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ระดับผลการประเมิน
ส านักวิชาเทคโนโลยีสงัคม
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ระดับผลการประเมิน
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ระดับผลการประเมิน
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
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ระดับผลการประเมิน
ส านักวิชาแพทยศาสตร์
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ระดับผลการประเมิน
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์
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ระดับผลการประเมิน
ส านักวิชาทนัตแพทยศาสตร์
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ระดับผลการประเมิน
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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จ านวนรายวิชาทีมี่นักศกึษาท าการประเมินร้อยละ80ขึน้ไป
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อัตราร้อยละของจ านวนรายวชิาทีม่ีนักศกึษาท าการประเมินร้อยละ80
ขึน้ไปเทยีบกับจ านวนรายวชิาทีต่อ้งท าการประเมินทัง้หมด
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จ านวนรายวชิาทีม่นัีกศึกษาท าการประเมนิน้อยกว่าร้อยละ50
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อัตราร้อยละของจ านวนรายวชิาทีม่ีนักศกึษาท าการประเมินน้อยกว่า
ร้อยละ50เทยีบกับจ านวนรายวชิาทีต่อ้งท าการประเมินทัง้หมด
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สรุปข้อคิดเหน็จากนักศึกษา

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

• อยากใหอ้าจารยอ์ธิบายใหเ้ขา้ใจพาท าโจทยเ์ยอะ ๆ(10)
• อยากใหท้ าชีทหรือวดิิโอสรุปเร่ืองท่ีสอนแต่ละเร่ือง หลงัสอน

เสร็จ(2)
• เป็นกนัเองดี ไม่เครียดเกินไป มาตรงเวลาดี มีการทวนหลงัจบบท 

มีการใหค้วามรู้นอกบทบา้ง (3)
• อาจารยส์อนเร็วไป (27)
• ไม่ควรเล่นโทรศพัทข์ณะสอนนกัศึกษา นอกจากจะดูเป็น

ตวัอยา่งท่ีไม่ดียงัอาจจะดูไม่มีมารยาทดว้ย (1)
• ควรปรับปรุงการสอน มีการเตรียมความรู้เน้ือหาท่ีจะสอน ควรมี

ความพร้อมมากกวา่น้ี ถา้ไม่พร้อมสอนควรเปล่ียนผูส้อน(9)
• อาจารยส์อนไดน่้านอนหลบัมาก เรียนเหมือนอาจารยอ่์านใหฟั้ง 

จึงท าใหน้กัศึกษาไม่อยากมาเรียน (3)
• อยากใหอ้าจารยห์าเทคนิคและท าส่ือการสอนร่วมดว้ย(1)
• อยากใหอ้าจารยพ์ูดชา้ๆ ชดัๆ ใหเ้ขา้ใจ เสียงดงักวา่น้ีครับ(2)
• ควรสอนเน้ือหาท่ีมีความกระชบั เขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยาก สามารถ

น าไปใชใ้นชีวติไดจ้ริง (5)
• ออกขอ้สอบมากเกินไป(8)

• ตอบค าถามใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์นกัศึกษาตอ้งการทราบ (1)
• ชีทอ่านยากมาก ตวัหนงัสือเบียด มีแต่ตวัหนงัสือติดๆกนั (9)
• อยากแนะน าใหอ้าจารยส์อนวธีิการคิดค านวณอยา่งชา้ๆและเขา้ใจ 

เพราะวา่เดก็ทุกคนมีพื้นฐานไม่เหมือนกนั(4)
• เม่ือสอบปฏิบติัถา้มีขอ้ผดิพลาด ควรใหค้  าแนะน าหรือแกไ้ขให้

ถูกตอ้ง ไม่ควรพูดแทรก หรือถามค าถามแทรก อาจจะท าให้
นกัศึกษาไม่มัน่ใจ (1)

• ถามค าถามในแนวท่ีสร้างสรรค ์ไม่ใช่ถามเพื่อหกัคะแนน(1)
• ชีทเรียนขอใหเ้ป็นภาษาไทย(5)
• ตอ้งการใหผู้ส้อนแนะน าถึงวธีิการใชป้ระโยชนใ์นแต่ละหวัขอ้ท่ี

สอน อยากใหอ้ธิบายในแต่ละหวัขอ้ใหเ้ขา้ใจ(2)
• อยากใหส้อนในส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งใชป้ระโยชนจ์ริงๆ และ อยากให้

เน้ือหาในการเรียนครอบคลุมขอ้สอบ (1)
• ยา้ยตารางเรียนมัว่ไปหมด  ท าใหว้างแผนท าอะไรไม่ไดเ้ลย ตอ้งคอย

ระแวงวา่อาจารยจ์ะเรียกวนัไหน ตวัเองสะดวกวนัไหนเรียกเดก็มา
สอนวนันั้น(1)

• เวลาเรียนนอ้ย เน้ือหาท่ีสอนเลยไม่ครบ ความรู้ท่ีไดจึ้งไดไ้ม่มาก(2) 
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สรุปข้อคิดเหน็จากนักศึกษา
ส านักวิชาเทคโนโลยีสงัคม

• ออกขอ้สอบในส่ิงท่ีไม่ไดส้อน ออกขอ้สอบ กวา้งมากเกินไป(13) 
• อาจารยส์ั่งงานเยอะเกินไปจนท าใหไ้ม่ค่อยมีเวลาไปอ่านหนงัสือวชิา

อ่ืน(3)
• เน้ือหาการเรียนการสอนดูไม่เป็นระบบ ดูงงๆ ไม่ตรงจุดประสงคข์อง

การสอน (7)
• จุดประสงคข์องการสอนดูไม่สามารถเอาไปใชไ้ด ้ไม่สอดคลอ้งกบั 

เน้ือหาท่ีเรียน(2)
• พูดรัวมาก ตอ้งตั้งใจฟังถึงจะจบัใจความได(้4)
• จ ากดัความคิดของเดก็ ไม่เปิดโอกาสใหคิ้ดสร้างสรรค ์(2)
• วธีิการสอนไม่น่าสนใจ ค าถามในquizมีจ  านวนขอ้มากเกินไป(1)
• ชีทเรียนค่อนขา้งเขา้ใจยาก เพราะส่วนมากมีแต่ภาพ(3)
• อยากใหอ้าจารยมี์คลิปสอนยอ้นหลงั เน่ืองจากเน้ือหาส่วนใหญ่จะอยู่

กบัอาจารย ์(2)
• ปรับวธีิการเช็คช่ือ การเช็คควซิ และการตรวจสอบงานต่างๆ(1)

• เหมือนอาจารยไ์ม่พร้อมมาสอน ตอ้งเรียนแบบไม่มีสไลดใ์หป้ร้ิน
ก่อนมาเรียน เพราะอาจารยไ์ม่อพัสไลด(์5)

• เน้ือหาค่อนขา้งเยอะ เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาในการเรียน(3)
• ควรเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กอ่านและแปลความหมาย(1)
• ชอบหงุดหงิดใส่นกัศึกษา ใชค้  าพูดท่ีไม่สุภาพ(2)
• มีการออกนอกเร่ืองบทเรียนบ่อยมาก มาเร่งสอนเขา้เน้ือหาใน

ชัว่โมงสุดทา้ยและนดัชดเชยเพิ่มเน่ืองจากเรียนไม่ทนัเน้ือหาท่ีจะใช้
ในการสอบ(4)

• ควรปล่อยนกัศึกษาใหต้รงเวลา เพราะนกัศึกษามีเรียนต่อ(1)
• การสอนเป็นไปไดดี้ครับ สนุกสนานในการเรียน เป็นกนัเองท าให้

อยากเรียนมากข้ึน(5)
• เรียนเเลว้มีความสุขไม่กดดนั ทั้งท่ีเป็นวชิาท่ีไม่ไดช้อบนกั เเต่

อาจารยส์อนใหน่้าเรียน เลยท าใหอ้ยากเขา้เรียนทุกคร้ัง (1)
• เปิดโอกาสใหอ้อกไปพูดทุกคาบ เป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีดีมาก(1) 
• อาจารยมี์ความเป็นกนัเอง น่ารัก(5)
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สรุปข้อคิดเหน็จากนักศึกษา
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

• ถา้อาจารยไ์ม่สะดวกสอน ควรจดัหาเวลาและผูส้อนแทน ซ่ึงสามารถ
ใหค้วามรู้กบันกัศึกษาไดแ้ละเขา้ใจมาก ไม่ใช่สอนไปงงไป(2)

• สอนเป็นภาษาไทยกไ็ม่เขา้ใจ แลว้ยงัสอนเป็นภาษาองักฤษอีก พี่ TA ก็
ไม่ช่วยแปลหรืออธิบายใหเ้ขา้ใจมากข้ึน(2)

• เน้ือท่ีสอนใชเ้ยอะเกินไป ควรลดเวลาเรียนลง(2)
• อาจารยค์วรมีการควบคุมอารมณ์ในการสอนมากกวา่น้ี ไม่ควรด่า

นกัศึกษากลางหอ้ง(1)
• สัดส่วนคะแนนมีการกระจายท่ีดี ทั้งคะแนนรายงาน สอบ และงาน

ต่างๆท าใหท้ราบคะแนนท่ีตั้งใจท าใหผ้ลออกมาดีท่ีสุด (4)
• อยากใหอ้าจารยไ์ม่สอนแบบสับเปล่ียนสไลดไ์ปมา เพราะท าให้

นกัศึกษาค่อนขา้งไม่เขา้ใจเวลามาอ่านทบทวนบทเรียน(4)
• ขาดสอนบ่อย(3)
• อาจารยค่์อนขา้งสับสนในเน้ือหาบางส่วน(2)
• ควรแจง้คะแนนสอบ midterm ก่อนวนัถอนรายวชิา(2)

• อยากใหอ้าจารยพ์ูดฉะฉานมากกวา่น้ี(4)
• อาจารยส์อนสนุกมาก(8)
• อยากใหล้องมีการบา้นฝึกทกัษะ(2)
• เป็นการเรียนท่ีเนน้ active learning สนุก ไม่น่าเบ่ือ(3)
• อาจารยมี์การใชเ้วลาส่วนตวัของนกัศึกษาเยอะมาก นกัศึกษา

แทบไม่มีเวลาส่วนตวัเลย(1)
• ส่ือการสอนหรือสไลด ์ควรท าพื้นหลงัเป็นสีขาวหรือสีโปร่ง

แสง เพราะพื้นหลงัเป็นสีเขม้ท าใหอ่้านยากและเปลืองค่าใชจ่้าย
ในการปร้ิน(3)

• อาจารยรั์บฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาตลอดเวลา ไม่วา่จะผดิ
หรือถูกอาจารยจ์ะอธิบายใหเ้ขา้ใจ(2)

• อยากใหเ้ป็นขอ้สอบแบบปรนยัหมดเลย(2)
• ฟังไม่รู้เร่ือง เรียนไม่เขา้ใจ ท าขอ้สอบไม่ได ้เพราะเป็น

ภาษาองักฤษ(2)
• อยากใหอ้าจารยพ์ูดชา้กวา่น้ี เพราะแปลไม่ทนั(4)
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• อาจารยส์อนเร็วเกินไป และไม่ควรออกนอกเร่ืองบ่อย (54)
• การเฉลยการบา้นควรมีการท าในหอ้งเรียนและแสดงวธีิการ

ค านวณในหอ้งดว้ย(5)
• ควรมีการอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจอยา่งชดัเจนถึงท่ีมาท่ีไป(3) 
• อยากใหค้าบแลปเรียนพร้อมกนัทั้งหมด เพราะบางSecเรียน

ไม่ค่อยรู้เร่ือง(1)
• อาจารยส์อนง่ายๆ แต่ออกขอ้สอบยากๆ ท าใหต้อ้งมีคนไป

เรียนพิเศษเสริมมากมาย (19)
• ควรสอนเน้ือหาในหอ้งเรียนใหม้ากกวา่น้ี เม่ือมาอ่าน

ทบทวนการสอบแลว้ยากต่อการเขา้ใจ(5)
• อยากใหเ้พิ่มเวลาในการท าขอ้สอบปฏิบติัการ(2)
• อาจารยค์วรพาท าปฏิบติัการในหอ้งมากกวา่เปิดคลิปใหดู้(3)
• ควรมีตวัอยา่งท่ีหลากหลายและมีวธีิการท าท่ีหลากหลาย(8) 
• ควรอปัเดตเอกสารการเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั(8)
• พูดเสียงดงัเสียงไม่ค่อยนุ่มท าใหก้ลวัท่ีจะถาม (2)
• เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีน่าสับสนซะเหลือเกิน ให้

ท างานมาส่งทุกสัปดาห์ แลว้ถึงสอน(5)
• อยากใหป้รับเวลาในการบรรยายเหลือ 1 ชม. ใหเ้วลา

ปฏิบติัการ 3 ชม. เน่ืองจากนกัศึกษาท าแลปไม่ทนั(2)
• ไม่มีเทคนิคในการสอนใหน้กัศึกษาเขา้ใจ(1)

• อยากใหใ้นคาบแลป พี่ผูช่้วยสอนไม่ตอ้งพูดบรรยายซ ้ า
เน่ืองจากอาจารยไ์ดบ้รรยายไปแลว้ในคาบบรรยาย(1)

• อาจารยส์อนเขา้ใจดี แต่เน้ือหาในสไลดน์อ้ย(8)
• อยากใหส้อนเป็นภาษาไทย หรือควรอธิบายภาษาไทยให้

เขา้ใจควบคู่กนั(21)
• ผูส้อนใชอ้ารมณ์ส่วนตวัในการสอนเกินไป การทรีตเดก็แต่

ละกลุ่มไม่เท่าเทียม (1)
• ควรใหค้วามรู้เดก็แต่ละกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั (3)
• วางแผนการสอนไม่ดี ไม่ไดด้ัง่ใจอยากเปล่ียนอยากปรับยงัไง

กท็  า(2)
• อยากใหแ้จง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีเป็นกลาง และครบถว้น
• ส่ังงานเยอะเกินไป เกณฑก์ารใหค้ะแนนสูงเกินไป(5)
• ควรปรับปรุงบทสนทนาระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนใหดี้ข้ึนผูส้อน

พดูจาเสียดสีผูเ้รียน เหน็บแนม น ้าเสียงประชดประชนั(1) 
• คะแนนควชิท่ีในระบบelearningมีปัญหาบ่อย เพราะระบบ

ชอบลม้ท าใหเ้สียคะแนนในส่วนนั้นไป(2)
• ชอบวธีิการสอนของอาจารย ์ชอบท่ีมีวดีีโอใหดู้ยอ้นหลงั

บทเรียนท่ีไม่เขา้ใจ(8)
• อยากใหอ้าจารยก์  าหนดเวลาในการเช็คช่ือใหช้ดัเจน (1)
• การสอนท่ีขาดคุณภาพ คนท่ีเขา้ใจและท าไดมี้อยู ่5% (1)

• ใหดู้วิดีโอตลอดทั้งภาคการศึกษาไม่สามารถท าใหเ้ขา้ใจได(้1)
• หอ้งท่ีใชใ้นการเรียนปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ควรท่ีมีพื้นท่ี

ในการจดัวางอุปกรณ์ในการเรียนมากกวา่น้ี(3)
• พี่TAควรมาใหต้รงเวลา สอนใหต้รงเวลา สอนเร็วไปนิดน่ึง(5)
• ควรเตรียมการสอนก่อนมาสอน เพราะบางทีผูส้อนกไ็ม่

ค่อยแน่ใจกบัเน้ือหาท่ีสอน (เช่น ส่ือการสอนผดิ) (2)
• ควรนดัสอนชดเชยในเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากไม่ใช่

ความผดิของนกัศึกษาท่ีวนันั้นไม่มีการสอน (5)
• ปรับปรุงการสอนใหมี้เน้ือหาการค านวณท่ีละเอียดเขา้ใจ

ง่ายมีขั้นตอนการค านวณท่ีชดัเจน อธิบายหลกัการใหเ้ขา้ใจ 
รู้ถึงท่ีมาท่ีไปของสูตรค านวณ(1)

• อยากใหอ้าจารยต์รวจขอ้สอบดว้ยตวัเอง เพราะจะได้
มาตรฐานเดียวกนัทุกคน(1)

• เป็นวชิาท่ีเรียนแลว้ไม่ไดอ้ะไร ไดใ้ชไ้ม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์
ของท่ีเรียน (2)

• ถูกบงัคบัใหล้งวชิาน้ีทั้งๆท่ีเป็นวชิาเลือก ท าใหน้กัศึกษา
ขาดแรงกระตุน้ในการหาวชิาเลือกใหเ้หมาะสมกบัตวัเอง 
(2)

• อุปกรณ์การเรียนไม่พอใช ้ท าใหท่ี้ไม่ไดท้ าจริงๆไม่เขา้ใจ(1)
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• อยากใหซ่้อมแอร์ในหอ้งใหเ้ยน็ (10)
• ปรับปรุงสัญญาณไวไฟ เพราะไม่สะดวกกบัการท ากิจกรรม

ในการเรียน(24)
• สอนเขา้ใจมากเลยค่ะ พูดเร่ืองยากๆใหเ้ขา้ใจไดง่้ายๆ ท าใหรู้้

คอนเสป วา่โรคน้ีเร่ืองน้ีตอ้งรู้อะไร จบัประเดน็ง่าย(8)
• สไลดอ่์านยาก(9)
• อยากใหมี้ช้ินเน้ือใหดู้มากกวา่รูปภาพ(5)
• อาจารยช์อบมาสาย(4)
• อาจารยใ์ส่ใจนกัศึกษาดีมาก ทุ่มเททั้งการท างานและการสอน 

และเขา้ใจถึงปัญหาการเรียนของนกัศึกษาเป็นอยา่งดี (10)
• ชอบเอกสารท่ี อาจารยใ์หเ้พิ่มเติมมาเเต่ละบท(12)
• ชอบการสอนแบบน้ี เพราะสไลดมี์แต่ภาพไม่ตอ้งท่องเยอะ

เนน้เขา้ใจเป็นหลกั(3)
• ตอบขอ้สงสัยไดเ้คลียร์ มีการเช่ือมโยงเน้ือหา ท าใหก้ารเรียน

ไม่น่าเบ่ือ ชอบมากท่ีมี kahoot (3)
• Case ท่ีใหไ้ปท ายากไปมาก(1)

• ชอบการสอนของอาจารยท่ี์มีความยกตวัอยา่งไดเ้ห็นภาพ เลย
เขา้ใจมากข้ึน(5)

• อยากใหพู้ดชา้ลง พูดเสียงดงั และบอกวา่ควรเนน้ตรงไหนบา้ง(4)
• สอนนอกเน้ือหาเยอะ ท าใหบ้างคร้ังจบัประเดน็ไม่ถูก (5)
• อยากใหอ้ธิบายและเช่ือมโยงเน้ือหามากกวา่น้ี(1)
• อาจารยพ์ูดไม่ค่อยเขา้ใจ เขา้ใจไดย้าก  ช้ีตรงไหนกม็องไม่เห็น พูด

ทบัศพัทเ์ยอะจนเกินไป (9)
• การสอนเร็วมาก ควรใหเ้อกสารประกอบการสอนก่อนเขา้เรียน

อยา่งนอ้ย 1 วนั (8)
• ชอบวดีีโอประกอบการสอน ท าใหเ้ขา้ใจและจ าไดม้ากข้ึน(3)
• อยากใหใ้ชค้  าศพัทง่์ายข้ึน พูดชา้ลงและดงัข้ึน(7)
• อาจารยมี์ความรู้แน่น แต่ชีท และ ประสบการณ์สอนยงันอ้ยส่งผล

ใหผ้มไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีท่ีอาจารยพ์ูด(1)
• ชอบท่ีมีการทดสอบหลงัเรียน ท าใหรู้้วา่เน้ือหาท่ีเรียนสามารถ

น าไปประยกุตไ์ดอ้ยา่งไร(1)
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• อาจารยส์อนดีมากค่ะ  (28)
• การเปล่ียนอาจารยห์ลายคนท าใหไ้ดค้วามรู้ท่ีหลากหลาย แต่ตอ้งปรับตวัมากกวา่ปกติ ท าใหบ้างทีรู้สึกกดดนัและเครียด(1)
• งานเยอะเกินไป อยากใหอ้าจารยต์ามใหท้นัความรู้สมยัใหม่ และเนน้ผูเ้รียนเป็นหลกั(1)
• อาจารยพ์ูดไม่รู้เร่ือง. จ  าค  าพูดท่ีสั่งนกัศึกษาไม่ได ้แลว้วา่แต่นกัศึกษา (4)
• อาจารยไ์ม่ฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา ส่ังงานไม่รู้เร่ือง (1)
• อาจารยผ์ูส้อนตั้งใจนิเทศนแ์ต่บางคร้ังกอ็าจท าใหบ้รรยากาศคร ่าเครียดเกินไป อยากใหห้าตรงกลางระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา(1)
• ดีมากๆ อาจารยใ์จดีและคอยใหค้  าปรึกษาดีมาก ไดค้วามรู้และประสบการณ์มาก สบายใจในการข้ึนฝึกปฏิบติั(5)
• อาจารยเ์ป็นแบบอยา่งในการท าหตัถการต่างๆ ฝึกใหคิ้ดวเิคราะห์ดว้ยตวัเอง (4)
• อาจารยเ์ป็นคนท่ีใจเยน็ เขา้ใจนกัศึกษา ดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด ท าใหค้วามกดดนัในการข้ึนฝึกลดลง(8)
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• อยากใหเ้นน้เฉพาะสูตรท่ีไดใ้ชจ้ริงๆ เพราะสูตรเยอะ(2)
• หนูชอบท่ีอาจารยส์อนไปดว้ยให ้workshop ไปดว้ย(3)
• อาจารยมี์เทคนิคการสอนท่ีดีมากๆ ไม่ง่วงเลย(3)
• เน้ือหาท่ีเรียนส่วนใหญ่ส่วนหลงัMidtermเป็นเน้ือหาท่ียาก(1)
• อยากใหอ้าจารยท์  าสไลดเ์ฉพาะส่วนท่ีจะสอน เพราะท าใหเ้กิด

ความสับสน(4)
• อยากใหต้รวจสอบความถูกตอ้งและเพิ่มความหมายของแต่ละตวั

แปร เน่ืองจากแต่ละตวัแปรในสูตร บางตวัไม่รู้จกั(2)
• อาจารยช์อบพูดวกไปวนมา อยากใหอ้าจารยอ์ธิบายบางเร่ืองให้

เขา้ใจง่ายข้ึนค่ะ(1)
• อาจารยอ์ธิบายรายละเอียดมากเกินไป (1)
• อยากใหอ้าจารยส์อนตั้งแต่พื้นฐาน เน่ืองจากโรงเรียนมธัยมบาง

โรงนกัศึกษาอาจจะไดรั้บมาไม่ละเอียดท่ีจะต่อยอดของ
มหาวทิยาลยั(1)

• อาจารยค์วรพาท าโจทยม์ากกวา่น้ี เพราะบางคร้ังการบรรยายไม่
สามารถมองเห็นภาพวา่ควรคิดยงัไงกบัโจทยค์  านวณ(1)

• อาจารยค์วรใชค้  าท่ีสุภาพ และควรมีจรรยาบรรณความเป็นครู (3)

• ขอใหอ้าจารยส์อนแบบไม่เอาสองสาขามาเปรียบกนั ใหพู้ดเป็น
กลุ่มใหญ่ๆดีกวา่ (2)

• อาจารยส์อนเร็วมากเลยค่ะ จะยกมือถามกไ็ม่มีช่องวา่งใหไ้ดถ้าม
(11)

• เสนอแนะใหอ้าจารยส่ั์งงานเป็นตวัอกัษรเพื่อป้องกนัการเขา้ใจ
ผดิและเน้ือหางานไม่ครบถว้น(3)

• อยากใหก้ารลงพื้นท่ีจริง ดูงานจริง เป็นแบบน้ีกบัรุ่นต่อๆไป(5)
• อยากใหอ้าจารยส์รุปเน้ือหาทา้ยคาบ ไม่เยอะมากจนเกินไป (3)
• ชอบท่ีมีการบรรยายกระชบั เขา้ใจง่าย น าเอาใจความส าคญัมา

สอนใหเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน(4)
• อยากใหอ้าจารยท่ี์เช่ือมกนัในชีทเรียน และอธิบายแต่ละหวัขอ้ให้

เขา้ใจ(2)
• อยากใหอ้าจารยเ์พิ่มเวลาในการท าเเบบฝึกหดัในหอ้งเรียน (6)
• ชอบการสอนของอาจารย ์บุคลิก การตกัเตือนถึงจะดูดุ แต่มนัท า

ใหพ้ฒันางานข้ึนมาได ้(3)
• ขอ้สอบมิดเทอมเเบบค านวณเยอะมากก ท าไม่ทนั(5)
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