รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ - ๑๐๒ หอประชุมธารง บัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีโอกาสได้ฝึกทักษะการ
คิด การแสดงออก การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และต้องมีการปฏิรูปการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนควบคู่กันไปด้วย จึงจะตอบสนอง
ศักยภาพของผู้เรียนได้
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียน
การสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งให้มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม และคุณธรรมนาความรู้ เพื่อให้ได้
อาจารย์ที่มคี ุณภาพของประเทศ ดังนัน้ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทนั สมัยและอยู่ใน
ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี และให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่มนี โยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้มีการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมรูปแบบ
และวิธีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และแสวงหาแนวทางการเสริมสร้าง
และปลูกฝัง คุณธรรม/จริยธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถชี ีวิตประชาธิปไตย
พัฒนานิสิต/นักศึกษาโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อจัดทาเป็นต้นแบบของ
กระบวนการปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ในการจัดกิจกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ โดยเน้นให้มีความรู้อย่าง
แท้จริงในด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่กับการมีคุณธรรม/จริยธรรม ทั้งนี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน
คาดหวังว่าให้มหาวิทยาลัยมีจานวนอาจารย์ทุกหลักสูตรที่ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความสาคัญกับการพัฒนาคณาจารย์เป็นอย่างมาก เพื่อให้
อาจารย์ได้มคี วามรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา สามารถวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เทคนิคในการถ่ายทอด

-๒ความรู้ให้กบั นิสติ ให้ได้รบั ความรู้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้อาจารย์จะต้องเป็นผู้สนับสนุน ผู้ชแี้ นะคอยให้
การช่วยเหลือเอื้ออานวยความสะดวกและกระตุน้ การเรียนรู้ให้นิสติ เกิดความท้าทายและต้องการที่จะ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง มีการจัดรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบ
กับต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้รบั มอบหมายให้ดาเนินการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗” ขึ้น
ให้กับอาจารย์ใหม่ทโี่ อนย้ายมาสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์ที่มีความประสงค์ที่จะทบทวน
และเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้อาจารย์ได้มแี นวคิด ทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอด
ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
๒. เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ดว้ ย
รูปแบบการสอนที่เหมาะสม
๓. เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาได้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
๑.
๒.
๓.

ประมาณ ๑๒๐ คน ประกอบด้วย
อาจารย์ใหม่ (อาจารย์ประจาเต็มเวลา)
อาจารย์ใหม่ที่โอนย้ายมาสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ทมี่ ีความประสงค์ที่จะทบทวนและเพิ่มพูนความรูท้ ุกหลักสูตร

วิธีดาเนินการ
๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. แบ่งกลุ่มย่อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

-๓ระยะเวลาดาเนินการ จานวน ๗ ครั้ง
๑. วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕. วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๖. วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๗. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุม ๑๐๑ - ๑๐๒ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.
พัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
๒. พัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มที ักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ดว้ ย
รูปแบบการสอนที่เหมาะสม
๓. พัฒนาอาจารย์ใหม่ดา้ นการจัดการเรียนการสอนที่มกี ารประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาได้
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จโครงการ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
๒. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจานวนกลุม่ เป้าหมาย
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๗๕ สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการจัดการจัดการ
เรียนการสอน ได้
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานครั้งนี้จะใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
กองบริการการศึกษา กองแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ ๒.๑.๒ เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสอนและเทคนิคการวัดประเมินการศึกษา เป็นเงิน ๑๖๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-๔สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ TQF
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย และคณะ
ส่วนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑
มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งกาหนดความมากน้อย
ตามระดับความพึงพอใจ โดยกาหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
๕
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๔
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
๓
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๒
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
๑
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน จากคะแนนทีไ่ ด้นามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมาย
คะแนนโดยอาศัยเกณฑ์ ดังนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของเนือ้ หา
ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องที่บรรยาย
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านก่อนเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านหลังเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาการฟังบรรยาย
บรรยากาศในการจัดการบรรยาย
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการฟังบรรยาย
ความพึงพอใจในภาพรวม

๔.๐๐
๔.๐๘
๓.๐๗

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง

๓.๗๙

มาก

๓.๗๙
๓.๘๔
๔.๐๑
๓.๙๔

มาก
มาก
มาก
มาก

X

-๕ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามกรอบ TQF จานวนผู้เข้าร่วม ๙๖ คน เป็นผูต้ อบแบบประเมินทั้งหมด ๘๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๑ ผูต้ อบแบบประเมินมีความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ อยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ย ๓.๙๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลาดับ ได้แก่
ลาดับดับที่ ๑ ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องที่บรรยาย
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๘
ลาดับดับที่ ๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๑
ลาดับดับที่ ๓ ความเหมาะสมของเนื้อหา
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐
ส่วนที่ ๒ หัวข้อที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาคณาจารย์ด้าน
การเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ลาดับที่
เรื่อง
ความถี่
๑
วิธีการสอน เทคนิคในการสอนระดับมหาวิทยาลัย
๑
๒
การเรียนการสอนสาหรับนิสิต Generation Z / Critical thinking
๑
Skill
๓
การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ (ภาคสนาม)
๑
๔
จิตวิทยากับนักศึกษา
๑
๕
การตัดเกรด
๑
๖
Computer S0ftware ด้าน Logistics
๑
๗
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ
๑
๘
เทคนิคการจูงใจให้นิสติ มีความตัง้ ใจเรียน ขยัน มีความรับผิดชอบ
๑
๙
การเสนอขอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ เช่น การ
๑
ทาเอกสารประกอบการสอน
๑๐
การเลือกใช้สื่อการสอนทีเ่ หมาะสมและทันสมัย
๑
๑๑
การปรับปรุงศักยภาพของอาจารย์สู่มาตรฐานสากล
๑
๑๒
คุณธรรม จริยธรรม การเป็นคณาจารย์
๑
๑๓
การอบรมอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยบูรพา
๑

-๖ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป
ลาดับที่
เรื่อง
๑
การสอนเว็บไซต์ TQF buu.ac.th ควรทาในห้องมี Computer จะได้
สามารถทาตามได้เนื่องจากเป็นอาจารย์ใหม่
๒
เอกสารควรมีความพร้อมและเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้
๓
ในการนาเสนอบนจอภาพมีขนาดเล็ก
๔
เอกสารทีแ่ จกให้อาจารย์ บางหน้าเล็กจนมองไม่เห็น อ่านไม่ได้
๕
ขอเอกสารทีว่ ิทยากรบรรยาย แบบ print out เพราะบางหัวข้อผูเ้ ข้า
อบรมตามไม่ทนั
๖
สื่อในการบรรยายดีมากดูแล้วเข้าใจง่ายวิทยากรอธิบายเข้าใจดี
๗
ขอให้พัฒนาระบบต่อไป
๘
ในระบบ TQF online ถ้าขอให้ถึงข้อมูลจาก assess.buu.ac.th
ส่วนการประเมินของนิสิต โดยส่วน คะแนน (ภาพรวมดี) ดึงคะแนน
มาเลยส่วนความเห็น อาจถามว่า “คุณต้องการให้ระบบใส่ความ
คิดเห็นทัง้ หมดหรือไม่” / ใช่ (ใส่ตามที่นิสติ ระบุมา)
/ ไม่ใช่ (ต้องการแก้ไข)

ความถี่
๕
๑
๔
๓
๑
๑
๑
๑

-๗ภาพกิจกรรมครั้งที่ ๑

-๘สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ ๒ เรื่อง เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
ส่วนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒
มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งกาหนดความมากน้อย
ตามระดับความพึงพอใจ โดยกาหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
๕
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๔
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
๓
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๒
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
๑
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน จากคะแนนทีไ่ ด้นามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมาย
คะแนนโดยอาศัยเกณฑ์ ดังนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของเนือ้ หา
ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องที่บรรยาย
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านก่อนเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านหลังเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาการฟังบรรยาย
บรรยากาศในการจัดการบรรยาย
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการฟังบรรยาย
ความพึงพอใจในภาพรวม

๔.๑๖
๔.๕๙
๓.๓๖

ระดับ
มาก
มากที่สดุ
ปานกลาง

๔.๑๘

มาก

๓.๙๖
๔.๒๒
๔.๓๒
๔.๒๔

มาก
มาก
มาก
มาก

X

-๙ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
จานวนผู้เข้าร่วม ๙๑ คน เป็นผู้ตอบแบบประเมินทัง้ หมด ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๑ ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สดุ ระดับมากและ
ระดับปานกลาง เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลาดับ ได้แก่
ลาดับที่ ๑ ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องทีบ่ รรยาย
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๙
ลาดับที่ ๒ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการฟังบรรยาย
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๒
ลาดับที่ ๓ บรรยากาศในการจัดการบรรยาย
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๒
ส่วนที่ ๒ หัวข้อที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาคณาจารย์ด้าน
การเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ลาดับที่
เรื่อง
ความ
ถี่
๑
เทคนิคการสอนวิชาเฉพาะทาง เช่น สายวิทยาศาสตร์, สายสังคมศาสตร์, ๑
สายสหวิทยาการ ฯลฯ
๒
การพัฒนาบุคลิกภาพในการสอน หรือ การพูดในที่ชมุ ชน
๑
๓
การจัดทาแผนการสอนและการออกข้อสอบให้วัดผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๒
๔
เทคนิคในการจัดทา มคอ.
๑
๕
การรับมือกับเด็ก Generation ใหม่ เช่นเด็กติดมือถือ เล่นขณะการสอน
๑
เด็กกล้าจนเกินพอดี ก้าวร้าว
๖
สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ตัง้ ใจเรียน, การสอนประสบความสาเร็จ
๑
๗
การออกข้อสอบที่ดี
๑
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป
ลาดับที่
เรื่อง
๑
ระยะเวลาในการจัดอบรมของหัวข้อนี้น้อยเกินไป
๒
ให้มีการปฏิบตั ิมากกว่า lecture อย่างเดียว
๓
ลักษณะการบรรยายไม่พอดีกับเนือ้ หาที่จดั ให้ คือใช้เวลาในการ
บรรยายนานไป 1 สไลด์
๔
เหมาสม ไม่นา่ เบื่อ และได้สาระดี ชืน่ ชอบตัววิทยากรและอยากให้
บรรยายอีกแต่ให้ละเอียดถึงเทคนิคการสอนต่างๆ

ความถี่
๑
๒
๓
๘

-๑๐ลาดับที่
๕
๖
๗

เรื่อง
ควรจัดอบรม Video Conference สาหรับวิทยาเขต หรือแยกจัดที่
วิทยาเขต
ควรจัดอบรมต่อเนื่องติดต่อกันไม่ควรจัดเว้นระยะเป็นอาทิตย์ หรือ
นอกสถานทีต่ ิดต่อกัน
ควรมีกิจกรรมสอดแทรกให้อาจารย์ใหม่ได้ทาความรู้จักกันเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร (เครือข่ายระหว่างคณะ)

ความถี่
๒
๔
๑

-๑๑ภาพกิจกรรมครั้งที่ ๒

-๑๒สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ ๓ เรื่อง การใช้สอื่ การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
วิทยากร
ดร.ธนวรรณ พงษธา
ดร.ษฐา พงษธา
ส่วนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓
มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งกาหนดความมากน้อย
ตามระดับความพึงพอใจ โดยกาหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
๕
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๔
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
๓
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๒
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
๑
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน จากคะแนนทีไ่ ด้นามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมาย
คะแนนโดยอาศัยเกณฑ์ ดังนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของเนือ้ หา
ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องที่บรรยาย
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านก่อนเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านหลังเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาการฟังบรรยาย
บรรยากาศในการจัดการบรรยาย
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการฟังบรรยาย
ความพึงพอใจในภาพรวม

๓.๗๔
๔.๑๘
๓.๐๒

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง

๓.๗๓

มาก

๓.๖๔
๓.๖๗
๓.๗๗
๓.๗๖

มาก
มาก
มาก
มาก

X

-๑๓ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ ๓ เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา จานวนผู้เข้าร่วม ๙๒ คน เป็นผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด ๖๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๔ ผูต้ อบแบบประเมินมีความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง การใช้สอื่ การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลาดับ ได้แก่
ลาดับดับที่ ๑ ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องที่บรรยาย
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๘
ลาดับดับที่ ๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๗
ลาดับดับที่ ๓ ความเหมาะสมของเนื้อหา
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔
ส่วนที่ ๒ หัวข้อที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาคณาจารย์ด้าน
การเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เรื่อง
การประเมินหลักสูตร
การทาวิจัยในชัน้ เรียน
เทคนิคการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
จัดอบรมอาจารย์ใหม่
การจัดทาสื่อการสอนที่เหมาะสมและทันสมัยในปัจจุบนั
การทาสื่อการสอนแบบ multimedia
บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการเรียนการสอน
เทคนิคการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนวิชาเฉพาะทาง
สถิติ STATA การใช้สถิติขนั้ Advance
การขอตาแหน่งทางวิชาการ ภายใน 5 ปี

ความถี่
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป
ลาดับที่
เรื่อง
๑
ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าอบรมในครั้งนี้ เพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์ IT
มาใช้ในการอบรม และการทา workshop
๒
เพิ่มเทคนิคในการอบรมให้นา่ สนใจ
๓
บรรยายใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษมากเกินไป
๔
สื่อนาเสนอมีขนาดเล็กมองไม่ชัดเจน

ความถี่
๔
๒
๒
๒

-๑๔ลาดับที่
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เรื่อง
เอกสารในการบรรยายควรมีภาษาไทย
ควรยกตัวอย่างเฉพาะของแต่ละคณะ สาขาวิชาที่สามารถนา
เทคโนโลยีไปใช้เฉพาะสาขาของตน
ควรบรรยายกระบวนการของการนาไปใช้จริง
เป็นทฤษฎีมากเกินไป
ควรตรวจสอบเกี่ยวกับระบบ IT ให้เสถียรเพื่อให้การบรรยายมีความ
ราบรืน่ และเจ้าหน้าที่ควรอานวยความสะดวกให้กับวิทยากรแบบ
รวดเร็ว
แบบสอบถามควรใช้กระดาษแผ่นเดียวแบบหน้าหลัง
ควรอบรมในครัง้ เดียวหลายๆ วัน จนครบทุกหัวข้อ หรือผ่าน VDO
สาหรับวิทยาเขตเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
วิทยากร และเวลาในการบรรยายเหมาะสม
ให้เพิ่มเวลาสาหรับการอบรมในหัวข้อนี้

ความถี่
๒
๑
๒
๒
๑

๑
๗
๓
๒

-๑๕ภาพกิจกรรมครั้งที่ ๓

-๑๖สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ ๔ เรื่อง การวัดผลตามกรอบ TQF และการตัดเกรดโดยใช้
โปรแกรม BUU
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุลและคณะ
ส่วนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔
มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งกาหนดความมากน้อย
ตามระดับความพึงพอใจ โดยกาหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
๕
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๔
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
๓
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๒
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
๑
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน จากคะแนนทีไ่ ด้นามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมาย
คะแนนโดยอาศัยเกณฑ์ ดังนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของเนือ้ หา
ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องที่บรรยาย
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านก่อนเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านหลังเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาการฟังบรรยาย
บรรยากาศในการจัดการบรรยาย
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการฟังบรรยาย
ความพึงพอใจในภาพรวม

๔.๓๘
๔.๕๗
๓.๓๑

ระดับ
มาก
มากที่สดุ
ปานกลาง

๔.๑๗

มาก

๔.๑๒
๔..๑๒
๔.๓๗
๔.๓๔

มาก
มาก
มาก
มาก

X

-๑๗ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง การวัดผลตามกรอบ TQF และการ
ตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม BUU จานวนผู้เข้าร่วม 84 คน เป็นผูต้ อบแบบประเมินทั้งหมด ๖๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๘ ผูต้ อบแบบประเมินมีความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง การวัดผลตามกรอบ TQF และการตัดข่ายโดยใช้โปรแกรม BUU อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
๔.๓๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สดุ ระดับมาก และระดับปานกลาง เรียงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลาดับ ได้แก่
ลาดับที่ ๑ ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องทีบ่ รรยาย ค่าเฉลี่ย ๔.๕๗
ลาดับที่ ๒ ความเหมาะสมของเนื้อหา และ
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๘
ลาดับที่ ๓ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการฟังบรรยาย
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๗
ส่วนที่ ๒ หัวข้อที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาคณาจารย์ด้าน
การเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ลาดับที่
เรื่อง
๑
บทบาทของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
๒
จริยธรรมของอาจารย์ที่ดี
๓
ระเบียบข้อปฏิบัตขิ องอาจารย์ใหม่ในฐานะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
การคานวณภาระงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
๔
เทคนิคการออกข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ
๕
เทคนิคการวัดผลและการประเมินผล
๖
เทคนิคการสอนให้มีประสิทธิภาพ
๗
การออกแบบสื่อการสอน
๘
การเขียนหลักสูตรและ มคอ.
๙
การวิเคราะห์สถิติเพื่อทาวิจัยในการเรียนการสอน
๑๐
การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์
๑๑

ความถี่
๑
๒
๑
4
๓
๑
๓
๑
๓
๑
๑

-๑๘ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป
ลาดับที่
เรื่อง
ความถี่
ชอบวิทยากรในการบรรยายหัวข้อนี้ อยากให้เชิญมาอีก ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
๑
๔
“เทคนิคการสอน” เนื่องจากท่านวิทยากรช่วยแนะนาและสามารถไปใช้ได้
จริง
ควรจัดประชุมแบบแบบค้างคืนให้หลักสูตรปิดได้ภายใน 1 สัปดาห์ได้จะดี
๒
มาก เนื่องจากต้องเดินทางมาจากที่ไกล (จ.สระแก้ว) ทุกครั้งที่มีการจัด
อบรม มีความเสี่ยงในการเดินทาง สิ้นเปลืองพลังงาน และเวลา หรือหาก
ทางผู้จัดหลักสูตรอบรมไม่สะดวกจัดติดต่อกัน ก็คิดว่าน่าจะมีทางเลือกอื่น
ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล ทั้งภาพและเสียง
อีกทั้งยังสามารถสื่อสารได้พร้อมกันทั้งสองทางในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น เปิดทางเลือกให้มีการใช้ Video Conference เพื่อเข้ารับการ
อบรม
ควรแบ่งกลุ่มอบรมเป็นกลุ่มที่น้อยลง เนื่องจากเข้ามาทางาน 1 ปีแล้ว
๓
จึงได้รับการอบรม โดยแบ่งสายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อความเข้าใจ
๔ 1. เสียงในห้องประชุมดังกล้องเกินไป
๕ 1. เพิ่มเวลาในการบรรยายในหัวข้อนี้ เนื่องจากบางตอนของการบรรยายมี
รายละเอียดเยอะมาก
เพิ่มเรื่องการตัดเกรดร่วมกันของกลุ่มเรียนหลายกลุ่มในรายวิชาเดียวกัน
๖
อาหารว่างอร่อย
๗

๗

๒
๑
๑
๑
๑

-๑๙ภาพกิจกรรมครั้งที่ ๔

-๒๐สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ ๖ เรื่อง การจัดการรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
อาจารย์วรงค์ ถาวระ
ส่วนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๖
มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งกาหนดความมากน้อย
ตามระดับความพึงพอใจ โดยกาหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
๕
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๔
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
๓
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๒
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
๑
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน จากคะแนนทีไ่ ด้นามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมาย
คะแนนโดยอาศัยเกณฑ์ ดังนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของเนือ้ หา
ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องที่บรรยาย
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านก่อนเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านหลังเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาการฟังบรรยาย
บรรยากาศในการจัดการบรรยาย
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการฟังบรรยาย
ความพึงพอใจในภาพรวม

๔.๔๑
๔.๕๖
๓.๓๐

ระดับ
มาก
มากที่สดุ
ปานกลาง

๔.๓๐

มาก

๔.๑๙
๔.๓๓
๔.๔๖
๔.๓๙

มาก
มาก
มาก
มาก

X

-๒๑ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ ๖ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวนผู้เข้าร่วม ๗๙ คน เป็นผูต้ อบแบบประเมินทั้งหมด ๕๔ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๖๘.๓๕ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๙ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สดุ ระดับมาก และระดับปานกลาง เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุด
๓ ลาดับ ได้แก่
ลาดับดับที่ ๑ ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖
ลาดับดับที่ ๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๖
ลาดับดับที่ ๓ ความเหมาะสมของเนื้อหา
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๑
ส่วนที่ ๒ หัวข้อที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาคณาจารย์ด้าน
การเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

เรื่อง
เทคนิคการสอนแบบ Active Leaning แบบต่างๆ
การเรียนรู้ทเี่ ป็นวิธีคิด
แผนการพัฒนาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
การสอนวิธีใหม่ๆ ที่ประสบความสาเร็จ
เทคนิคการออกข้อสอบ
การจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ

ความ
ถี่
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป
ลาดับที่
เรื่อง
๑
วิทยากรหัวข้อนี้ดี อยากให้มาอีกทุกปี
๒
เวลาน้อยเกินไปสาหรับหัวข้อนี้ ควรเพิ่มเวลา

ความถี่
๑
๑

-๒๒ภาพกิจกรรมครั้งที่ ๖

-๒๓สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ ๗ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
ส่วนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๗
มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งกาหนดความมากน้อย
ตามระดับความพึงพอใจ โดยกาหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
๕
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๔
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
๓
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๒
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
๑
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน จากคะแนนทีไ่ ด้นามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมาย
คะแนนโดยอาศัยเกณฑ์ ดังนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของเนือ้ หา
ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องที่บรรยาย
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านก่อนเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความรู้ ความเข้าใจ ของท่านหลังเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาการฟังบรรยาย
บรรยากาศในการจัดการบรรยาย
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการฟังบรรยาย
ความพึงพอใจในภาพรวม

๔.๓๗
๔.๖๒
๒.๙๒

ระดับ
มาก
มากที่สดุ
ปานกลาง

๔.๑๘

มาก

๔.๑๓
๔.๒๒
๔.๓๕
๔.๓๕

มาก
มาก
มาก
มาก

X

-๒๔ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ ๗ เรื่อง การวิจัยในชัน้ เรียน จานวน
ผู้เข้าร่วม ๗๘ คน เป็นผูต้ อบแบบประเมินทั้งหมด ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชัน้ เรียน
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สดุ ระดับมาก และ
ระดับปานกลาง เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลาดับ ได้แก่
ลาดับที่ ๑ ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/ เรื่องทีบ่ รรยาย ค่าเฉลี่ย ๔.๖๒
ลาดับที่ ๒ ความเหมาะสมของเนื้อหา
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๗
ลาดับที่ ๓ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๕
ส่วนที่ ๒ หัวข้อที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเกีย่ วกับการพัฒนาคณาจารย์ด้าน
การเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

เรื่อง
การฝึกปฏิบัติในด้านการวิจยั ในชั้นเรียน
ความเป็นครู
บุคลิกภาพของผู้สอน
การออกแบบการเรียนการสอน ในส่วนของ Lab และการเขียน
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์

ความ
ถี่
๒
๑
๑
๑
๑

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป
ลาดับที่
เรื่อง
๑
วิทยากรบรรยายสนุกมากมีวิธีการจัดกิจกรรมทาให้ผู้เข้าร่วมมีส่วน
ร่วมและไม่น่าเบือ่
๒
ประทับใจวิทยากรมาก ในเนื้อหาทีท่ ่านวิทยากรบรรยาย อยากเป็น
อาจารย์ทดี่ ีเหมือนท่านวิทยากร ขอขอบคุณวิทยากร
๓
ควรให้ผเู้ ข้าอบรมเซ็นชื่อก่อนและหลังเสร็จสิน้ การอบรม เพราะมี
อาจารย์บางท่านไม่อยู่กลับก่อนทีว่ ิทยากรบรรยายจบเยอะมากทาให้
ภาพในห้องบรรยายไม่สวยงามเท่าทีค่ วร
๔
อยากได้รับเทคโนโลยีการทาวิจัยในชัน้ เรียนมากกว่านีแ้ ละอยากรูถ้ ึง
การนาไปวิจัย นาไปใช้ได้จริง เพราะส่วนใหญ่จะทาเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ
๕
ควรจัดช่วงปิดเทอม และจัดต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ ๓ วัน เพื่อ
ช่วยลดเวลาการเดินทางของอาจารย์ทมี่ าจากวิทยาเขต

ความถี่
๕
๕
๑
๑
๒

-๒๕ภาพกิจกรรมครั้งที่ ๗

