครั้งมากเกินไป ตองเครียดกับการเตรียมตัวสอบ ความสุขลดลงจากการเรียน   

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ   อาจารยก็เหน่ือยตองทําควิซ ตองมาตรวจ อาจารยไมเหน่ือยกวาหรือ และการทําควิซ ( ๔ ครั้ง) ตลอด
เทอม ก็เพ่ือเตรียมให นศ.สอบกลางภาคและปลายภาค  เน้ือหาในควิซจะยากกวาในการสอบจริง แลวเราจะนําขอผิดพลาดของนศ.มา
อธิบาย  อันน้ีเปนหลักการท่ีไดแจงทีมอาจารยไวแลว 

 

9) ไมมีเกณฑท่ีแนนอนในการใหคะแนน ใหคะแนนแตละคนตามความพึงพอใจ  

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ  เอาอะไรมาพูด  อาจารยทุกคนไดเกณฑตรงกันจากผูรับผิดชอบรายวิชา  และมีการนําคะแนนสอบยอย 
คะแนนเขียนท่ีมีความ subjective มาดู  ขอสอบกลางภาค ผูรับผิดชอบวิชาก็นํามาสุมตรวจเอง กลุมละ ๑๕ คน ทําไม นศ.จึงมีความ
คิดเห็นท่ีไมอยูบนพ้ืนฐานของความจริง หรือไปเอาขอมูลน้ีมาจากไหน 

 

10) อยากใหสอนเน้ือหาท่ีมีประโยชนกับการใชภาษาอังกฟษในดานวิทยาศาสตรมากกวา   

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ  คําตอบเหมือนขอ ๓ คะ  
 

11) ผูสอนมีความอคติ ชอบเลือกปฏิบัตินักศึกษา แซวเลนไมเหมาะสม เชน "อยาคิดนะวาเธอจะได A" "ทําหนาเศรา ๆ เปนโรค
ซึมเศราหรอคะ แซวเลนนะ" 

 

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ  ลงทายวา “คะ”  แตไมใชอาจารยสุรัสวดี รัตนกุล ทีเปนอาจารยผูหญิงคนเดียวในทีมนะคะ  เปนอาจารย
ชายท่ีเปนสาวคะ 

 

12) รูปแบบการเรียน เหมือนราวกับวาอยูในมหาวิทยาลัยอันดับรั้งทายของประเทศ ไมมีการสนับสนุนใหเกิด Critical Thinking ใดๆ 
ผูสอนเนนการถายทอดส่ือสารทางเดียว (Single communication as a sender) ท้ังๆท่ีผูสอนกําลังสอนโครงสรางการส่ือสารท่ีมีท้ัง 
sender channel receiver ท่ีเลวรายไปกวาน้ัน รูปแบบการสอนยังมุงเนนการสอบในลักษณะของการสอบยอย (Quiz) ท่ีเนนทองจํา  

 

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ  ไมมีความเห็นจริงๆคะ  ถาเรียนขนาดน้ี เน้ือหาแบบน้ียังบอกวาไมมี critical thinking   
เรื่องควิซ ยอยดูขอ ๘ คะ  หากนศ.จะบอกวาเนนการทองจํา ก็เชิญมาน่ังคุยกันและจะนําขอสอบควิซมาใหดูและให นศ.ชวยตอบเอง
จะดีกวา 

 



๑๔ 
 

13) อาจารยกลับเปล่ียนรายละเอียดโครงงานเรื่อยๆ เปล่ียนทุกอาทิตย เเลวท่ีพวกหนูทํามากอน ก็คือไมมีประโยชน ใชไมไดเลย ตอง
ไปทําใหม เเต ในเเตละครั้ง จะอธิบายไมเหมือนกันเลย  

 

ผูรับผิดชอบรายวิชาตอบ  อันนี้ พูดกันเยอะ จะอธิบายก็เหนือ่ยแลวคะ  เปนไปไมไดที่อาจารยจะเปล่ียนขั้นตอนกลางลํา เพราะ project 
procedure ก็ตองวางมากอนแลว เพียงแตวา ขอยก ๓ กรณีที่พอนึกออกคะ   
๑) ตอนตนเทอม คําอธิบาย project ท่ีเขียนเปนภาษาไทย ใชคําวา body of the report แตในความเปนจริงแลว มันคือ 
synthesized information  และคําถามท่ี นศ.แตกประเด็นยอยจากความสนใจ ก็คลายกับ research/study objective ซ่ึงอาจารย
ก็ยังไมใชคําใหญๆตอนตนเทอม   
๒) อาจารยย้ําแลววาอยาเพ่ิงไปสัมภาษณ เพราะถาไมเขาใจตัวทฤษฎี “ทางการส่ือสาร”  นศ.ก็จะไปสัมภาษณสะเปะสะปะ  อาจารย
เห็น/เขาใจเรื่อง timeline แลว  แตดวยความท่ี นศ.ตองวางแผนชีวิตตัวเอง นศ.มีท้ังความต้ังใจอยากทําใหดี ใหเสร็จกอนเวลา นศ.
บางคนคงไมพอใจ เปนความไมพอใจหมูกระมัง  ในเทอมท่ีผานๆมา เปนการทํา project ตลอดเทอม เปน project-based learning  
ซ่ึงดิฉันไมเคยโดน นศ.ตอวาแรงและมาก เขาใจไปไดขนาดน้ี แตไมโกรธคะ อโหสิให และขอบคุณท่ีทําใหครูหนักแนน เขมแขง  คาดวา
เปนเพราะ project มันซับซอน แบบ mini-research คือใหใชทฤษฎีวิเคราะห  ขอน้ีไดอธิบายใหนศ.กลุมน้ีฟงแลว ๒ ครั้ง 
๓) นศ.บางคนหยุมหยิม ขี้กังวลมาก เชน เปนคนเดียวท่ีเขียนความยาวไมถึง  ก็มาแจงใหเทอมหนาอาจารยลดจํานวนบรรทัด  หรือพูด
ในเชิงบนวาตัวเองบอกวาไมคุนกับ font: Times New Roman ตามท่ีรายงานกําหนด ครูถามวาหนูคุนกับฟอนทไหน นศ.ตอบวา 
Thai Sarabun ม้ังคะ  นาปวดหัว อะไรท่ี นศ.ไมคุน กลัว ก็เปนความผิดพลาดของอาจารยไป 

 

 
 
 
 
 

ผลการประเมินผูสอน : อาจารย สุรสัวด ีรัตนกุล (คําถามปลายเปด)  
: เลือกมาตอบในประเด็นหลักๆตามลําดับในการแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
 
1) อาจารยสามารถอธิบายบทเรียนตางๆท่ียาก ใหเด็กนักศึกษาสามารถเขาใจไดอยางงายดายครับ ปฏิเสธไมไดเลยครับวาอาจารยเปน
อาจารยท่ีมีคุณภาพและทักษะการสอนท่ีสามารถทําใหนักศึกษาสามารถเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนไดงายๆ แตสําหรับเด็กบางคนท่ี
ความสามารถไมไดไปไดสําหรับดานภาษาการส่ือสารหรือความเขาใจตางๆตามงานท่ีอาจารยไดมอบหมายใหกับนักศึกษา ซ่ึงโดยความ
คิดเห็นสวนตัวผมคิดวาถาอาจารยสามารถควบคุมอารมณตางๆไดดีกวาน้ี อาจารยจะเปนอาจารยในอุดมคติเลยครับ ขอโทษดวยครับถา
ผมพิมพหรือกลาวถึงอาจารยผิดพลาดประการใด ขอบคุณครับ 

อาจารย สุรัสวดี ตอบ:  ขอบคุณมากคะ 

2) อยากใหอาจารยพูดใหกําลังกับท่ีใหคะแนนนอย มากกวาชืน่ชมคนท่ีไดคะเเนนเยอะ เพราะจะทําใหคนท่ีไดคะแนนนอยเสียกําลังใจ 
ไมมีความม่ันใจในตัวเอง 

อาจารย สุรัสวดี ตอบ ชวยดูท่ีขอ ๔ ขางตนนะคะ 

3) การส่ังงานของอาจารยทําใหสับสนคะ อาทิตยน้ีส่ังอยางนึง อาทิตยตอมาส่ังอีกอยางนึง เปล่ียนไปเรื่อยๆ จนใกลจะสงงาน ถึงจะคอน
เฟรมวาเปนแบบน้ี  

อาจารย สุรัสวดี ตอบ   ชวยดูท่ีขอ ๑๓ ขางตนนะคะ 

4) เรื่องการbias ของตัวอาจารยผูสอน อาจารยชอบเปรียบเทียบ เชน " อาจารยก็ไมไดจะเปรียบเทียบหรอกนะ เเตพวกCD ไมไดถาม 
เเลวก็สงงานมาเเลว" เปรียบเทียบกระท้ังคะเเนน bt มีนเซค 34 "ครูกไ็มไดวาพวกเธอไมเกงหรอกนะ เเตมีน CD คือ38"  
 
ในการอธิบายเด็ก หนูรูคะ หนูมองออกวาอาจารยอธิบายมามากเเลว เเตการท่ีเด็กท้ังเซคไมเขาใจ หรือเขาใจไมตรงกับอาจารย เพราะ
อะไรคะ เพราะตัวเด็กไมฟง หรือเพราะตัวผูสอนอธิบายไมรูเรื่องคะ 



๑๕ 
 

อาจารย สุรัสวดี ตอบ   ชวยดูท่ีขอ ๔ และ ๑๓ ขางตนนะคะ  เรื่องคะแนนมีนน้ัน ไมเคยคิดจะเปรียบเทียบเลย นศ.ตองฟงท่ีเสียงและดู
เจตนาครูดวย  ส่ิงท่ีครูทําในการประกาศคะแนนของกลุมเราคือ สมมติกลุมเรามี ๓๗ คน  ครูก็แจกกระดาษเขียนคะแนนให นศ.แตละ
คน ไมมีใครตองรูของใคร  แลวบนจอภาพ ก็เขียน ranges คะแนนท้ังหอง สมมติคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนนสูงสุด ๔๖  ก็จะกรอกในไฟล
ให นศ.เห็นเลย (ตามแนวต้ัง ในลักษณธน้ี:  46   45  44  43  43  43  43  42  41  40  40  40  …. และบอกคามีนของหอง  ไมเคย
บอกคะแนนตํ่าสุดวาคือใคร แตจะบอกคนท่ีคะแนนดีเพ่ือเปนการใหเกียรติ  แตละครั้งก็จะใหกําลังใจ และบอกใหสูๆตอไป  กอนสอบยอ 
สอบประจําภาคกจ็ะมี outline ขอสอบท่ีชัดเจนวามีอะไร เหมือนแบบฝกหัดหนาไหน เตรียมตัวอยางไร  ถาเปนคนท่ีชอบจิก นศ. 
จะตองเหน่ือยขนาดน้ีเลยหรือคะ   

5) แมวาอาจารยจะเปนผูประสานวิชาแตวาเน่ืองการวางเกณฑตางๆเกี่ยวกับรายวิชาอยากใหอาจารยรับความเห็นของอาจารยผูสอน
ทานอื่นๆแลวประเมินวาเกณฑท่ีจะใชน้ันเหมาะสมหรือไมแลวตองปรับแกไขตรงไหนเพ่ือใหเหมาะสมกับนักศึกษาและเพ่ือความเสมอ
ภาค    

อาจารย สุรัสวดี ตอบ   นศ.ไปฟงมาจากไหนวาไมฟงความเห็น  อาจารยคุยกันตลอด อาจารยในทีมมีอะไรสงสัยก็มาถาม แตหาก
อาจารยในทีมจะพูดอยางไรท่ีผิดตางไป ก็สุดจะดูแลไดคะ 

6) อยากใหอาจารยทําความเขาใจ อีกท้ังทําการตกลงเรื่องการมอบหมายงานใหเทาเทียมกันในแตละกลุมดวย ในบางครั้งอาจารยมีการ
ใชอารมณในการตอบคําถามนักศึกษา ทําใหกระทบกระเทือนจิตใจนักศึกษา จึงอยากใหอาจารยชวยแกไขในจุดน้ีดวย แตโดยรวมแลว 
อาจารยพูดจาไพเราะ มีความต้ังใจมาสอน และอยากใหปรับเน้ือหาการเรียนการสอนใหทันสมัยและนาสนใจกวาน้ี 

อาจารย สุรัสวดี ตอบ  ขอบคุณคะ  ดูขอ ๑๓ นะคะ 

7) อาจารยเคยประจานนศ.กลางหองโดยการ ถามช่ือกับคะแนนสอบมิดเทอมของนศ.ท่ีคุยอยูในหองขณะสอนและตอวาในเชิงวาคะแนน
สอบนอยแตไมต้ังใจ ซ่ึงเพ่ือนนศ.ท้ังหมดในหองไดยินหมดทําใหนศ.คนน้ันเสียใจ  

อาจารย สุรัสวดี ตอบ   นศ.ใชคําวา “ประจาน” เลย  อันน้ีไมนาใชแลวคะ ชวยดูขอ ๔ นะคะ 

8) สวนตัวหนูเปนคนท่ีไมชอบภาษาอังกฤษเปนทุนเดิมอยูแลว บวกกับผลการเรียนในเทอมกอนหนาน้ีก็คอนขางแย ทําใหตัวเองเหมือน
ฝนใจทุกครั้งเวลาเรียนภาษาอังกฤษ  
แตเวลาสอนอาจารยก็จะนึกถึงคนท่ีไมคอยไดแบบหนูเสมอ ทําใหอาจารยคอยๆอธิบาย หนูเลยเขาใจมากขึ้น จึงไมรูสึกแยเวลาตองเรียน
ภาษาอังกฤษเหมือนเม่ือกอน แตขอเสริมเรื่องท่ีเวลาส่ังงานคะ หนูอยากใหอาจารยแจงมาทีเดียวแบบชัดเจนและครบทุกรายละเอียดไป
เลย เพราะจากท่ีสังเกต อาจารยจะมาเสริมท่ีหลังทุกสัปดาหในชวงใกลๆสง ซ่ึงถือวาดีนะคะ เหมือนเปนการเตือนนักศึกษาดวย แตวา
การเปล่ียนไปเปล่ียนมาในบางคําส่ังตรงน้ีพวกหนูไมคอยโอเคเทาไหร โดยรวมอาจารยสอนดีคะ แตอยากใหมีการปลอยพักเบรกบาง 
เพราะตามหลักแลวควรไดพัก20นาทีคะ 

อาจารย สุรัสวดี ตอบ  ขอบคุณคะ  และรบกวนดูขอ ๑๓ ประกอบนะคะ 

9) สวนตัวไมชอบการบอกชื่อของนักศึกษาท่ีไดนอยครับ ถึงแมจะทางออมก็ตาม 

อาจารย สุรัสวดี ตอบ   ไมเคยทําแบบน้ันนะคะ ไมมีความคิดเลย แตถาครูเผลอทําให นศ.เสียใจ ครูขอโทษนะคะ แลวถา นศ.พูดเกิน
หรือไมตรงกับความจริง ครูก็อโหสิกรรมใหคะ 

10) อาจารยมีความสามารถ มีความต้ังใจดีตอการสอน มีแนะนําแหลงคนควาเพ่ิมเติม ส่ิงท่ีอยากขอเพ่ิมเติมคืออยากใหอาจารยอธิบาย
ขณะสอนใหตอเน่ืองเพ่ือไมทําใหนักศึกษารูสึกขาดตอน 

อาจารย สุรัสวดี ตอบ  ขอบคุณคะ แลวครูจะปรับปรุงนะคะ 

11) อยากใหอ.เฉลยอธิบายการบานใหชัดเจนยิ่งขึ้น พูดชาลง การส่ังงานถ้ําหลวงกอนลวงหนานานๆ ถือวาเปนส่ิงท่ีดีมากคะแตการท่ีให
นําทฤษฎีการส่ือสารตางๆมาใชในโปรเจ็กดวย อยากใหอ.สอนชวงท่ีส่ังงานเชนกัน เพราะทําใหไมสามารถเริ่มงานกอนสงไดเลย ทําให
สับสนวาตองทํางานไปในทิศทางไหน 

อาจารย สุรัสวดี ตอบ  รบกวนดูขอ ๑๓ ประกอบนะคะ 

12) ชอบท่ี อ แจกคะแนนเปนรายคน แตไมชอบท่ี อ พูดถึงคนท่ีไดคะแนนนอยวาไมเกง เพราะเรามีพ้ืนฐานไมเทากัน  

อาจารย สุรัสวดี ตอบ  ขอบคุณคะ  รบกวนดูขอ ๔ ประกอบนะคะ 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบคําถามเปิด 
รายงานสรุปผลการประเมินอาจารย 

รหัสวิชา LAEN103(AR) ชื่อวิชา ENGLISH LEVEL I 

ภาคการศึกษา 1/2561 นักศึกษาคณะ ทุกคณะ     
อาจารยผูสอน • อาจารย สุรัสวด ีรัตนกุล 

 
 

  
อาจารยเปนคนนารักมากๆ ใสใจเด็กทุกๆคนและใหความสําคัญกับการเรียนของนักศึกษาทุกคน อธิบายเนื้อหา
ใหนักศึกษาไดเขาใจ คอยหาเว็บdictionary ตางๆมาใหนักศึกษาไดสืบคนศัพทดวยตัวเองและฝกการฟงและ
ออกเสียง หาคลิปใน Youtube มาใหนักศึกษาลองฟง คอยทําใบงานแบบฝกหัดสรุปเนื้อหาท่ีใชสอบให
นักศึกษาไดทบทวน คอยหากิจกรรมใหนักศึกษาไดทํารวมกับเพ่ือนตางคณะทําใหมีเพ่ือนมากข้ึน และ
บรรยากาศในหองเรียนนาเรียนมาก ดีใจท่ีไดมาเปนลูกศิษยของอาจารยนะคะ 

อาจารยนารักมากๆเลยนะคะ ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรงนะคะ 

เวลานอนนอยนิด ชีวิตEG Zzz 

อาจารยสอนดีมากครับ 

อาจารยใจดีสอนเขาใจมากๆคะ 

อ.สุรัสวดี รัตนกุล ผูสอน sec 37 ขอขอบคุรอาจารยผูนารักคนนี้ท่ีตั้งใจมาสอน อาจารยทําใหพวกเรารูสึกได
อยางชัดเจนเลยวาตองการถายทอดความรูท่ีตัวเองมีอยูใใหกับเด็ก ๆ ตั้งใจสอนภาาาอังกฤษไปทีละข้ัน 
อาจารยไมเคยพูดวาภาษาอังกฤษยาก อาจารยพูดวาพวกเราท้ังหมดทําได มันทําใหพวกเรามีกําลังใจมากเลย 
ตลอดเวลาท่ีไดเปนนักเรียน นักศึกษา ไมเคยมีอาจารยคนไหนท่ีใหกําลังใจหนูมากขนาดนี้เลยคะ อาจารยพูดวา
เธอทําไดนะ สู ๆ นะคะ ขอบคุณนะคะท่ีเปนแสงสวางใหหนู อาจารยเปนคนท่ีสมบูรณแบบมาก อารมณดี 
สอนดีมาก ๆ สอนภาษาอังกฤษไดดีเขาใจงายมากเลย ขอบคุณท่ีไดมาเจออาจารยนะคะ รักอาจารยนะคะ 
อาจารยไมเคยทอดท้ิงนักเรียนของอาจารย อาจารยใหกําลังใจกับทุกคนตั้งใจสอนทุกคนแมเราจะเกงจะออน
ภาษาอังกฤษตางกัน ขอบคุณท่ีทุมเทกับการสอนเพ่ือพวกเราขนาดนี้ ขอบคุณจากใจเลยคะ 

อาจารยใสใจรายระเอียดเล็กๆนอยๆชอบมากๆคะ 

อาจารยใหความเปนกันเองมากคะ มีกิจกรรมกลุมใหนักศึกษาทําทํารวมกัน ทําใหการเรียนการสอนไมนาเบื่อ 

http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_Teachins_openqt.php?subjectCode=LAEN103&p_quater=611&p_EvalInsCode=AR005T&p_ModuleCode=0&InstructorID=P502389&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=


๑๗ 
 

อาจารยนารักมากคา ถาเลือกอาจารยสอนไดก็เลือกอาจารยนี่ละคะ 

อาจารยสุรัสวดีเปนอาจารยท่ีใจดี คอยใหความชวยเหลือคอยใหกําลังใจคนท่ีเรียนออนคอยใหคําแนะนําตลอด 
อาจารยสอนเขาใจงาย ถายทอดความรูไดดี มีแบบฝกหัดมาใหฝกทํา ขอบคุณอาจารยท่ีใหกําลังใจหนู 
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๑.๑  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
รายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา LAEN263 

รหัสวิชา LAEN263 ชื่อวิชา READ & WRIT FOR COMMUNICATION 

ภาคการศึกษา 1/2561 นักศึกษาคณะ ทุกคณะ 

นักศึกษาหลักสูตร ทุกหลักสูตร ชั้นป ทุกชั้นป     
อาจารยผูสอน • อาจารยพิเศษ  ศุภรักษ เตชะเจริญรุงเรือง • อาจารย สุรัสวดี รัตนกุล  

• อาจารยพิเศษ  อภิรัชต อัครพัฒนวงษ  
 

 

 
ความหมายของคะแนน 5 : พอใจมาก, 4 : พอใจ, 3 : เฉยๆ, 2 : ไมพอใจ, 1 : ไมพอใจมาก, N/A : Not available 

หัวขอประเมิน 
พอใจมาก พอใจ เฉยๆ ไมพอใจ ไมพอใจมาก N/A คะแนน

เฉล่ีย จํานวน %2 จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1. เน้ือหารายวิชา                           

    1.1 เน้ือหารายวิชามีความสําคัญ นาสนใจ และสามารถประยุกตใชในการประกอบอาชีพได  15 14.85 24 23.76 37 36.63 18 17.82 7 6.93 0 0.00 3.22 

    1.2 รายวิชามีการลําดับเน้ือหาอยางตอเน่ืองและเหมาะสมเขาใจงาย  14 13.86 23 22.77 45 44.55 12 11.88 6 5.94 1 0.99 3.27 

    1.3 เน้ือหาวิชาไมซํ้าซอนกับวิชาอื่น 32 31.68 40 39.60 24 23.76 2 1.98 3 2.97 0 0.00 3.95 

    1.4 เน้ือหามีความเหมาะสมตามวัตถุประสงคของรายวิชา 18 17.82 26 25.74 27 26.73 24 23.76 6 5.94 0 0.00 3.26 

    1.5 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาเรียน 16 15.84 32 31.68 37 36.63 10 9.90 5 4.95 1 0.99 3.44 

    1.6 เน้ือหารายวิชาทําใหผูเรียนมีความรูลึกซ้ึงในสาขาท่ีเรียน และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 13 12.87 19 18.81 39 38.61 18 17.82 11 10.89 1 0.99 3.05 

2. การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา                           

    2.1 ผูเรียนมีความสุขในการเรียน  20 19.80 19 18.81 32 31.68 14 13.86 15 14.85 1 0.99 3.15 

    2.2 ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 25 24.75 32 31.68 25 24.75 12 11.88 7 6.93 0 0.00 3.55 

    2.3 ผูสอนแจงรายละเอียดการสอน หัวขอการสอนและการประเมินผลอยางชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงค
รายวิชา 

35 34.65 37 36.63 20 19.80 4 3.96 5 4.95 0 0.00 3.92 

    2.4 เอกสาร/ส่ือการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 25 24.75 37 36.63 27 26.73 7 6.93 5 4.95 0 0.00 3.69 

    2.5 บรรยากาศในการเรียน เนนการอภิปรายและวิพากษเพ่ือใหเกิด critical thinking 27 26.73 32 31.68 23 22.77 11 10.89 8 7.92 0 0.00 3.58 

    2.6 การวัดและประเมินผลรายวิชามีหลักเกณฑท่ีชัดเจน  37 36.63 28 27.72 25 24.75 7 6.93 4 3.96 0 0.00 3.86 

    2.7 การวัดและประเมินผลรายวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา 22 21.78 38 37.62 28 27.72 10 9.90 3 2.97 0 0.00 3.65 

    2.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา มีความเหมาะสมและเท่ียงตรง  25 24.75 36 35.64 20 19.80 12 11.88 8 7.92 0 0.00 3.57 

    2.9 การไดรับและการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรายวิชา อาทิ การลงทะเบียนเรียน ตารางสอน ตารางสอบ 36 35.64 23 22.77 34 33.66 3 2.97 5 4.95 0 0.00 3.81 

    2.10 ความสะดวกในการใชงานจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (Wifi)  42 41.58 27 26.73 23 22.77 6 5.94 2 1.98 1 0.99 4.01 

http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_teachins_rank.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_ModuleCode=0&p_EvalInsCode=AR005T&InstructorID=P502389&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_teachins_rank.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_ModuleCode=0&p_EvalInsCode=AR005T&InstructorID=P502389&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=1&qt_Evaluation=1.1%20%E0%B9%D7%E9%CD%CB%D2%C3%D2%C2%C7%D4%AA%D2%C1%D5%A4%C7%D2%C1%CA%D3%A4%D1%AD%20%B9%E8%D2%CA%B9%E3%A8%20%E1%C5%D0%CA%D2%C1%D2%C3%B6%BB%C3%D0%C2%D8%A1%B5%EC%E3%AA%E9%E3%B9%A1%D2%C3%BB%C3%D0%A1%CD%BA%CD%D2%AA%D5%BE%E4%B4%E9&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=2&qt_Evaluation=1.2%20%C3%D2%C2%C7%D4%AA%D2%C1%D5%A1%D2%C3%C5%D3%B4%D1%BA%E0%B9%D7%E9%CD%CB%D2%CD%C2%E8%D2%A7%B5%E8%CD%E0%B9%D7%E8%CD%A7%E1%C5%D0%E0%CB%C1%D2%D0%CA%C1%E0%A2%E9%D2%E3%A8%A7%E8%D2%C2&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=5&qt_Evaluation=1.5%20%E0%B9%D7%E9%CD%CB%D2%C1%D5%A4%C7%D2%C1%E0%CB%C1%D2%D0%CA%C1%A1%D1%BA%C3%D0%C2%D0%E0%C7%C5%D2%E0%C3%D5%C2%B9&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=8&qt_Evaluation=2.1%20%BC%D9%E9%E0%C3%D5%C2%B9%C1%D5%A4%C7%D2%C1%CA%D8%A2%E3%B9%A1%D2%C3%E0%C3%D5%C2%B9&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=10&qt_Evaluation=2.3%20%BC%D9%E9%CA%CD%B9%E1%A8%E9%A7%C3%D2%C2%C5%D0%E0%CD%D5%C2%B4%A1%D2%C3%CA%CD%B9%20%20%CB%D1%C7%A2%E9%CD%A1%D2%C3%CA%CD%B9%E1%C5%D0%A1%D2%C3%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%BC%C5%CD%C2%E8%D2%A7%AA%D1%B4%E0%A8%B9%CA%CD%B4%A4%C5%E9%CD%A7%A1%D1%BA%C7%D1%B5%B6%D8%BB%C3%D0%CA%A7%A4%EC%C3%D2%C2%C7%D4%AA%D2&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=10&qt_Evaluation=2.3%20%BC%D9%E9%CA%CD%B9%E1%A8%E9%A7%C3%D2%C2%C5%D0%E0%CD%D5%C2%B4%A1%D2%C3%CA%CD%B9%20%20%CB%D1%C7%A2%E9%CD%A1%D2%C3%CA%CD%B9%E1%C5%D0%A1%D2%C3%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%BC%C5%CD%C2%E8%D2%A7%AA%D1%B4%E0%A8%B9%CA%CD%B4%A4%C5%E9%CD%A7%A1%D1%BA%C7%D1%B5%B6%D8%BB%C3%D0%CA%A7%A4%EC%C3%D2%C2%C7%D4%AA%D2&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=13&qt_Evaluation=2.6%20%A1%D2%C3%C7%D1%B4%E1%C5%D0%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%BC%C5%C3%D2%C2%C7%D4%AA%D2%C1%D5%CB%C5%D1%A1%E0%A1%B3%B1%EC%B7%D5%E8%AA%D1%B4%E0%A8%B9&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=15&qt_Evaluation=2.8%20%A1%D2%C3%C7%D1%B4%E1%C5%D0%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%BC%C5%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2%20%C1%D5%A4%C7%D2%C1%E0%CB%C1%D2%D0%CA%C1%E1%C5%D0%E0%B7%D5%E8%C2%A7%B5%C3%A7&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=16&qt_Evaluation=2.9%20%A1%D2%C3%E4%B4%E9%C3%D1%BA%E1%C5%D0%A1%D2%C3%E0%A2%E9%D2%B6%D6%A7%A2%E9%CD%C1%D9%C5%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E0%A1%D5%E8%C2%C7%A1%D1%BA%C3%D2%C2%C7%D4%AA%D2%20%CD%D2%B7%D4%20%A1%D2%C3%C5%A7%B7%D0%E0%BA%D5%C2%B9%E0%C3%D5%C2%B9%20%B5%D2%C3%D2%A7%CA%CD%B9%20%B5%D2%C3%D2%A7%CA%CD%BA&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=17&qt_Evaluation=2.10%20%A4%C7%D2%C1%CA%D0%B4%C7%A1%E3%B9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A7%D2%B9%A8%D8%B4%E0%AA%D7%E8%CD%C1%B5%E8%CD%CD%D4%B9%E0%B5%CD%C3%EC%E0%B9%E7%B5%E3%B9%C3%D0%BA%BA%E4%C3%E9%CA%D2%C2%20(Wifi)&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
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    2.11 ความพรอมของหองเรียน และ/หรือหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ (เชน LCD Visualizer)  42 41.58 31 30.69 21 20.79 4 3.96 2 1.98 1 0.99 4.07 

    2.12 ความพอเพียงของหนังสือ ส่ือการเรียนรู และ/หรือ e-learning 30 29.70 36 35.64 24 23.76 5 4.95 4 3.96 2 1.98 3.84 

3. ความพึงพอใจตอเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ีในภาพรวม                           

    3.1 ความพึงพอใจตอเน้ือหารายวิชาน้ีในภาพรวม  13 12.87 21 20.79 42 41.58 17 16.83 7 6.93 1 0.99 3.16 

    3.2 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ีในภาพรวม  15 14.85 21 20.79 39 38.61 17 16.83 8 7.92 1 0.99 3.18 

    3.3 ความพึงพอใจตอปจจัยสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวม 18 17.82 29 28.71 37 36.63 11 10.89 5 4.95 1 0.99 3.44 

4. ความพึงพอใจตอผูสอน และเทคนิคการสอนรายวิชาน้ีในภาพรวม                           

    4.1 ความพึงพอใจตอผูสอนรายวิชาน้ีในภาพรวม  30 29.70 16 15.84 28 27.72 15 14.85 11 10.89 1 0.99 3.39 

    4.2 ความพึงพอใจตอเทคนิคและวิธีการสอนของผูสอนรายวิชาน้ีในภาพรวม  27 26.73 22 21.78 25 24.75 16 15.84 10 9.90 1 0.99 3.40 

 

 

สรุปผลคะแนนเฉล่ีย จากจํานวนผูประเมิน 101 คน ผูลงทะเบียนท้ังหมด 140 คน 

รายละเอียด คะแนนเฉล่ีย 

1.เนื้อหารายวิชา 

   ผลการประเมินเฉล่ียขอคําถาม 1.1 - 1.5 3.43 

   ผลการประเมินเฉล่ียขอคําถามของสวนงาน 3.05 

   ผลการประเมินเฉล่ียรวม 3.37 

2.การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา 

   ผลการประเมินเฉล่ียขอคําถาม 2.1 - 2.8 3.62 

   ผลการประเมินเฉล่ียขอคําถามของสวนงาน 3.93 

   ผลการประเมินเฉล่ียรวม 3.73 

3.ความพึงพอใจตอเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ในภาพรวม 

   ผลการประเมินเฉล่ียขอคําถาม 3.1 - 3.3 3.26 

   ผลการประเมินเฉล่ียขอคําถามของสวนงาน 0.00 

   ผลการประเมินเฉล่ียรวม 3.26 

4.ความพึงพอใจตอผูสอนและเทคนิคการสอนรายวิชานี้ในภาพรวม 

   ผลการประเมินเฉล่ียขอคําถาม 4.1 - 4.2 3.40 

   ผลการประเมินเฉล่ียขอคําถามของสวนงาน 0.00 

   ผลการประเมินเฉล่ียรวม 3.40 

ผลการประเมินเฉล่ีย 18 ขอคําถามของมหาวิทยาลัย 3.48 

http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=18&qt_Evaluation=2.11%20%A4%C7%D2%C1%BE%C3%E9%CD%C1%A2%CD%A7%CB%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%20%E1%C5%D0/%CB%C3%D7%CD%CB%E9%CD%A7%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%E1%C5%D0%E2%CA%B5%B7%D1%C8%B9%D9%BB%A1%C3%B3%EC%20(%E0%AA%E8%B9%20LCD%20Visualizer)&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=19&qt_Evaluation=2.12%20%A4%C7%D2%C1%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%A2%CD%A7%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD%20%CA%D7%E8%CD%A1%D2%C3%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%20%E1%C5%D0/%CB%C3%D7%CD%20e-learning&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=21&qt_Evaluation=3.1%20%A4%C7%D2%C1%BE%D6%A7%BE%CD%E3%A8%B5%E8%CD%E0%B9%D7%E9%CD%CB%D2%C3%D2%C2%C7%D4%AA%D2%B9%D5%E9%E3%B9%C0%D2%BE%C3%C7%C1&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=22&qt_Evaluation=3.2%20%A4%C7%D2%C1%BE%D6%A7%BE%CD%E3%A8%B5%E8%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%CA%CD%B9%C3%D2%C2%C7%D4%AA%D2%B9%D5%E9%E3%B9%C0%D2%BE%C3%C7%C1&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=25&qt_Evaluation=4.1%20%A4%C7%D2%C1%BE%D6%A7%BE%CD%E3%A8%B5%E8%CD%BC%D9%E9%CA%CD%B9%C3%D2%C2%C7%D4%AA%D2%B9%D5%E9%E3%B9%C0%D2%BE%C3%C7%C1&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_subjComm.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_EvalSubjCode=AR011C&group_type=0&sub_group=26&qt_Evaluation=4.2%20%A4%C7%D2%C1%BE%D6%A7%BE%CD%E3%A8%B5%E8%CD%E0%B7%A4%B9%D4%A4%E1%C5%D0%C7%D4%B8%D5%A1%D2%C3%CA%CD%B9%A2%CD%A7%BC%D9%E9%CA%CD%B9%C3%D2%C2%C7%D4%AA%D2%B9%D5%E9%E3%B9%C0%D2%BE%C3%C7%C1&p_ModuleCode=0&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
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ผลการประเมินเฉล่ีย ขอคําถามของสวนงาน 3.76 

ผลการประเมินเฉล่ียรวม 3.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา LAEN263(AR) 
รหัสวิชา LAEN263(AR) ชื่อวิชา READ & WRIT FOR COMMUNICATION 

ภาคการศึกษา 1/2561 นักศึกษาคณะ ทุกคณะ 

นักศึกษาหลักสูตร ทุกหลักสูตร ชั้นป ทุกชั้นป     
อาจารยผูสอน • อาจารยพิเศษ  ศุภรักษ เตชะเจริญรุงเรือง • อาจารย สุรัสวดี รัตนกุล  

• อาจารยพิเศษ  อภิรัชต อัครพัฒนวงษ  
 

  

แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีการสงเสริมใหผูเรียนสนใจ และเห็นความสําคัณของภาษาอังกฤษกอน ไมควรเนนแตเน้ือหาแกรมมาซ้ึงเปนวิธีการเรียนรูภาษาท่ีไมมีประสิทธิภาพ ไมควรนํามาใชสอน ควรมีการแบง 
secการสอน ตามความสามารถดานภาษาของผูเรียน เพราะจะสงเสริมใหเกิดการใชภาษาในหองเรียนไดมากขึ้น ควรเพ่ิมเน้ือหาในสวนของการ ประยุกตใช ไมใชเนนแตทฤษฏเีพียงอยางเดียว ควรใหผูเรียนมีกิจกรรม

 

http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_teachins_rank.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_ModuleCode=0&p_EvalInsCode=AR005T&InstructorID=P502389&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/report_php/evaluation_teachins_rank.php?subjectCode=LAEN263&p_quater=611&p_ModuleCode=0&p_EvalInsCode=AR005T&InstructorID=P502389&Drop_Fac=all&year_drop=0&program=0&major=&groupnum=
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ท่ีไดฝกใชภาษาอังกฤษในหองเรียน 

ควรมีการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเลเวล1และ2มากกวาน้ี เพ่ือจะไดนําทักษะมาใชในชั้นป2ไดมากขึ้นกวาน้ี 
 

คิดวาการเรียนกาสอนมีความงายเกินไป ไมเหมือนเน้ือหาของป2 บางอยางมีความยืดหยุนมากเกินไป เชนวิชาภาษาอังกฤษแตกลับใหนําเสนอโครงงานหนาช้ันเปนภาษาไทย เน้ือหาสามารถประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพไดนอยมาก อาจารยบาง Section มีวิธีการสอน การใหคะแนนและส่ังงานแตกตางจาก Sectionอื่น อาจารยเนนเรียนเน้ือหาบรรยาย (เรื่องการสือสาร) มากกวาการพัฒนาทักษะทางดานภาษา อีกท้ังเน้ือหาท่ี
ใชเวลาสวนใหญในการสอน (เรื่องการส่ือสาร) ยังไมนาสนใจและนํามาประยุกตใชไดนอย อยากใหวิชาน้ีมุงเนนใหนศ.ไดพัฒนาทักษะทางดานภาษาอยางแทจริง ไมใชสอนเน้ือหาทางดานภาษา 

 

คิดวาเน้ือหาท่ีสอนไมสอดคลองกับการนําไปใชอยางมาก 
 

งานวิเคราะหควรเปนเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจหรือเปนเหตุการณท่ีเกินขึ้นใกลกับปจจุบันมากกวาน้ี และเน้ือหารการสอนควรสอดคลองกับส่ิงท่ีนักศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนตอไป 
 

บางทีคําพูดของอาจารยก็แรงไป ทําใหอาจจะไปกระทบจิตใจของนักศึกษาบางคน และควรมีความยุติธรรมในการสอน มีความเปนกลาง ไมเหน็บแนม ไมอยากใหใชคําพูดดูถูกนักศึกษาท่ีไมเกง หรือสอบไดคะแนน
นอย แตในดานการสอนอาจารยก็ทําเต็มท่ี 

 

มีการเนนในเรื่องการส่ือสารมากเกินไปในหลายหัวขอ และอาจจะนําไปใชในการประกอบอาชีพไดไมมากเทาท่ีควร 
 

มีรายละเอียดของเน้ือหาเพ่ิมขึ้น 
 

ยกเลิกการแบงชั้นเรียนโดยใชการแบงตามภาควิชาของคณะ ควรเปล่ียนเปนการเเบงการเรียนตามระดับภาษาท่ีเรียนในชั้นปท่ี 1 เพ่ือทําใหเกิดการเรียนท่ีเหมาะสม เพราะการแบงหองเรียนแบบปจจุบันทําใหการ
เรียนขาดประสิทธิผล เชน นักศึกษาทีศึกษาในระดับภาษาอังกฤษ 3-4 ในชั้นปท่ี 1 รูสึกไรสาระกับวิชาน้ี ทําใหไมอยากเรียน ขณะท่ีระดับ 1-2 ก็ไมไดพัฒนาตนเอง ตามท่ีควรจะเปน 

 

สวนตัวคิดวาอาจารยสอนดีครับ เขาใจเน้ือหา 
 

สวนตัวไมคิดวาวิชาน้ีสามารถนําไปใชในวิชาชีพในอนาคตได อาจจะไดหากเรียนปริญญาโท แตก็ท้ิงชวงเวลานานเกินไป มีขอสงสัยวาวิชาน้ีไมมีงบประมาณใหอาจารยในการทําส่ือการเรียนการสอนหรือ อาจารยถึงได
มากเก็บเงินคาชีทกับนักศึกษาทุกครั้ง นักศึกษาจายคาเทอมไปแลว ทําไมถึงตองมาจายคาชีทเรียนอีก 

 

อยากใหมีพักบาง เเบบปลอยออกไปเดินคะ การน่ังเฉยๆ3ชม ก็ไมไดเทําใหต้ังใจเรียนมากขึ้น เรื่องน้ีไมม่ันใจวา เปนท่ีตัววิชา ไมใหมีการพัก หรือเปนท่ีตัวผูสอนไมยอมปลอยใหพักกันเเน เเลวก็ อยากเสนอใหมีการ
ประเมินอาจารยเหมือนวิชาอื่นๆคะ จะไดรูกันไปเลย วาใครท่ีเปนคนท่ีนักศึกษา"พูดถึง"มากท่ีสุด 

 

อยากใหอ.สอนทุกsecเหมือนๆกัน ใหงานเหมือนๆกัน 
 

 

ความไมพึงพอใจตอเนื้อหารายวิชานี้ในภาพรวม (ถามี) 
 

- เน้ือหาไมสอดคลองกับรายวิชา เหมือนเรียนหลักการส่ือสารมากกวาภาษาอังกฤษ และไมไดใชภาษาอังกฤษ ทฤษฎีท่ีนํามาสอนลาสมัย และเช่ือมโยงไดยาก โครงงานไมไดสงเสริมการเรียน หัวขอยากตอการทํางาน 
ไมเปดกวาง ไมรูสึกวาไดฝกฝน writing reading และได feedback จากผูสอนจริงๆ 
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ควรเรียนเรื่องหลังๆกอน เพราะตองใชทํารายงาน เน้ือหาจบชา ทํารายงานไดชาลง 
 

เน่ืองจากวิชาน้ีคือวิชาภาษาอังกฤษ Reading and Writing for Communication ควรจะสอนเน้ือหาเนนภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ การอานการเขียนท่ีถูกตอง เพ่ือใชในการส่ือสารจริง ๆ ไมใชเน้ือหาเปนทฤษฎีท่ี
ไมเกี่ยวของแลวสอนเปนภาษาอังกฤษ 

 

เน้ือหาบางอยางเราไมจําเปนทราบก็ได ซ่ึงตามชื่อวิชาคือการส่ือสารจึงคิดวาเนนท่ีการส่ือสารใหเราส่ือสารเปน นํามาใชไดจริง ไมคิดวาจะเปนการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎี 
 

เน้ือหาไมไดเพ่ิมความรูในภาษาอังกฤษใหมากกวาเดิม 
 

เน้ือหาไมไดสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเรียน รูสึกไมไดประโยชนหรือความรูทางภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเลย 
 

เน้ือหาวิชาควรเนนท่ีตัวภาษาอังกฤษมากกวาน้ี ปจจุบันเหมือนเนนทฤษฎีมากกวาตัวภาษาอังกฤษเอง 
 

เน้ือหาอาจจะไมคอยเหมาะสมกับการนําไปใชงาน 
 

พบวาผูสอนบางครั้ง มีอารมณท่ีสวิงไปมาบางครั้งก็ดุ/วานักศึกษาในหองรุนแรงเกินไป ถึงแมจะเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในหองเพียงครั้งเดียวแตมีความรูสึกสงสารเพ่ือนท่ีโดนดุในครั้งน้ันมาก อยากใหควบคุมอารมณให
มากกวาน้ี บางครั้งก็เจอเหตุการณตางๆภายนอกท่ีอาจารยไมพอใจก็ไมควรจะนําเรื่องราวตางๆมาบนในหองเรียน และไมควรนอยใจในหองเรียนท่ีนักศึกษาเขาไปถามจนถึงขั้นตองเก็บกระเปาออกจากหองเรียนไป
ขนาดน้ัน และไมอยากใหการกระทําเหลาน้ีเกิดขึ้นคะ เพราะพวกเราก็เปนนักศึกษาโตๆกันแลว สวนการสอนก็มีความเขาใจดี และอยากใหใชส่ือในหองเรียนใหมากกวาน้ีคะ 

 

มีการสอบบอยครั้งมากเกินไป ตองเครียดกับการเตรียมตัวสอบ ความสุขลดลงจากการเรียน ขอสอบ midterm ยากมาก และใหเวลานอย อยากใหมีการลดจํานวนขอสอบหรือเพ่ิมระยะเวลาในการสอบ เพราะมีการ
เขียนเรียงความท่ีตองใชเวลาคิด มาก พอ สม ควร คะ 

 

ไมชอบอะไรในวิชาน้ีเลย อาจจะไดเรียนรูอะไรบาง นิดหนอย แตรูสึกวาไมคุมกับการใชเวลาเรียนท้ังเทอม ควรมีการจัดการท่ีดีกวาน้ี 
 

ไมตรงกับความตองการใชในสาขาวิทยาศาสตร 
 

ไมมีเกณฑท่ีแนนอนในการใหคะแนน ใหคะแนนแตละคนตามความพึงพอใจ 
 

รายวิชาเปน writing and reading for communication เน้ือหาท่ีเกี่ยวของควรเกี่ยวกับทักษะการส่ือสาร แตเน้ือหาท่ีเรียนเปนทฤษฎีเกี่ยวกับส่ือมวลชน และโปรเจ็คกลุมท่ีใหทําไมชวยเพ่ิมทักษะการอานและการ
เขียนเลย ควรเปล่ียนเน้ือหาเปนเทคนิคหรือทักษะวิธีการเขียนการอาน วาควรเขียนอยางไรในการเขียนงานตางๆ ใชทักษะการอานแบบไหนใหไดประสิทธิภาพ แตก็มีเน้ือหาท่ีชวยบาง เชน collocation 

 

อยากใหสอนเน้ือหาท่ีมีประโยชนกับการใชภาษาอังกฟษในดานวิทยาศาสตรมากกวา เน้ือหาท่ีเรียนเปนทฤษฎีท่ีมีโอกาสใชจริงไดยาก 
 

เน้ือหาไมมีเหมาะสมกับวัตถุประสงคและไมนาสนใจ ไมสามารถนําปรับใชในชีวิตประจําวัน หรือในการทํางานได โปรเจคท่ีทําในรายวิชาน้ีมีเน้ือหา ขอกําหนด และ หลักเกณฑ ไมเหมาะสมอยางรุนแรง 
 

อยากใหสอนทักษะตางๆในภาษาอังกฤษใหมากกวาน้ี เพ่ือท่ีจะไดนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น 
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ผูสอนแตละ section มีหลักเกณฑการใหคะแนนแตกตางกัน และใหขอมูลแตกตางกัน และ การเรียนการสอนมีความงายมากเกินไป (งายกวาการเรียนตอนป1) 
 

เน้ือหาการส่ือสารไมคอยสอดคลองกับส่ิงท่ีนักศึกษาเรียนอยู วิเคราะหการส่ือสารและทฤษฎีมากเกินไปเหมือนเรียนดานส่ือสารเฉพาะทาง 
 

รูสึกไมคอยเกี่ยวโยงกับจุดประสงคของเน้ือหา กับเน้ือหาท่ีสอน 
 

โครงสรางวิชา LAEN 263 ไมกอใหเกิดประโยชนใดๆแกการใชชีวิตประจําวัน ตามท่ีกลาวอางในชื่อรายวิชา นอกจากเปนวิชาท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย ถาไมสามารถแกปญหาไดแนะนําใหยุบรายวิชาน้ีไป 
 

อาจารยใชคําพูดท่ีไมเหมาะสมในหองเรียนในบางครั้ง เชน พาดพิงถึงคะแนนท่ีไดนอยของนักศึกษาท่ีไดคะแนนนอย ทําใหตัวนศ.เองรูสึกแย และอาจารยชอบเอาไปเปรียบเทียบกับsection อื่น 
 

เน้ือหาบางอยางscไมมีความจําเปนตองเรียนเลย เชนเรื่องทฤษฎีการส่ือสาร conformation bias magic bullet ก็ไมเขาใจวาใหเรียนทําไม ท้ังๆท่ีก็ไมไดเอาไปใช 
 

 

ความไมพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ในภาพรวม (ถามี) 
 

ผูสอนมีความอคติ ชอบเลือกปฏิบัตินักศึกษา แซวเลนไมเหมาะสม เชน "อยาคิดนะวาเธอจะได A" "ทําหนาเศรา ๆ เปนโรคซึมเศราหรอคะ แซวเลนนะ" 
 

เน้ือหาท่ีสอนกับงานท่ีส่ังไมไปตามกัน ตองรอสอนเสร็จกอนถึงจะทํางานได คิดวามันเสียเวลาคะ การ manage เวลาของแตละคนไมเหมือนกัน ถาส่ังงานแลวตองรอสอนจบกอนคิดวาไมสมควร ทําไมไมสอนใหจบ
กอนแลวส่ังงานทีเดียว  

 

ดวยตัวงานโปรเจ็ค คิดวาถาอาจารยอยากใหเราเขาใจในทฤษฎีน้ันจริงๆก็มีอีกหลายวิธีท่ีทําใหเราเชื่อมโยงทฤษฎีน้ันๆกับปจจุบันได มากกวาการถายวิดีโอการสัมภาษณท่ีมีความยาวประมาณ 30 นาที 
 

ควรสอนกอนใหการบาน ควรสอนแทนการเฉลยการบาน ควรสอนแทนการบอกใหไปอานเอง 
 

ใชเวลานานเกินไป 
 

การแบง sec การเรียนไมมีความเหมาะสม ควรแบงตามความสามารถดานภาษาของผูเรียน อาจารยผูสอนมีความสามรถดานภาษาสูงแตไมมีความสามารถในการถายทอดความรู ไมควรมาเปนอาจารยท่ีตองสอน
เพ่ือใหนักเรียนเขาใจ 

 

รูปแบบการเรียน เหมือนราวกับวาอยูในมหาวิทยาลัยอันดับรั้งทายของประเทศ ไมมีการสนับสนุนใหเกิด Critical Thinking ใดๆ ผูสอนเนนการถายทอดส่ือสารทางเดียว (Single communication as a sender) 
ท้ังๆท่ีผูสอนกําลังสอนโครงสรางการส่ือสารท่ีมีท้ัง sender channel receiver ท่ีเลวรายไปกวาน้ัน รูปแบบการสอนยังมุงเนนการสอบในลักษณะของการสอบยอย (Quiz) ท่ีเนนทองจํา ซ่ึงไมกอใหเกิดคุณประโยชน
ตอใครท้ังส้ิน การสอบวัดผลกลางภาคท่ีผานมา เปนการสะทอนอยางดีวาเปนความลมเหลวในการออกแบบขอสอบของผูดูแลหลักสูตร ไมสะทอนความรูความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนในรายวิชาดังกลาว ถึงแมวิชา
น้ีจะไมเคยสอนอะไรท่ีมีสาระสําคัญ แตกลับออกขอสอบท่ีมีลักษณะคลายการสอบในระดับภาษา 3-4  ของชั้นปท่ี1 และขอสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา อีกท้ังการส่ังโปรเจกตสําหรับคะแนนเก็บกอน
สอบปลายภาค ราวกบัวาไมมีความคิคเปนของตัวเอง เลือกดึงประเด็นท่ีอยูในความสนใจเม่ือหลายเดือนกอน คือ ประเด็นการชวยชีวิตเด็ก 13 คน มาเปนหัวขอทํางาน"ใหกับทุกกลุมในชั้นเรียน" ซ่ึงการท่ีจะหาหัวขอ
วิพากษใหตรงกับแนวคิดการส่ือสาร ไมวาจะเปนการวิเคราะหแบบโครงสรางการส่ือสาร Bullet Theory หรือ one way& two way flows ก็ไมควรใหทุกกลุมทําเรื่องเดียวกัน ควรใหนักศึกษาไดเสนอแนวคิดเอง 
และผูสอนทําการวิเคราะหและสนับสนุนในการทําโปรเจกต ดังน้ัน ถาไมสามารถจัดระเบียบ แกไข ปรับปรุง การสอนใหดีกวาน้ีได สมควรพิจารณาตัวเอง ท้ังผูออกแบบการสอบ ออกแบบรายวิชา ตลอดจนผูสอนดวย 
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1. ไมชอบท่ีไมปลอยใหออกไปพัก เเมวาอาจารยจะคิดวาจะใหออกไปเขาหองนํ้าตอนไหนก็ได หรืออาจารยจะมีพูดนอกเรื่องบาง จริงๆคือมันก็ไมใช ใน60นาทีพวกเราควรไดเวลาพัก10นาที เเลวน้ีเรียน180นาที พวก
เราควรไดพัก30นาทีดวยซํ้า เเตน้ีคือไมมี เเลวถาอยากเขาหองนํ้า ก็ตองลุกออกไปเอง 2. เรื่องการชี้เเจงงาน ใชคะ คาบเเรกสุดอาจารยชี้เเจงทุกอยาง อยางละเอียด เเตหลังจากน้ันอาจารยก็เปล่ียนเรื่องๆ เเลวกลุม
พวกหนูคือทํางานเสร็จกันต้ังเเตกอนมิดเทอม เพราะหวังวาจะไดไมไปเรงหลังมิดเทอม เเตอาจารยกลับเปล่ียนรายละเอียดโครงงานเรื่อยๆ เปล่ียนทุกอาทิตย เเลวท่ีพวกหนูทํามากอน ก็คือไมมีประโยชน ใชไมไดเลย 
ตองไปทําใหม ซ่ึงก็ไมตางอะไรกับการทําทีหลังเลย คือเปล่ียนไป จนกระดาษท่ีเเจกวันเเรกสุด เเทบใชอะไรไมไดเลย เเมเเตจะสงงานอาทิตยหนาเเลว อาทิตยน้ี อาจารยยังเปล่ียนรายละเอียดอยูเลย 3. เรื่องการสอน 
ปกติคะ เหมือนครูคนอื่น ดีไมดี อาจมีท่ีดีกวาน้ี 4. เรื่องการอธิบายงานของอาจารยทานน้ี ตอนเเรกก็อธิบายดีคะ เเต ในเเตละครั้ง จะอธิบายไมเหมือนกันเลย เเลวก็ทําใหเกิดความเขาใจผิด เเลวพอเขาใจไมเหมือนกัน 
ก็ไปถามอาจารยใหม เเลวอาจารยทํายังไงคะ ออ อธิบายใหมในคําพูดท่ีไมเหมือนเดิม เเลวก็นอยใจอะไรก็ไมรู เดินออกจากหองไป 5. เเคเสนอนะคะ ไมรูจะทําไดม้ัย ขอใหอาจารยควบคุมอารมณนิดนึงคะ เเละขอให
มีความเปนครูมากขึ้นอีกนิด ขอบคุณคะ 

 

 

ความไมพึงพอใจตอปจจัยสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวม (ถามี) 
 

หนาจอคอมพิวเตอรขยายเกินขนาด 
 

อาจารยมีการตกลงเรื่องการใหนักศึกษาทํางานไมตรงกันในแตละกลุม ทําใหบางกลุมไดรับภาระงานท่ียากและเยอะเกินไป บางกลุมไดรับมอบหมายงานท่ีงายและนอยเกินไป ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในภาควิชา 
อีกท้ังรายละเอียดการแจกแจงงานของอาจารยแตละกลุมไมเหมือนกัน อีกท้ังอธิบายรายละเอียดไมตรงกันในแตละครั้ง จึงทําใหนักศึกษาเกิดความเขาใจผิด จึงอยากใหอาจารยในแตละกลุมคุยตกลงกันเรื่องการให
คะแนน การมอบหมายงานใหดีกวาน้ี เพ่ือไมใหเกิดปญหาการมอบหมายงานอยาง 2 มาตราฐานแบบน้ีอีก 

 

มีแตเอกสารการสอนขาวดํา ไมยืดหยุนสําหรับไฟลอิเล็กทรอนิกส และรูปแบบเอกสารราวกับไมไดต้ังใจทําออกมาเพ่ือสอน เนนมีประกอบเฉยๆ และยังมีการเก็บคาถายเอกสาร ไมทราบวาไมไดวางแผนคาใชจายหรือ
อยางไร เพราะคาหนวยกิจก็จายไปแลว 

 

เเคเปล่ียนอาจารยก็ดีขึ้นเเลวคะ อาจารยไมไดเเยนะคะ เเตถาเลือกได ก็เปล่ียนเถอะคะ หนูสงสารรุนนอง 
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LAEN 263 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2561 

ผลการประเมินผูสอน: อาจารย สุรสัวดี รตันกุล (คําถามปลายเปด) 
 
อาจารยสามารถอธิบายบทเรียนตางๆท่ียาก ใหเด็กนักศึกษาสามารถเขาใจไดอยางงายดายครับ ปฏิเสธไมไดเลยครับวาอาจารยเปนอาจารยท่ีมีคุณภาพและทักษะการสอนท่ีสามารถทําใหนักศึกษาสามารถเขาใจเน้ือหา

ท่ีเรียนไดงายๆ แตสําหรับเด็กบางคนท่ีความสามารถไมไดไปไดสําหรับดานภาษาการส่ือสารหรือความเขาใจตางๆตามงานท่ีอาจารยไดมอบหมายใหกับนักศึกษา ซ่ึงโดยความคิดเห็นสวนตัวผมคิดวาถาอาจารยสามารถ

ควบคุมอารมณตางๆไดดีกวาน้ี อาจารยจะเปนอาจารยในอุดมคติเลยครับ ขอโทษดวยครับถาผมพิมพหรือกลาวถึงอาจารยผิดพลาดประการใด ขอบคุณครับ 

อยากใหอาจารยพูดใหกําลังกับท่ีใหคะแนนนอย มากกวาชื่นชมคนท่ีไดคะเเนนเยอะ เพราะจะทําใหคนท่ีไดคะแนนนอยเสียกําลังใจ ไมมีความม่ันใจในตัวเอง 

การส่ังงานของอาจารยทําใหสับสนคะ อาทิตยน้ีส่ังอยางนึง อาทิตยตอมาส่ังอีกอยางนึง เปล่ียนไปเรื่อยๆ จนใกลจะสงงาน ถึงจะคอนเฟรมวาเปนแบบน้ี ควรส่ังงานใหเคลียต้ังแตแรก ไมใชส่ังแลวมาบอกวาอยาเพ่ิงทํา 

คอยทําหลังสอนเสร็จ การท่ีนักศึกษาไมต้ังใจเรียน ไมควรซักถามถึงคะแนนท่ีสอบได แลวพูดวานักศึกษาคนน้ันๆไมเกง 

1. ไมเคยปลอยใหพักเลย เรียน3ชม เเตกลับไมมีพัก ใน60นาที นักศึกษาควรไดเวลาพัก10นาที เเลวน้ีเรียน180นาที จริงๆควรไดเวลาพัก30นาทีดวยซํ้า เเตอาจารยก็ไมใหพัก  

2. การส่ังงาน ควรส่ังใหเหมือนกันท่ีเขียนในใบรายละเอียดท่ีเเจกวันเเรกดวยคะ เปล่ียนไปเปล่ียนมา จนงานท่ีพวกหนูทํางานกันต้ังเเตกอนมิดเทอม กลับใชไมไดเลย เพราะอาจารยคอยๆเพ่ิมส่ิงท่ีตองทํามาทีละอยางๆ 

เปล่ียนมาเรื่อยๆทุกอาทิตยท่ีสอน ขนาดจะพรีอาทิตยหนาเเลว ยังเปล่ียนอยูเลย เเลวจะใหเด็กยึดอะไรคะ  

3. ไหนจะเรื่องการท่ี2เซคท่ีรหัสวิชาเดียวกัน เเตการทํางานไมเหมือนกัน เซคนึงตองอัดคลิป30นาที เเตอีกเซคกลับอัดเเค10นาที รูปเลมก็ไมมี ก็ไมรูวามาตราฐานการส่ังงานอยูท่ีไหน  

4. เรื่องการbias ของตัวอาจารยผูสอน อาจารยชอบเปรียบเทียบ เชน " อาจารยก็ไมไดจะเปรียบเทียบหรอกนะ เเตพวกCD ไมไดถาม เเลวก็สงงานมาเเลว" เปรียบเทียบกระท้ังคะเเนน bt มีนเซค 34 "ครูก็ไมไดวาพวก

เธอไมเกงหรอกนะ เเตมีน CD คือ38"  

5. ในการอธิบายเด็ก หนูรูคะ หนูมองออกวาอาจารยอธิบายมามากเเลว เเตการท่ีเด็กท้ังเซคไมเขาใจ หรือเขาใจไมตรงกับอาจารย เพราะอะไรคะ เพราะตัวเด็กไมฟง หรือเพราะตัวผูสอนอธิบายไมรูเรื่องคะ ถาเปนเคส

เเรก ตองมีเเคเด็กท่ีไมไดฟง ไมเขาใจ เเตน้ีคือเด็กท้ังเซค ถามใครก็อธิบายมาไมตรงกับท่ีอาจารยส่ัง เเลวพอเด็กถามมากๆ คนท่ีมีความเปนครู เขาก็พรอมอธิบาย เเลวกลับมามองวา เด็กมีคําถามมากขนาดน้ี เเปลวาเขา

พูดไมรูเรื่องรึเปลา ไมใชการนอยใจ พูดประชด เเลวก็เก็บประเปาเดินออกจากหองไป ถาอยากอานเพ่ิมเติม อยูในการประเมินรายวิชาคะ 

พบวาผูสอนบางครั้ง มีอารมณท่ีสวิงไปมาบางครั้งก็ดุ/วานักศึกษาในหองรุนแรงเกินไป ถึงแมจะเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในหองเพียงครั้งเดียวแตมีความรูสึกสงสารเพ่ือนท่ีโดนดุในครั้งน้ันมาก อยากใหควพบวาผูสอน

บางครั้ง มีอารมณท่ีสวิงไปมาบางครั้งก็ดุ/วานักศึกษาในหองรุนแรงเกินไป ถึงแมจะเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในหองเพียงครั้งเดียวแตมีความรูสึกสงสารเพ่ือนท่ีโดนดุในครั้งน้ันมาก อยากใหควบคุมอารมณใหมากกวาน้ี 

บางครั้งก็เจอเหตุการณตางๆภายนอกท่ีอาจารยไมพอใจก็ไมควรจะนําเรื่องราวตางๆมาบนในหองเรียน และไมควรนอยใจในหองเรียนท่ีนักศึกษาเขาไปถามจนถึงขั้นตองเก็บกระเปาออกจากหองเรียนไปขนาดน้ัน สวน

การสอนก็มีความเขาใจดี และอยากใหใชส่ือในหองเรียนใหมากกวาน้ีคะบคุมอารมณใหมากกวาน้ี บางครั้งก็เจอเหตุการณตางๆภายนอกท่ีอาจารยไมพอใจก็ไมควรจะนําเรื่องราวตางๆมาบนในหองเรียน และไมควร

นอยใจในหองเรียนท่ีนักศึกษาเขาไปถามจนถึงขั้นตองเก็บกระเปาออกจากหองเรียนไปขนาดน้ัน สวนการสอนก็มีความเขาใจดี และอยากใหใชส่ือในหองเรียนใหมากกวาน้ีคะ 
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แมวาอาจารยจะเปนผูประสานวิชาแตวาเน่ืองการวางเกณฑตางๆเกี่ยวกับรายวิชาอยากใหอาจารยรับความเห็นของอาจารยผูสอนทานอื่นๆแลวประเมินวาเกณฑท่ีจะใชน้ันเหมาะสมหรือไมแลวตองปรับแกไขตรงไหน

เพ่ือใหเหมาะสมกับนักศึกษาและเพ่ือความเสมอภาค 

ในการอธิบายแจกแจงรายละเอียดงานแตละครั้งมีการอธิบายท่ีไมเหมือนเดิมในทุกครั้ง จึงอยากใหอาจารยทําความเขาใจ อกีท้ังทําการตกลงเรื่องการมอบหมายงานใหเทาเทียมกันในแตละกลุมดวย ในบางครั้งอาจารย

มีการใชอารมณในการตอบคําถามนักศึกษา ทําใหกระทบกระเทือนจิตใจนักศึกษา จึงอยากใหอาจารยชวยแกไขในจุดน้ีดวย แตโดยรวมแลว อาจารยพูดจาไพเราะ มีความต้ังใจมาสอน และอยากใหปรับเน้ือหาการเรียน

การสอนใหทันสมัยและนาสนใจกวาน้ี 

อาจารยเคยประจานนศ.กลางหองโดยการ ถามชื่อกับคะแนนสอบมิดเทอมของนศ.ท่ีคุยอยูในหองขณะสอนและตอวาในเชิงวาคะแนนสอบนอยแตไมต้ังใจ ซ่ึงเพ่ือนนศ.ท้ังหมดในหองไดยินหมดทําใหนศ.คนน้ันเสียใจ 

อาจารยมีความไมยุติธรรมในบางครั้ง หลายครั้งท่ีอาจารยพูดดวยตัวเองวาอาจารยไมคอยลําเอียงเลย นอกจากน้ีกือบทุกครั้งกอนท่ีอาจารยจะสอนอาจารยจะมีเหตุผลมาบอกวาตนเองไมคอยพรอมสอนในวันน้ัน เชน 

งานเยอะนอนไมพอ ไปทะเลาะกับคนอื่น ทานอะไรมาทําใหปวดทองเปนตน มีบางครั้งท่ีอาจารยใชอารมณในการสอนและตอบคําถามเด็ก อาจารยอธิบายงานแตละครั้งไมเหมือนกันและส่ังงานแตกตางกับ Sectionอื่น 

บางทีคําพูดของอาจารยก็แรงไป ทําใหอาจจะไปกระทบจิตใจของนักศึกษาบางคน และควรมีความยุติธรรมในการสอน มีความเปนกลาง ไมเหน็บแนม ไมอยากใหใชคําพูดดูถูกนักศึกษาท่ีไมเกง หรือสอบไดคะแนนนอย 

แตในดานการสอนอาจารยก็เขาใจวาทําเต็มท่ี แตมีบางทีท่ีใชอารมณสวนตัวมากเกินไป 

หลายครั้งอาจารยชอบพูดไปเรื่อยวกไปวนมา พูดทุกอยางท่ีตัวเองคิดมากเกินไป มันซํ้าๆจนนาเบ่ือ ชอบหลงๆลืมๆ บนน่ันน่ีมากไป เรียนแลวไมมีความสุข 

สวนตัวหนูเปนคนท่ีไมชอบภาษาอังกฤษเปนทุนเดิมอยูแลว บวกกับผลการเรียนในเทอมกอนหนาน้ีก็คอนขางแย ทําใหตัวเองเหมือนฝนใจทุกครั้งเวลาเรียนภาษาอังกฤษ แตเวลาสอนอาจารยก็จะนึกถึงคนท่ีไมคอยได

แบบหนูเสมอ ทําใหอาจารยคอยๆอธิบาย หนูเลยเขาใจมากขึ้น จึงไมรูสึกแยเวลาตองเรียนภาษาอังกฤษเหมือนเม่ือกอน แตขอเสริมเรื่องท่ีเวลาส่ังงานคะ หนูอยากใหอาจารยแจงมาทีเดียวแบบชัดเจนและครบทุก

รายละเอียดไปเลย เพราะจากท่ีสังเกต อาจารยจะมาเสริมท่ีหลังทุกสัปดาหในชวงใกลๆสง ซ่ึงถือวาดีนะคะ เหมือนเปนการเตือนนักศึกษาดวย แตวาการเปล่ียนไปเปล่ียนมาในบางคําส่ังตรงน้ีพวกหนูไมคอยโอเคเทาไหร 

โดยรวมอาจารยสอนดีคะ แตอยากใหมีการปลอยพักเบรกบาง เพราะตามหลักแลวควรไดพัก20นาทีคะ 

สวนตัวไมชอบการบอกชื่อของนักศึกษาท่ีไดนอยครับ ถึงแมจะทางออมก็ตาม 

- ใชเสียง monotone เกินไป ทําใหรูสึกเบ่ือและงวง - ควรปรับเปล่ียนวิธีการสอนใหมีความนาสนใจมากขึ้นกวาน้ี 

เน้ือหาท่ีนํามาสอนคอนขางดี แตวาคิดวาสามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษไดนอยไปหนอย 

บางครั้งอาจารยมีคําพูดบางอยางท่ีไมเหมาะสม ทําใหนักศึกษารูสึกถึงความแตกตางระหวางเด็กเกง และเด็กออน 

อยากใหอาจารยควบคุมอารมณ และคําพูดของตนเองมากกวาน้ี 

อาจารยมีความสามารถ มีความต้ังใจดีตอการสอน มีแนะนําแหลงคนควาเพ่ิมเติม ส่ิงท่ีอยากขอเพ่ิมเติมคืออยากใหอาจารยอธิบายขณะสอนใหตอเน่ืองเพ่ือไมทําใหนักศึกษารูสึกขาดตอน 

อยากใหอ.เฉลยอธิบายการบานใหชัดเจนยิ่งขึ้น พูดชาลง การส่ังงานถ้ําหลวงกอนลวงหนานานๆ ถือวาเปนส่ิงท่ีดีมากคะแตการท่ีใหนําทฤษฎีการส่ือสารตางๆมาใชในโปรเจ็กดวย อยากใหอ.สอนชวงท่ีส่ังงานเชนกัน 

เพราะทําใหไมสามารถเริ่มงานกอนสงไดเลย ทําใหสับสนวาตองทํางานไปในทิศทางไหน 

ชอบท่ี อ แจกคะแนนเปนรายคน แตไมชอบท่ี อ พูดถึงคนท่ีไดคะแนนนอยวาไมเกง เพราะเรามีพ้ืนฐานไมเทากัน ความสามารถของคนเราก็มีตาง 

 

 

อาจารยพิเศษ  ศุภรักษ เตชะเจริญรุงเรือ่ง 



27 
 

แมวิชาน้ีนับวาออกแบบและกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนไดแยและไมมีความเหมาะสมตอนักศึกษาวิทยาศาสตร แตผูสอนทานน้ีไดปรับการเรียนการสอนรวมถึงใชเทคนิกตางๆทําใหการเรียนมีความนาสนใจยิ่งขึ้น 

อาจารยสอนดีมาก ใสใจนักศึกษาทุกคนจริงๆ 

อาจารยสอนดีมาก รักอาจารยมากๆคะ อยากใหทุกวิชามีอาจารยแบบน้ีสอน 

ชอบวิธีการสอนของอาจารยท่ีมีการสรุปเน้ือหา และมีการสอดแทรกคําศัพท อาจารยสอนสนุกดีคะ 

อาจารยมีคุณสมบัติความเปนครูสูง ใสใจนักศึกษา ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ ทําใหนักศึกษาอยากเรียนในวิชาน้ีมากขึ้น 

 

 

อาจารยพิเศษ อภิรัชต อัครพัฒนวงษ 
ชอบท่ีอาจารยพยายามใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการพูดในคาบมากเลยคะ พยายามหาคนมาทําความเขาใจในการทําโปรเจ็กต 

การท่ีนักศึกษาในกลุมชั่นเรียนตัวเองเวนระยะท่ีน่ังหางออกไปมากราวกับวารังเกียจ หรือไมชอบพอกับตัวผูสอน ก็สมควรพิจารณาและปรับปรุงตัวเอง แตผุสอนรายน้ีนอกจากไมพิจารณาตัวเองแลว ซํ้าราย ยังสอนโดย

ไมคํานึงถึงการสงเสริม Critical Thinking และยังขาดเทคนิคในการถายทอดความรูของตนเอง ในความเห็นขาพเจา ผูสอนคนน้ีไมสมควรเปนผูสอนในรายวิชาน้ีตอไปอีก ถาสอนดวยคุณภาพราวกับวาตองการสอนเพียง

เพ่ือคาตอบแทนแบบน้ี 

ผูสอนมีการใชวาจาท่ีสุภาพ วางตัวเหมาะสม แตมีการใชภาษาท่ีกํากวม เขาใจยาก ทําใหเกิดความสับสน  

ผูสอนไมมีความสามารถในการสอน ไมสามารถถายทอดความรูท่ีมีใหผูเรียนได การสอนไมมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนทําใหการเรียนไมมีความนาสนใจ ไมมีการสอนในการนําความรูไปใชประยุกตใชได  

ผูสอนตองไปทําธุระในเวลาสอนหลายครั้ง ทําใหตองมีการนัดเรียนเพ่ิม ซ่ึงไปรบกวนเวลาในวันพุธชวงบายซ่ึงเปนเวลาทํากิจกรรมของนักศึกษา ทําใหนักศึกษาซ่ึงเปนสวนใหญในคลาสไมสามารถเขารวมกิจกรรมท่ี

ตนเองสนใจได หรือ นักศึกษาบางคนตองไปทํากิจกรรมท่ีไมจําเปนตองเขารวมเชน นักศึกษาทุน จําเปนตองขาดเรียน  

ผูสอนมีความสามรถในดานภาษาสูงก็จริง แตไมสามารถถายทอดใหผูเรียนได ไมควรมาเปนอาจารยท่ีจําเปนจะตองมีการถายทอดความรูใหผูอื่น 
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