รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการนาร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ท่สี อดคล้องกับศตวรรษที่ 21

กระบวนวิชา 201117
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กับอารยธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
โดย

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ดร.สันติ โชคถวาย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการนาร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
1.บทสรุปโครงการ
1.1 ประเภทโครงการนาร่อง (Type A, B หรือ C)
Type A
1.2 ชื่อกระบวนวิชาที่จะดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ท่สี อดคล้องกับศตวรรษที่ 21
กระบวนวิชา 201117 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม
(เป็นวิชากลางของคณะวิทยาศาสตร์)
1.3 ชื่ออาจารย์ หรือคณาจารย์ ที่ดาเนินโครงการ
1. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ดูแลการสอนช่วงก่อนสอบกลางภาค ดูแลการจัดทาผลงาน (Project) ของนักศึกษา การ
นาเสนอผลงานต่อสาธารณชน กิจกรรมทัศศึกษานอกสถานที่ และประเมินภาพรวมของ
กระบวนวิชานี้
2. ดร.สันติ โชคถวาย ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ดูแลการสอนช่วงหลังสอบกลางภาค ในภาคเรียนนี้ยังเน้นในห้องเรียนแบบบรรยาย แต่ได้มกี าร
ช่วยดูแลเรื่องการจัดทาผลงาน (Project) ของนักศึกษา การนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน และ
การทัศนศึกษานอกสถานที่
1.4 ภาควิชา คณะ ที่ดาเนินโครงการ
คณะวิทยาศาสตร์
1.5 กลุ่มนักศึกษาเป้าหมาย (ชั้นปี และจานวน)
ทุกชั้นปี รวม 34 คน (ปี1 = 11 คน, ปี2 = 4 คน, ปี3 = 5 คน, ปี4 = 13 คน, ปี5 = 1 คน)
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1.6 วิธีการ/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนช่วงก่อนสอบกลางภาค โดย ดร.อติชาต เกตตะ
พันธุ์ ได้จัดทากิจกรรมในแต่ละคาบเรียน ดังนี้
1. จัดทาวีดีทัศน์หรือคัดเลือกวีดีทัศน์ท่เี กี่ยวกับเนื้อหาในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาชม
ก่อนเข้าเรียนทุกคาบ ในลักษณะของ Flipped Classroom โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่าน
เฟสบุ๊คกลุ่ม (ในบางคาบได้แจ้งให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนมาล่วงหน้าด้วย)

ภาพตัวอย่างข้อความสัง่ การบ้านทีป่ ระกาศในเฟสบุคกลุ่มของกระบวนวิ ชา 201117 ภาคเรี ยนที ่ 2 ปี
การศึกษา 2558

2. จัดสอบย่อย (Quiz) เพื่อตรวจสอบการชมวีดที ัศน์ในทุกคาบเรียน คาบละประมาณ 1015 นาที ซึ่งทาให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของการชมวีดีทัศน์มากขึ้น และมีความ
กระตือรือร้นในการมาเรียนตรงเวลามากยิ่งขึน้

ภาพแสดงตัวอย่างข้อสอบย่อย (Quiz)
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3. นักเรียนได้ฟังบรรยายสั้นๆ คาบละประมาณ 25-35 นาที เกี่ยวกับสาระสาคัญของการ
เรียนรู้ในแต่ละวัน ซึ่งจะบรรยายได้ไวมาก เพราะนักศึกษาได้ชมวีดที ัศน์มาแล้ว

การสอนบรรยายสั้นๆ ในห้องเรียน
4. ทากิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน คาบละประมาณ 25-35 นาที โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4
กลุ่ม กลุ่มละ 8-9 คน โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการทางานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการเรียนรู้ที่สนุกผ่านการแข่งขัน สิ่งที่แตกต่างจากการเรียนแบบบรรยายที่เคย
สอนมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือ นักศึกษาตั้งใจเรียนมาก และไม่พบเห็น การเล่นมือถือ การ
พูดคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน และการนอนหลับในห้องเรียน

ภาพแสดงการสืบค้นข้อมูล และการนาเสนอ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
5. มีการประกาศกลุ่มที่ชนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละคาบ พร้อมทั้งประกาศ
คะแนนการแข่งขันที่ได้รับ ผ่านเฟสบุ๊คกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกการสื่อสารกับนักเรียนผ่าน
Social Media
การทากิจกรรมอื่นตลอดภาคเรียน โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และ ดร.คมสันติ โชคถวาย
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1. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ จานวน 2 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น ผ่านผลงานที่มีคุณค่าของนักวิจัยและชาวบ้านที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น และยัง
ช่วยให้นักศึกษาเกิดมุมมองใหม่ในการเรียนรู้แบบบูรณาการที่สนุก และจับต้องได้ รวมถึง
การซักถามข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญได้เต็มที่
1.1 ทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 โดย
นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์
ที่ทางานวิจัยวัดอุโมงค์มานานกว่า 10 ปี ซึ่งประกอบด้วย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ดร.
ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ และ อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม (ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร
ศิลป์)

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
1.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม
2559 ณ วัดเจ็ดยอด (ปฏิทินสุวรรณภูมิ) วัดศรีสุพรรณ (เครื่องเขิน) วัดนันทาราม
(เครื่องเงิน) และพิพิธภัณฑ์พืน้ ถิ่นล้านนา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในวิธีชีวติ ของชาวล้านนา) โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ดร.คมสันติ โชคถวาย ดร.
ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ที่ปรึกษาอธิการดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้านประวัติศาสตร์ และ อาจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์
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ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ณ วัดเจ็ดยอด และวัดนันทาราม

ภาพกิ จกรรมทัศนศึกษา ณ วัดศรี สพุ รรณ และ พิพธิ ภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา

2. กิจกรรมดูผลงานของนักศึกษารุ่นก่อน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรูว้ ่าผลงานที่หลากหลายจาก
นักศึกษารุ่นก่อน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ส่งเสริมสร้างสรรค์ เรียนรู้เทคนิคดีดอัน
หลากหลาย ในการสร้างผลงานของตนเองในกระบวนวิชานี้ รวมถึงการนาไปประยุกต์ใช้
ต่อไปในอนาคต ผลงานที่นาแสดงประกอบด้วยผลงานขนาดเล็กมาก ใหญ่มาก มีความคิด
สร้างสรรค์มาก มีเทคนิคการนาเสนอดีมาก สืบค้นข้อมูลดีมาก สื่อสารเรื่องยากให้เข้าใจ
ง่ายได้ดมี าก เป็นต้น

ภาพแสดงกิจกรรมดูผลงานนักศึกษารุ่นก่อน
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3. การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในคาบเรียน จานวน 2 ครั้ง
3.1 การบรรยายเรื่อง เครื่องเขิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ นักวิจัยเครื่องเขิน และอดีตอาจารย์ประจา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
3.2 การบรรยายเรื่อง พันธุศาสตร์กับการตามรอยบรรพชน คนไทยมาจากไหน??...
ในมุมมองของนักพันธุ์ศาสตร์ โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล คาปวนสาย ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 เมษายน 2559
4. การสร้างผลงาน (Project) ของนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-7 คน โดยผลงานนั้นต้อง
เกี่ยวกับ (1) ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และ (2) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
เทคโนโลยีขนั้ สูง ทั้งนีน้ ักศึกษาสามารถเลือกสร้างผลงานที่ตนเองถนัด ในรูปแบบรายงาน
วีดีทัศน์ แบบจาลองหรือโมเดล กิจกรรมการเรียนรู้ งานวิจัย เกมการเรียนรู้ หรือผลงาน
ลักษณะอื่นที่ผ่านความเห็นชอบจากผูส้ อน การเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเลือกหัวข้อและวิธีการ
นาเสนอเอง ทาให้นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถสร้างผลงานในรูปแบบที่ตนเองสนใจอย่าง
แท้จริง รวมถึงได้แสดงความสามารถที่ตนเองถนัดอย่างเต็มที่ ในการจัดทาผลงานนี้
นักศึกษาจะได้เรียนรู้การบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขา การสืบค้นข้อมูล การ
วางแผน การมีวินัยและความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม การทางานเป็นทีม การคิด
สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น ซึ่งในภาคเรียนนี้มีผลงานนักศึกษา
จาก 6 กลุ่ม
5. การนาเสนอผลงานนักศึกษาต่อสาธารณชน วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงอาหาร
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการนาเสนอต่อ
บุคคลภายนอก โดยมีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์จากภาคนอกมาชมการนาเสนอและให้
คะแนนการนาเสนอด้วย
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ภาพการนาเสนอผลงานนักศึกษาต่อสาธารณชน
6. การมอบเกียรติบัตรสาหรับกลุ่มทีส่ ร้างผลงานดีเด่น วันที่ 29 เมษายน 2559 ใน
ห้องเรียน โดยเกียรติบัตรได้มอบให้แก่กลุ่มที่สร้างผลงานที่โดดเด่น ซึ่งถือเป็นกาลังใจแก่
นักศึกษา และเกียรติบัตรนี้อาจนาไปใช้ในการสมัครงานของนักศึกษาได้อกี ด้วย รางวัลที่
มอบในครั้งนี้ ได้แก่ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น รางวัลแบบจาลองดีเด่น รางวัลวีดี
ทัศน์ดีเด่น และ รางวัลขวัญใจมหาชน

ภาพการมอบเกียรติบัตรสาหรับกลุ่มที่สร้างผลงานดีเด่น
7. นักศึกษาได้ทาแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) เพื่อประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
รายวิชานีท้ ั้งหมด ทาให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของการเรียนรู้ และความเชื่อมโยงของเนื้อหา
ทีเ่ รียน
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1.7 สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
1. ได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับกระบวนวิชานี้จานวน 14 กิจกรรม ซึ่งทาให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลายอย่าง สามารถใช้เป็น
กรณีศกึ ษาสาหรับประยุกต์ใช้ในการสอนกระบวนวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนได้
อีกด้วย
2. ได้สร้างวีดีทัศน์ท่ใี ช้ในการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี้ขึ้นใหม่ จานวน 12 ตอน ซึ่ง
เป็นการจัดการเรียนการสอนในแบบ Flipped Classroom
3. ได้นาหนังสือ “การ์ตูนประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์” ของ ดร.อติชาต เกตตะ
พันธุ์ มาใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาศึกษาการ์ตูนด้วย
ตนเอง ทาให้ประหยัดเวลาในการสอนบางเรื่องได้มาก และนักศึกษายังประทับในการใช้
หนังสือการ์ตูนในการเรียนการสอนอีกด้วย
4. ได้ออกแบบวิธีวัดและประเมินผลโดยให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินการเรียนรู้ของเพื่อน
ในกลุ่มเดียวกันในชั้นเรียน
5. ได้ออกแบบการเรียนรู้แบบทัศนศึกษาแบบใหม่ท่บี ูรณการเรื่องประวัติศาสตร์
โบราณคดี และอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยผสมผสานกับองค์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว
6. ได้สร้างแนวทางการสร้างผลงานของนักศึกษาเชิงบูรณาการ โดยให้นักศึกษาหาหัวข้อ
และวิธีการนาเสนอที่เหมาะกับความรูค้ วามสามารถของตนเองอย่างเป็นระบบ ผนวกกับให้
นักศึกษาได้นาเสนอผลงานต่อสาธารณะ และมีเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มผี ลงานโดด
เด่น
1.8 กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะเปลี่ยนนักศึกษาเป็น Active Learner
1. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนมาเรียน ผ่านการชมวีดที ัศน์ และอ่านเอกสาร
ประกอบการสอน
2. นักศึกษาได้ทาการสอบย่อย (Quiz) ก่อนการเรียนในแต่ละคาบ
3. นักศึกษาได้ทากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
4. นักศึกษาได้ทัศนศึกษานอกห้องเรียนในเรื่องที่น่าตื่นเต้น
5. นักศึกษาได้ชมผลงานของนักศึกษารุ่นก่อน ซึ่งมีความหลากหลายและน่าสนใจมาก
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6. นักศึกษาได้ฟังบรรยายที่แหวกแนวจากวิทยากรภายนอกผูเ้ ชี่ยวชาญ
7. นักศึกษาได้สร้างผลงาน (Project) โดยเลือกหัวข้อและวิธีการนาเสนอเอง
8. นักศึกษาได้นาเสนอผลงานของตนเองต่อสาธารณะ
9. นักศึกษาได้ประเมินการทางานของเพื่อนในชัน้ เรียน
1.9 กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะเปลี่ยนนักศึกษาเป็น Lifelong Learner
1. นักศึกษาได้สร้างผลงาน (Project) โดยเลือกหัวข้อและวิธีการนาเสนอเอง ทาให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การสืบค้นข้อมูล การดูว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือ การหาวิธีการนาเสนอที่ทาให้ผู้อื่นสนใจ
และเข้าใจง่าย
2. นักศึกษาได้ทากิจกรรมในห้องเรียนที่ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่
นักศึกษาสามารถนาไปใช้ในชีวติ อนาคตต่อไป
3. นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างชัดเจน ซึ่งทาให้เกิดมุมมองใหม่
ในการมองเรื่องต่างๆ ในชีวิต นั่นคือ เรื่องเดียวกันอาจมองได้หลายด้าน และมีศาสตร์
หลายด้านเข้ามาสัมพันธ์กัน
4. นักศึกษาได้เห็นเรื่องกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ โดยทราบว่า ความเชื่อหนึ่งอาจเปลี่ยนไป
เมื่อมีทฤษฎีใหม่ ข้อมูลใหม่ หรือการศึกษาค้นคว้าวิจัยใหม่ ซึ่งแนวคิดนีส้ าคัญมากต่อ Life
Long Learning ทาให้เราไม่เชื่ออะไรง่ายเกินไป และเปิดโอกาสสาหรับแนวคิดใหม่มาก
ยิ่งขึ้น
1.10 เปรียบเทียบขั้นตอนการเรียนการสอนระหว่างแบบเดิมและแบบใหม่
การเรียนรู้แบบเดิม
1. เน้นการสอนแบบบรรยายโดย
อาจารย์ผู้สอนประจากระบวนวิชา
2. นักศึกษาเรียนรู้แต่ในห้องเรียน
3. นักศึกษาไม่มสี ่วนร่วมในการประเมิน
การเรียนรู้
4. นักศึกษาไม่ต้องเตรียมตัวมาเรียนใน
แต่ละคาบ
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การเรียนรู้แบบใหม่
1. เน้นการสอนที่ทากิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึง
การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาสอน
2. นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่าน
กิจกรรมทัศนศึกษา
3. นักศึกษามีสว่ นร่วมในการประเมินการเรียนรู้
4. นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาเรียนในแต่ละคาบ
เรียน ผ่านการชมวีดที ัศน์ หรืออ่านเอกสาร
การเรียนล่วงหน้า

5. มีการวัดประเมินผลในคาบเรียนน้อย
หรือไม่มเี ลย
6. เน้นวัดและประเมินผลในด้านความรู้
ผ่านการสอบเป็นหลัก
7. นักศึกษาไม่ได้สร้างสรรค์ผลงาน
(Project) ที่ตนเองชอบและถนัด
8. นักศึกษาไม่ได้นาเสนอผลงานของ
ตนเองต่อสาธารณชน
9. นักศึกษาได้เห็นการเรียนรู้ไม่กี่
รูปแบบ

5. มีการวัดและประเมินผลการเรียนทุกคาบ
6. เน้นวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใน
หลายด้านมากกว่าความรู้
7. นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน (Project) ที่
ตนเองชอบและถนัด
8. นักศึกษาได้นาเสนอผลงานของตนเองต่อ
สาธารณชน
9. นักศึกษาได้เห็นการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี
ในกระบวนวิชาเดียว

1.11 กิจกรรมในขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในกระบวนวิชาแก่นักศึกษา
จากการนาเสนอข้างต้น ได้อธิบายเรื่องขั้นตอนการถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะไปแล้ว โดยอาจ
กล่าวสรุปได้วา่ นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย ผ่านการเรียนการสอน
ผ่านการชมวีดที ัศน์มาก่อนเรียน การบรรยายสั้นๆ การทากิจกรรมการเรียนรูใ้ นห้องเรียน การ
ทาโครงงาน การฟังบรรยายจากวิทยากรภายนอก การสร้างผลงานกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
ต่อสาธารณะ และการทาแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map)
1.12 กิจกรรมในขั้นตอนขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1) เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยมีการให้คะแนนดังนี้
ก) คะแนนกิจกรรมในห้องเรียน (Class Activities)

15 %

ข) คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)

20 %

ค) คะแนนสอบย่อย (Quiz)

5%

ง) คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)

30 %

จ) ผลงาน (Project)

30 %

2) คะแนนกิจกรรมในห้องเรียน (Class Activities) 15% จะเป็นคะแนนในห้องเรียนก่อนสอบ
กลางภาค ซึ่งจะรวมถึง (1) คะแนนการทากิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งมาจากคะแนนการแข่งขันเป็น
กลุ่มในห้องเรียน (2) คะแนนสอบย่อยต้นคาบเรียน (3) คะแนนการประเมินโดยเพื่อนร่วมกลุ่ม
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3) คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam) 20% ใช้ขอ้ สอบแบบเลือกตอบจานวน 60 ข้อ โดย
เน้นข้อสอบที่ไม่เน้นการจา แต่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยจะออกตามเนือ้ หาที่สอนในห้องเรียน
เท่านั้น
4) คะแนนสอบย่อย (Quiz)

5 % เป็นคะแนนเก็บในช่วงหลังสอบกลางภาค

5) คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam) 30 % เน้นวัดความรูค้ วามเข้าใจ โดยเป็นข้อสอบแบบ
ตัวเลือกจานวน 60 ข้อ คิดเป็น 25% และเป็นการเขียนผังมโนทัศน์ (Concept Ma) 5%
6) ผลงาน (Project) 30 % มีการแบ่งคะแนนดังนี้
ก) การนาเสนอและความน่าสนใจของเนือ้ หา (น่าสนใจ, เข้าใจง่าย, สวยงาม) 12%
ข) ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (การสารวจข้อมูล, ความถูกต้องของข้อมูล, การ
อธิบายเหตุผล, การระบุแหล่งอ้างอิงของข้อมูล) 10%
ค) การวางแผนและส่งงานตามกาหนด 5%
ง) การทางานรายบุคคล (ดูบทบาทการทุ่มเทในการทางานรายบุคคล) 3% ซึ่งประเมิน
โดยเพื่อนที่ทางานร่วมกัน
2. ผลงานและผลลัพธ์ (Output and Outcome) ทีไ่ ด้รับ

2.1 ผลลัพธ์ต่อคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
1) ได้เรียนรู้ขอ้ มูลวิชาการใหม่ๆ ที่นา่ สนใจไปพร้อมกับนักศึกษา เช่น การสร้างผลงาน (Project)
เป็นต้น
2) ได้เรียนรู้วิธีการสอนที่หลากหลาย
3) ได้ฝึกทาวีดีทัศน์ในแนวการสอนแบบ Flipped Classroom
4) ได้ฝึกการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่ทาให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างกระตืนรือร้น
5) ได้เข้าใจเรื่องการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างชัดเจน
6) ได้เรียนรู้การประเมินตามสภาพจริง ซึ่งเป็นการประเมินที่มากกว่าแค่ความรู้
7) ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแบบบูรณาการ
8) ได้เรียนรู้วิธีการจัดการนาเสนอผลงานนักศึกษาต่อสาธารณชน
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9) ได้ความอิ่มเอิบใจกับความรู้และทักษะที่นักศึกษาได้จากการสอนกระบวนวิชานี้ ซึ่งได้จากทั้ง
แบบประเมิน และการพูดคุยกับนักศึกษาโดยตรง
10) ได้ทาให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนแบบใหม่มากยิ่งขึ้น

2.2 ผลลัพธ์ต่อนักศึกษาที่เป็นเป้าหมาย/เข้าร่วมในโครงการ
1) ได้ฝึกทักษะการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) ได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร เช่น การนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน การนาเสนองานผ่าน
กิจกรรมในชัน้ เรียน และการสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียน เป็นต้น
3) ได้ฝกึ ทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น เช่น การสร้างผลงาน (project) และการทากิจกรรมใน
ห้องเรียน เป็นต้น
4) ได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ เช่น การสร้างผลงาน (project) และการทากิจกรรมในห้องเรียน
เป็นต้น
5) ได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา เช่น การสร้างผลงาน (project) และการทากิจกรรมในห้องเรียน
เป็นต้น
6) ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่สามารถนาไปกับการเรียนรูต้ ลอดชีวิต (Lifelong Learning) อาทิ
แรงจูงใจที่จะเรียนรู้ดว้ ยตนเอง และการเสาะหาข้อมูลใหม่ได้ดว้ ยตนเอง เป็นต้น
7) ได้ฝึกทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เช่น การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ การใช้
เทคโนโลยีในการจัดทาผลงาน และ การสื่อสารข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ค เป็นต้น
8) ได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบ ที่พึงมี เช่น ความ
ซื่อสัตย์ การอ้างอิงผลงานผูอ้ ื่นให้ชัดเจน การส่งงานภายในระยะเวลาที่กาหนด และการตรงต่อ
เวลา เป็นต้น
9) เข้าใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ
10) มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าการนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรม
ไทยและอารยธรรมโลก
11) มีความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน จนสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไป
ได้รับรู้ตอ่ ไป
12) ได้แนวคิดใหม่ และแรงบันดาลใจ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ื่น
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13) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมปิ ัญญาของบรรพบุรุษไทย และมีความภาคภูมใิ จในความเป็นไทยมาก
ยิ่งขึ้น
14) ได้เข้าใจแนวคิดหรือวิธีการสอนที่หลากหลาย
2.3 ผลงานที่จะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ของคณะในอนาคต
1) การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
2) การสอนแบบ Flipped Classroom
3) การสอนแบบ Project-based Learning
4) การนาเสนองานนักศึกษาสู่สาธารณชน
5) การสอนเนือ้ หาที่บูรณการความรูไ้ ด้อย่างชัดเจน โดยที่วชิ าแกนคือคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
6) การประเมินตามสภาพจริง
2.4 คะแนนที่ได้จากการประเมินนักศึกษาในช่วงเวลาที่ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
(อาจเป็นคะแนนจากชิน้ งาน การอภิปราย ฯลฯ) และ (ถ้ามี) คะแนนผลสัมฤทธิ์ของทั้งกระบวน
วิชา
ที่

กิจกรรม (15%)

Midterm (20%)

รายงาน (30%) Quiz (5%)

Final (30%)

Total (100%)

Grade

1

13.60

15.00

30.00

4.00

20.75

83.35

A

2

14.35

17.67

30.00

4.00

27.08

93.10

A

3

14.19

18.00

30.00

5.00

22.08

89.27

A

4

14.86

17.00

30.00

5.00

22.50

89.36

A

5

14.49

18.17

30.00

5.00

26.25

93.90

A

6

14.23

17.67

30.00

3.00

26.25

91.15

A

7

13.78

16.00

30.00

5.00

17.92

82.70

A

8

14.05

16.67

27.50

4.00

20.75

82.97

A

9

13.20

13.83

27.50

3.00

17.58

75.11

B+

10

13.15

15.00

27.50

4.00

19.17

78.82

B+

11

W

12

14.49

18.50

30.00

5.00

22.08

90.07

A

13

13.69

15.83

26.50

4.00

20.25

80.27

A
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ที่

กิจกรรม (15%)

Midterm (20%)

รายงาน (30%) Quiz (5%)

Final (30%)

Total (100%)

Grade

14

13.69

15.33

26.50

4.00

20.42

79.94

A

15

14.10

16.33

27.50

5.00

21.58

84.52

A

16

14.58

17.17

30.00

5.00

22.92

89.66

A

17

14.04

18.33

26.50

5.00

22.50

86.38

A

18

13.46

15.50

26.50

4.00

21.17

80.63

A

19

13.56

17.00

26.50

4.00

23.33

84.39

A

20

14.86

17.00

27.50

5.00

23.75

88.11

A

21

14.49

14.67

30.00

5.00

17.08

81.24

A

22

13.92

17.67

26.50

5.00

22.75

85.83

A

23

13.38

12.67

26.50

5.00

15.50

73.04

B

24

13.12

12.67

26.50

0.00

52.28

D

25

14.31

16.67

30.00

5.00

23.33

89.31

A

26

13.95

18.00

30.00

5.00

25.00

91.95

A

27

14.19

16.00

30.00

5.00

24.50

89.69

A

28

13.64

17.67

30.00

5.00

21.67

87.98

A

29

13.78

17.33

30.00

5.00

23.33

89.45

A

30

14.67

18.50

30.00

5.00

26.67

94.83

A

31

14.54

18.00

30.00

5.00

24.17

91.71

A

32

14.14

16.83

27.50

4.00

18.33

80.81

A

33

13.20

10.33

27.50

5.00

17.67

73.70

B

34

13.63

15.33

30.00

5.00

15.83

79.80

A

Mean

13.98

16.31

28.62

4.59

17.24

84.40

SD

0.50

1.89

1.57

0.61

2.65

8.18

ช่ วงคะแนนตัดเกรด
79.80-100
74.00-79.79
68.75-73.99
64.00-68.74
58.00-63.99
55.00-57.99
50.00-54.99
00.00-49.99

เกรดที่ได้
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
14

จานวนคน
28
2
2

1
1

เปอร์ เซ็นต์
84.85
6.06
6.06
0.00
0.00
0.00
3.03
0.00

ข้อมูลทางสถิติของคะแนน
Mean = 84.4, S.D. = 8.18, Max = 94.83, Min = 52.28
2.5 ชิน้ งานของนักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในการเรียน
การสอนของนักศึกษาและอาจารย์ (เช่น ภาพถ่าย หรือ วีดิทัศน์ ฯลฯ)
นอกเหนือจากภาพถ่ายได้นาเสนอนี้ ยังมีผลงานนักศึกษาแสดงในดีวีดที ี่แนบมาด้วย ซึ่ง
นาเสนอเป็นภาพถ่าย และวีดีทัศน์

ภาพแสดงผลงานกลุ่มที่ 1 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวัดสวนดอก (สมุดภาพและวีดีทัศน์)
และกลุ่มที่ 2 มหัศจรรย์ยันต์ลา้ นนา (วีดีทัศน์)

ภาพแสดงผลงานกลุ่มที่ 3 Chichen Itza และอารยธรรมมายัน (แบบจาลอง)
และกลุ่มที่ 4 สมชาย ยอดนักสืบ (หนังสั้น)
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ภาพแสดงผลงานกลุ่มที่ 5 ราม นะวามิ (Ram Navami) (แบบจาลอง)
และกลุ่มที่ 6 Civilization with windmill (วีดีทัศน์)
ผลงานกลุ่มที่ 1 “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวัดสวนดอก” – เป็นสมุดภาพที่
นาเสนอการนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาศึกษาอาคาร สิ่งก่อสร้าง รวมถึงศิลปวัตถุ ที่
พบในวัดสวนดอก ผลงานนี้ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่น เพราะสามารถใช้เป็นต้นแบบในการ
สร้างสมุดภาพเพื่อให้มัคคุเทศก์นาไปใช้ในการพาคนไปชมได้ ทั้งนี้ยังได้มีการบันทึกภาพวีดีโอ
แนะนาสถานที่ต่างๆ ที่พบในสมุดภาพอีกด้วย
ผลงานกลุ่มที่ 2 “มหัศจรรย์ยันต์ล้านนา” – ได้มกี ารนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยันต์
โทนพุทธธคุณ 56 ที่ทาให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว กระชับสั้น ได้ใจความไม่เยิ่นเย้อ ถือเป็นวี
ดีทัศน์ที่ดีมาก และนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ได้
ผลงานกลุ่มที่ 3 Chichen Itza และอารยธรรมมายัน – ได้สร้างผลงานออกมา
มากมาย อาทิ โมเดลพีรามิดซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และยังมีเกมการเรียนรู้อีกหลายเกม ถือว่า
เป็นผลงานที่ตั้งงใจและทุ่มเทในการทามาก
ผลงานกลุ่มที่ 4 สมชาย ยอดนักสืบ – ผลงานชิน้ นีเ้ ป็นหนังสั้น โดยนาความรูเ้ รื่อง
ปฏิทินมาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอ ทาให้เนือ้ เรื่องน่าสนุกและได้ความรูไ้ ปพร้อมกัน
ผลงานกลุ่มที่ 5 ราม นะวามิ (Ram Navami) – ผลงานนีเ้ ป็นโมเดลของวิหารของ
พระราม นะวามิ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับดวงดาวที่อยู่ในโมเดลด้วย
ผลงานกลุ่มที่ 6 Civilization with windmill – ผลงานชิน้ นีไ้ ด้อธิบายให้เข้าใจที่มา
และทีไ่ ปของกังหันลมได้
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3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
1. ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 2 (วันที่ 20 มี.ค. 59) นั้น นักศึกษาติดงานกระทันหัน
หลายคน จึงทาให้นักศึกษามาน้อย อย่างไรก็ตามก็ได้ให้นักศึกษาไปทัศนศึกษาด้วยตนเอง
ด้วย
2. การจัดการสอนแบบใหม่ ผู้สอนใช้เวลาในการเตรียมการสอนครั้งแรกค่อนข้างมาก
3. ในช่วงการสอนคาบแรกๆ นักศึกษาจะยังไม่สามารถปรับตัวกับการสอนแบบใหม่ เพราะชิน
กับการสอนแบบบรรยายมากกว่า
4. นักศึกษาแจ้งว่าการสอนของผู้สอน 2 ท่านในกระบวนวิชานี้ มีสไตล์การสอนในห้องเรียนที่
ต่างกันมาก ท่านหนึ่งเน้นการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนอีกท่านเน้นการสอนแบบบรรยาย
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการ
1. น่าจะมีการจัดให้มเี วทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างอาจารย์ผู้สนใจในโครงการ อาจจะเป็น
tea time หรือ lunch time ก็ได้ โดยอาจนัดหมายกันทุกเดือนเป็นต้น เพราะระหว่างทา
โครงการอาจมีประเด็นที่สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ และสามารถนาไปใช้ตอ่ ได้ทันที
2. หากมีการอบรมหรือให้ความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนแก่ผรู้ ่วมโครงการน่าจะ
เป็นประโยชน์มาก เช่น การวัดและประเมินผล การจัดทาวีดที ัศน์ และการวิจัยทางการศึกษา
เป็นต้น เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับทุน น่าจะต้องมีการฝึกเพื่อนาไปใช้จริงมากกว่ากลุ่มอื่น และ
จะได้เป็นตัวอย่างให้แก่คณาจารย์อ่นื ๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย

ลงชื่อ.....................................................................
(ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์)
หัวหน้าโครงการ
……./………/……..
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ภาคผนวก
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กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม”
วันที่ 20 มีนาคม 2559
วิทยากร
1. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ - หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โบราณคดี และอาจารย์ประจาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
2. ดร.คมสันติ โชคถวาย - อาจารย์ประจาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มช.
3. ดร.ศิรวิ รรณ เกตตะพันธุ์ - ผูอ้ านวยการสถาบัน Math Express และอดีตอาจารย์เคมี มช.
4. อาจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ - อาจารย์ประจาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
มช.
5. รศ.สมโชติ อ๋องสกุล - ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ด้านประวัติศาสตร์ และ
อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช.
กาหนดการ
09.00-09.20 น.
09.20-10.15 น.
10.15-10.45 น.
10.30-12.15 น.
12.15-12.45 น.
12.45-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-14.30 น.
14.30-15.30 น.
15.00-16.00 น.
16.00-16.30 น.

เดินทางจากหน้าตึกคณิตศาสตร์ มช. ไปวัดเจ็ดยอด (รถออก 9 โมงตรง)
กิจกรรมทัศนศึกษา “ศาสนสถานกับการสร้างปฏิทิน”
ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)
เดินทางไปวัดนันทาราม
กิจกรรมทัศนศึกษาผ่านการปฏิบัติจริงเรื่อง “เครื่องเขินชุมชนนันทาราม”
ณ วัดนันทาราม (รับประทานอาหารว่างระหว่างกิจกรรม)
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปวัดศรีสุพรรณ (รับประทานอาหารว่าง)
กิจกรรมทัศศึกษาเรื่อง “เครื่องเงินวัดศรีสุพรรณ” ณ วัดศรีสุพรรณ
เดินทางไปพิพิธภัณฑ์พืน้ ถิ่นล้านนา
กิจกรรมทัศนศึกษา “คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในวิธีชวี ิต
ของชาวล้านนา” ณ พิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา
เดินทางไปตึกคณิตศาสตร์ มช.
สรุปกิจกรรมทัศนศึกษา
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วันจันทร์ท ี่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30-18.30 น.

หมายเหตุ:
ึ ษาต ้องตรวจสอบให ้ชด
ั ว่า เวลาเรียนและเวลาสอบในรายวิชานี้ไม่ตรงกับรายวิชาอืน
1. นักศก
่
ั ดาห์แรกของการเรียนการสอน หากพบว่าเวลาสอบตรงกับวิชาอืน
ึ ษา
ภายในสป
่ ทีน
่ ั กศก
ลงทะเบียนเรียน จะไม่มก
ี ารเลือ
่ นการสอบให ้
2. ผู ้สอนจะไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าว่าจะมีสอบย่อย(Quiz)วันไหนเวลาไหนของคาบเรียน หาก
ึ ษาเข ้าห ้องเรียนสายหลังมีการสอบย่อยเสร็จแล ้ว จะไม่สามารถขอทาสอบย่อยได ้ และใน
นักศก
้
การสอบย่อยทุกครัง้ ต ้องใชกระดาษของอาจารย์
ผู ้สอนเท่านัน
้ โดยให ้เขียนข ้อมูลดังนี้
บรรท ัดแรก
Quiz ครัง้ ที่ ___, วันทีท
่ า Quiz ________
ื่ สกุล ______, รหัสนักศก
ึ ษา ________, ลาดับทีใ่ นใบเซ็นชอ
ื่ ___
บรรรท ัดทีส
่ อง ชอ
ึ ษาและจานวนใบ Quiz ทีส
หากจานวนนักศก
่ ง่ มีจานวนไม่เท่ากัน ผู ้สอนอาจยกเลิกการนา Quiz
ึ ษาด ้วยโทษสูงสุด
ครัง้ นัน
้ มาคิดคะแนน และหากพบว่ามีการทุจริตจะมีการลงโทษนั กศก
่ มย ้อนหลังได ้เฉพาะใน
3. น ักเรียนทีไ่ ม่ได้เข้าสอบย่อย(Quiz)ในห้องเรียน สามารถขอสอบซอ
่ การป่ วยทีม
กรณีทม
ี่ เี หตุผลทีย
่ อมรับได ้ เชน
่ ใี บรับรองแพทย์ และการร่วมกิจกรรมของ
่
ึ
ื
มหาวิทยาลัยทีส
่ าคัญซงมีหนั งสอลาจากผู ้บริหารระดับภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย เป็ นต ้น
ึ ษาต้องแต่งชุดน ักศก
ึ ษาทีต
4. ในว ันสอบกลางภาค และสอบปลายภาค น ักศก
่ อ
้ งตาม
่ นั น
ระเบียบของมหาวิทยาล ัย มิเชน
้ จะไม่อนุญาตเข ้าห ้องสอบ แต่ถ ้าอนุโลมให ้สอบได ้ก็จะมี
การหักคะแนนจากการสอบครัง้ นัน
้

กระบวนวิชา 201117
วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ถูกนามาใช้ในอารยธรรมโลก อาทิ ระบบจานวน การวัด การก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม และศิลปะ
2. อธิบายจุดกาเนิดและความแตกต่างของปฏิทินสุริยคติ จันทรคติ และดาราคติ และอธิบายศักราชที่สาคัญของ
ประเทศไทยและโลก เทียบศักราชที่สาคัญได้ และนาความเข้าใจนีไ้ ปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. อธิบายความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ในอารยธรรมโลกได้
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเทคนิคและวัสดุที่ใช้ในศิลปวัตถุและโบราณสถานได้
เนื้อหากระบวนวิชา
1. คณิตศาสตร์กับอารยธรรม
1.1 ระบบจานวนและการวัดในอดีต
1.2 คณิตศาสตร์ในการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมในอดีต
1.3 คณิตศาสตร์ในศิลปะ
2. ระบบปฏิทินและศักราช
2.1 ปฏิทินสุริยคติ จันทรคติ และดาราคติ
2.2 ศักราชที่สาคัญ และการเทียบศักราช
2.3 ปฏิทินจันทรคติไทย และปฏิทินจันทรคติอื่น
2.4 ศาสนสถานกับการสร้างปฏิทิน
3. วิทยาศาสตร์กับอารยธรรม
3.1 ร่องรอยความเจริญทางวิทยาศาสตร์กับอารยธรรมโลก
3.2 วิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี
- การตรวจสอบเทคนิคและวัสดุที่ใช้ในศิลปวัตถุ
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีใ่ ช้ในโบราณสถาน
- การหาอายุโบราณวัตถุ
3.3 การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.4 การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานจากภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
หนังสืออ้างอิงหลัก:
ลอย ชุนพงษ์ทอง, ปฏิทินไทยเชิงดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, รัฐยาการพิมพ์, 2550.
สมัย ยอดอินท์ และคณะ, งานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องการเป็นหรือไม่เป็นปีอธิกมาสของปฏิทินจันทรคติไทย ปี พ.ศ.
2555, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
ประมวล เพ็งจันทร์ และชัชวาล บุญปัน, สังขยาปกาสกฎีกา อุปกรณ์แห่งการหยั่งรู้ถงึ ความจริงจากโลกวิทยาศาสตร์
พุทธศาสนา, บทความ, 2543.
Robert Blitzer, Thinking Mathematically, 3rd ed., Pearson Education, .2005
Goffer, Zvi, Archaeological Chemistry, v.55, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1980.
Pollard, A.M., et al, Analytical chemistry in archaeology, Cambridge, New York: Cambridge
University Press, 2007.
เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมสามารถดูได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์กระบวนวิชา

*** การทารายงานหรือผลงาน กระบวนวิชา 201117 ***
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ มาสร้างผลงานเกี่ยวข้องกับอารยธรรม
ของมนุษย์ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือโลก โดยคิดคะแนนเป็น 30% ของคะแนนทั้งหมดในกระบวนวิชานี้
* การแบ่งกลุ่มและกาหนดเวลาส่งงาน
1. ให้จัดกลุ่มละ 4-7 คนเท่านั้น โดยเน้นให้ทางานเป็นทีม ให้หาข้อมูลร่วมกัน อภิปรายถกเถียงกัน และหา
ข้อสรุปร่วมกัน
2. ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 59
3. ชมผลงานนักศึกษารุ่นก่อน
วันพุธที่ 10 ก.พ. 59
4. ส่งหัวข้อและแนวทางการสร้างผลงาน
วันอังคารที่ 16 ก.พ. 59
5. ส่งผลงานสมบูรณ์
วันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 59
6. นาเสนอผลงานนอกสถานที่
กาหนดในชั้นเรียน
* ลักษณะรายงานหรือผลงาน ต้องเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. รายงาน ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่นับหน้าปก และหน้าเอกสารอ้างอิง) เน้นเสนอแง่คดิ ทฤษฏี สมมุตฐิ าน เปรียบเทียบ
แนวคิดของตนเอง และ/หรือ ของบุคคลอื่น โดยต้องมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลจากสมาชิกในกลุ่มด้วย ตัวอย่างเช่น
บทความ "น้าบ่อหลวงในมุมมองของนักคณิตศาสตร์" http://www.atichart.com/Articles/2013-1110WatNamborluang_with_Cover.pdf และรายงานเรื่อง “กฏหมายในมิตคิ ณิตศาสตร์” http://atichart.com/201117/2061172556-Term3/Group24_Law_and_Math.pdf
2. วีดีทศั น์ 3-10 นาที อธิบายแนวคิดของบุคคลอื่น หรือของตนเอง หรือพูดถึงพัฒนาการของทฤษฏีการศึกษาเรื่องใด
เรือ่ งหนึ่งก็ได้ ตัวอย่างเช่น วีดีทัศน์คณิตศาสตร์กับการสร้างกาแพงเมืองเชียงใหม่ และจิตรกรรมวัดอุโมงค์อันล้าค่าแห่งล้านนา
จากเว็บไซต์รายวิชา ในการนาวีดีทัศน์หรือรูปของผู้อื่นมาประกอบต้องมีการระบุที่มาในวีดีทัศน์ ทั้งนีผ้ ู้ทาต้องระบุไว้ตอนต้นหรือ
ตอนท้ายของวีดีทัศน์ดว้ ยว่า “วีดีทัศน์นีจ้ ัดทาสาหรับกระบวนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม(201117)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาเสนอ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และ ดร.คมสันติ โชคถวาย” หรือข้อความอื่นที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน
(เช็คการสะกดชื่อกระบวนวิชา และชื่ออาจารย์ผู้สอน ให้ถูกต้องด้วย)
3. แบบจาลองหรือโมเดล ขนาดเล็กหรือใหญ่กไ็ ด้ เพื่ออธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีหนึ่งให้เข้าใจง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น
โมเดลจาลองวัดอุโมงค์ 3 มิติ และการนาเสนอการเปลี่ยนแปลงเมืองโรมันในหนังสือเที่ยวกรุงโรมที่จะให้ชมในชัน้ เรียน
4. กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างกิจกรรมที่นาไปสอนนักเรียน หรือ/และ นักศึกษาได้ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมถอดรหัส
ตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง ดูตัวอย่างงานที่ทาเสร็จแล้วหลายเรื่องได้
ที่ http://www.atichart.com/Hist_Math_Project.htm, http://math.science.cmu.ac.th/ams/HistSciProject.htm, http://www.atichar
t.com/Integrated_Math_Sci_for_Lanna.htm
5. งานลักษณะอื่น ทีผ่ ่านความเห็นชอบจากผู้สอน

* การตั้งชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องควรมีความน่าสนใจ ทาให้เกิดความอยากรู้อยากติดตาม เช่น มหัศจรรย์จัตุรัสกลล้านนา, แม่นากว้
้ างแค่ไหน
แผนที่ทางอากาศบอกเราได้, คณิตศาสตร์ในพืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ และ ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง เป็นต้น
* การส่งผลงานสมบูรณ์ วันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 59
1. ส่งรายงาน/ผลงานที่จดั ทา
2. ส่งซีดีซงึ่ มีไฟล์ต่อไปนี้
o ไฟล์วดี ีทัศน์การนาเสนอผลงานของกลุ่ม ภายใน 5 นาที (ยกเว้นคนเลือกทาวีดที ัศน์ ไม่ตอ้ งส่งไฟล์น)ี้
o ส่งไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มที ั้งหมด (ถ้ามี) ทั้งรายงาน วีดที ัศน์ สือ่ มัลติมเี ดีย และไฟล์สร้างผลงานต่างๆ ให้นาไฟล์
ทั้งหมดใส่แผ่นซีดี พร้อมทั้งเขียนชื่อกลุ่มและชื่อเรื่องที่ทาบนแผ่นซีดดี ้วย
o ส่งเอกสารเพื่อแสดงว่าผลงานส่วนใดได้ทาเอง และส่วนใดได้นาเอาของคนอื่นมาใช้ โดยต้องใส่แหล่งอ้างอิงให้
เห็นชัดเจน หากไม่อา้ งแหล่งอ้างอิง จะถือว่าจงใจลอกผลงานของผู้อื่น
o สาหรับกลุ่มทีเ่ ลือกทาวีดที ัศน์ ต้องส่งไฟล์วีดที ัศน์ทที่ าสมบูรณ์ ทั้งไฟล์ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก(ไม่เกิน 100
MB)
o สาหรับกลุ่มทีเ่ ลือกทารายงาน ให้ส่งรายงานทัง้ ในรูปแบบไฟล์ Word และไฟล์ PDF (โดยต้องต่อไฟล์ทั้งหมดใน
รูปเล่มที่สมบูรณ์และเรียงหน้าให้ถูกต้อง)
3. ส่งเอกสารอธิบายว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทางานอะไรบ้างอย่างคร่าวๆ (เขียนในกระดาษส่งก็ได้)
* เกณฑ์การให้คะแนน 30 คะแนน
- ในการส่งงาน ต้องทาตามข้อตกลงและกาหนดเวลาส่งงานอย่างเคร่งครัด (เพื่อฝึกวินัย และการตรงต่อเวลา)
- ผลงานที่ทา ต้องไม่คัดลอก หรือนาผลงานของผู้อื่นมานาเสนอ และต้องแสดงแหล่งอ้างอิงให้ชดั เจน ทัง้ หนังสือ เอกสาร
รูปภาพ วีดีทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้รู้ และเว็บไซต์ทั้งหมดที่นามาใช้งานด้วย หากพบว่ามีการนาผลงานผู้อ่นื มาใช้โดยไม่ได้
อ้างอิงถึง จะถือว่าทาการทุจริต โดยผู้สอนอาจพิจารณาลาดับขัน้ F ในกระบวนวิชานี้ (เพื่อฝึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ด้วย)
- หากเป็นไปได้ ควรมีผลงานที่อ้างอิงที่มากกว่าเว็บไซต์ และควรเน้นแหล่งที่มาของเอกสารที่น่าเชื่อถือสูง เช่น หนังสือ
วารสารทางวิชาการ ผู้รู้เฉพาะด้าน และเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ
- เน้นการสร้างผลงานที่เน้นการนาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาอธิบายอารยธรรมของมนุษย์ ในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ หรือโลกได้
- หากสร้างผลงานที่มีแนวคิดใหม่ โดยอธิบายอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ จะได้คะแนนมากเป็นพิเศษ
หมายเหตุ: หากมีการปรับเปลี่ยนเรื่องใด จะมีการแจ้งให้ทราบในห้องเรียน

D) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาที่ศกึ ษา (2.1)
(เชื่อมกับการทาการบ้าน การอ่านหนังสือเพิ่มเติม และ
การมีพ้ืนฐานควมรู้ตอบตัวทีด่ ี)

A) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(1.1.1)
(ดูจากการทาแบบทดสอบย่อย และการทากิจกรรม เป็น
ต้น)
B) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (1.2)
(ระเบียบข้อบังคับพืน้ ฐาน คือ เข้าเรียน 80% ขึน้ ไป, เข้า
เรียนตรงเวลา 80% ขึน้ ไป, แต่งตัวสุภาพให้เกียรติผู้สอน
และสถานที่ราชการทุกครัง้ , ทาการบ้านตามที่ได้รับ
มอบหมาย)
C) ภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
(1.3.1)

เกณฑ์

- ไม่สามารถระบุและอธิบาย
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาได้อย่างถูกต้อง

- เข้าร่วมในกระบวนการทางานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิผล เช่น มีสว่ นในการ
วางแผน มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมทีม มีสว่ นสร้างผลงานและพาทีม
ไปสู่ความสาเร็จ

- ไม่มสี ่วนร่วมกับทีมในทางที่
เกิดผลดีเพื่อให้งานของกลุ่มบรรลุ
เป้าหมาย

3 = ดี
(75% ขึ้นไป)
- สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่
ถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ไม่
ถูกต้องและสามารถปฏิบัตติ นให้
เหมาะสมในการเรียนได้
- โดยเฉลี่ย ถือว่าปฏิบัตติ ามระเบียบ
ข้อบังคับสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

- เข้าร่วมในกระบวนการทางานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิผล เช่น มีสว่ นในการ
วางแผน มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมทีม มีส่วนสร้างผลงานและพาทีม
ไปสู่ความสาเร็จ
- อานวยความสะดวกแก่ทีมอย่างมี
ประสิทธิผล
- ระบุและอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ - ระบุและอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาที่ศกึ ษาได้อย่างถูกต้อง สาคัญในเนื้อหาที่ศกึ ษาได้อย่างถูกต้อง
พอสมควร
และครบถ้วน

- โดยเฉลี่ย ถือว่าปฏิบัตติ ามระเบียบ
ข้อบังคับพอดี

- โดยเฉลี่ย ถือว่าไม่ปฏิบัตติ าม
ระเบียบข้อบังคับ

1 = ควรปรับปรุง
2 = พอใช้
(น้อยกว่า 50%)
(50-74%)
- ไม่สามารถแยกแยกได้วา่ อะไรคือ - สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่
สิ่งที่ถูกต้องและอะไรคือสิ่งทีไ่ ม่
ถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องใน
ถูกต้องในการเรียน
การเรียน

เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้สมาชิกในกลุ่ม ในการทากิจกรรมในห้องเรียน กระบวนวิชา 201117

H) สามารถนาความรู้แบ่งปันและชี้นาแก่สมาชิกในกลุ่ม
ของชั้นเรียน (4.2.2)

- สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์
ความรู้ ทักษะในการแก้โจทย์ที่
กาหนดให้ได้อย่างถูกต้องพอสมควร
- สามารถคิดด้วยมุมมองและวิธีการที่
หลากหลาย และเป็นระบบพอสมควร
- มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อืน่ (รู้กาลเทศะใน
การพูดและฟัง, ทา ตัวเป็นที่ยอมรับ)
- สามารถทางานร่วมกับทีมได้ดี (รับ
ฟังความคิดเห็นและร่วมมือในการ
ทางานเป็นอย่างดี)

- สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์
ความรู้ ทักษะในการแก้โจทย์ที่
กาหนดให้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- สามารถคิดด้วยมุมมองและวิธีการที่
หลากหลาย และเป็นระบบอย่างชัดเจน
- มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (รู้กาลเทศะใน
การพูดและฟัง, ทา ตัวเป็นที่ยอมรับ)
- สามารถทางานร่วมกับทีมได้ดี (รับ
ฟังความคิดเห็นและร่วมมือในการ
ทางานเป็นอย่างดี)
- สามารถแก้ไขปัญหาในการทางาน
ร่วมกับกลุ่ม มีความรับผิดชอบและยึด
ผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก
- ไม่มสี ่วนส่งเสริมหรือให้อะไรกับ - มีส่วนสร้างผลงานและพาทีมไปสู่
- มีส่วนสร้างผลงานอย่างดีในการ
ทีมในทางที่เกิดผลดีหรือบรรลุ
ความสาเร็จ เช่น
นาทีมไปสู่ความสาเร็จ เช่น
เป้าหมาย
(1) เสนอความคิดในการร่วมประชุม
(1) ร่วมแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์
- ขาดการเข้าร่วมประชุมหลายครัง้ กลุ่ม
ในการร่วมประชุมกลุม่
หรือมาประชุมไม่ตรงเวลาหรือไม่
(2) แสดงออกถึง (หรือพยายามพัฒนา) (2) ร่วมสร้างงานที่มีคุณภาพทาให้
มีการเตรียมตัวที่ดี
ความรู้/ทักษะที่จาเป็นต่องาน
ทีมงานประสบผลสาเร็จอย่างมี
- ไม่มสี ่วนร่วมในการแสดงความ
นัยสาคัญ
คิดเห็นในการประชุม
(3) แบ่งปันข้อมูล/ความรู้เพื่อชีน้ า
- ไม่สามารถทางานได้ตามแผน
สมาชิกในกลุ่มของชั้นเรียน
ตามกาหนดเวลา
- ไม่สามารถรับผิดชอบหรือทางาน
ในส่วนที่กลุม่ มอบหมายได้สาเร็จ

E) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ - ไม่สามารถวิเคราะห์ และ
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา (2.2) ประยุกต์ความรู้ ทักษะในการแก้
โจทย์ที่กาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
F) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างมีระบบ (3.1)
- ไม่สามารถคิดด้วยมุมมองและ
วิธีการที่หลากหลาย และเป็นระบบ
G) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (4.1.1)
- ไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น
- ไม่สามารถทางานร่วมกับทีมได้
- ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการ
ทางานร่วมกับกลุ่ม ไม่มคี วาม
รับผิดชอบ และไม่ยดึ ถืผลประโยชน์
ของกลุม่ เป็นหลัก
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ระบบประเมิ
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ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พิมพวันที่ 08/06/2559
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ชื่
อผู
สอน : อติชาต เกตตะพันธุ


(ATICHART KETTAPUN)
จํ
านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน 33 คน จํ
านวนนักศึกษาที่
ทํ
าการประเมิน 17 คน คิดเป
นร
อยละ 51.52
ผลการประเมิน
ลํ
าดับ
ที่

รายการประเมิน

1 อธิบายใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับวัตถุ
ประสงคของหัวขอที่สอน
2

สอนเนื้อหาครบถวนตามวัตถุ
ประสงคและใชเวลาอยางเหมาะ
สม

3 จัดลํ
าดับเนื้อหาเป
นไปอยางมีระบบและขั้นตอนชัดเจน

ค
าเฉลี่
ย
ร
อยละควร ร
อยละ ร
อยละ ร
อย ร
อยละ ร
อยละค
าเฉลี่
ย
การ
ปรับปรุ
ง พอใช
ปานกลาง ละดี ดีมาก การประเมิน
ประเมิน
5.88

0

0

29.41 64.71

89.41

4.47

5.88

0

5.88

35.29 52.94

85.88

4.29

5.88

0

5.88

29.41 58.82

87.06

4.35

4

สอดแทรกเรื่องคุ
ณธรรมและจริยธรรมที่มีสาระประโยชนใน
ระหวางการบรรยาย

5.88

0

11.76

41.18 41.18

82.35

4.12

5

มีการใชเทคนิควิธีสอนและสื่อประกอบการสอนตางๆ เพื่อใหผู
5.88
เรียนเกิดความสนใจและเขาใจบทเรียน

0

0

23.53 70.59

90.59

4.53

6

มีวิธีการสอนที่กระตุ
นใหนักศึกษาไดฝกการคิด วิเคราะห และ
แกป
ญหาอยางมีวิจารณญาณในเนื้อหาที่สอน

5.88

0

0

29.41 64.71

89.41

4.47

7

เปดโอกาสรับฟ
งและตอบขอซักถามของผู
เรียนในชั้นเรียนหรือ
นอกชั้นเรียน

5.88

0

0

35.29 58.82

88.24

4.41

17.65 29.41 47.06

82.35

4.12

แนะนํ
าแหลงคนควา เอกสาร หรือตํ
าราสํ
าหรับใหนักศึกษาใช
5.88
อานประกอบ
สรุ
ปผลการประเมิน
ผลการประเมินการสอนทั้
งวิชา ได
คะแนนเฉลี่
ย 4.35 คิดเป
นร
อยละ 86.91
8

0

ข
อคิดเห็
นอื่
นๆ
ลํ
าดับ
ที่
1

รายการข
อคิดเห็
น

หนู
ชอบเทคนิคการสอนของอาจารยคะ ตื้นเตน มีความสุ
ข สนุ
กสนานตลอดเวลา กิจกรรมนาสนใจ ทัศนศึกษาสนุ
กสนาน อาจารยทํ
างานอยางมี
ความสุ
ขเป
นไอดอลของหนู
ในการทํ
างานในอนาคตเลยคะ
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ประจํ
าภาคการศึกษา 2/2558
จํ
านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน 33 คน จํ
านวนนักศึกษาที่
ทํ
าการประเมิน 17 คน คิดเป
นร
อยละ 51.52
ผลการประเมิน
ลํ
าดับ
ที่

ร
อยละ
ร
อยละ ร
อย ร
อยละ
ร
อย
ค
าเฉลี่
ย
ร
อย
ค
าเฉลี่
ย
ควร ละ ปาน
ละดี
การ
ละดี
การ
ปรับปรุ
ง พอใช
กลาง
มาก
ประเมิน
ประเมิน

รายการประเมิน

ในวันเปดสอนกระบวนวิชา ไดมีการแจงใหนักศึกษาทราบและเขาใจเกี่
ยวกับกระบวน
1 วิชา งานที่
มอบหมาย ตารางสอน วิธีการประเมินผลการเรียน เกณฑการใหคะแนน
และเอกสารอานประกอบ

0

0

5.88 41.18 52.94 89.41

4.47

2 เนื้อหาในการสอนสอดคลองกับวัตถุ
ประสงคของกระบวนวิชา

0

0

23.53 23.53 52.94 85.88

4.29

3 เนื้อหาแตละเรื่
องเหมาะสมกับเวลาที่
ใชในการสอน

0

0

17.65 41.18 41.18 84.71

4.24

4 กระบวนวิชานี้สงเสริมใหผเู
รียนคิดและคนควาดวยตนเอง และรู
จักวิเคราะห วิจารณ

0

0

17.65 35.29 47.06 85.88

4.29

5 วิธีการวัดผล สอดคลองกับวัตถุ
ประสงคของการเรียนและเนื้อหาวิชา

0

0

29.41 23.53 47.06 83.53

4.18

6 ปริมาณงานหรือกิจกรรมที่
กํ
าหนดใหทํ
านอกเหนือจากเวลาเรียนมีความเหมาะสม

0

5.88 23.53 29.41 41.18 81.18

4.06

0

5.88 11.76 29.41 52.94 85.88

4.29

7 ความเหมาะสมของสื่
อการสอนหรือเอกสารประกอบการสอน
สรุ
ปผลการประเมิน
ผลการประเมินการสอนทั้
งวิชา ได
คะแนนเฉลี่
ย 4.26 คิดเป
นร
อยละ 85.21

ข
อคิดเห็
นอื่
นๆ
ลํ
าดับที่
1

รายการข
อคิดเห็
น
เป
นวิชาที่
เรียนสนุ
ก กิจกรรมสนุ
กมากคะ
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นักศึกษาคณะ _____________________________ สาขาวิชา_________________________ ชั้นปีที่ ______
นักศึกษาเข้าเรียน 0-20% 20-40%40-60%60-80% 80-100%

ตอนที่ 1 : การประเมินสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนการสอน ในกระบวนวิชา 201117
ระดับความคิดเห็น
ข้อ

สิ่งทีน่ ักศึกษาได้รับจากการเรียนการสอน

1

ได้ฝึกทักษะการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

2

ได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร เช่น การนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน การ
นาเสนองานผ่านกิจกรรมในชัน้ เรียน และการสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียน เป็นต้น

3

ได้ฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น เช่น การสร้างผลงาน (project) และการทา
กิจกรรมในห้องเรียน เป็นต้น

4

ได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ เช่น การสร้างผลงาน (project) และการทา
กิจกรรมในห้องเรียน เป็นต้น

5

ได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา เช่น การสร้างผลงาน (project) และการทา
กิจกรรมในห้องเรียน เป็นต้น

6

ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่สามารถนาไปกับการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong
Learning) อาทิ แรงจูงใจที่จะเรียนรู้ดว้ ยตนเอง และการเสาะหาข้อมูลใหม่ได้ด้วย
ตนเอง เป็นต้น

7

ได้ฝึกทักษะด้านสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี เช่น การสืบค้นข้อมูลออนไลน์
การใช้เทคโนโลยีในการจัดทาผลงาน และ การสื่อสารข้อมูลผ่านเฟซบุค๊ เป็นต้น

8

ได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบ ที่พึง
มี เช่น ความซื่อสัตย์ การอ้างอิงผลงานผู้อ่นื ให้ชัดเจน การส่งงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และการตรงต่อเวลา เป็นต้น

9

เข้าใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเรียนรูแ้ บบบูรณาการ

มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าการนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาศึกษา
10 เกี่ยวกับอารยธรรมไทยและอารยธรรมโลก

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ระดับความคิดเห็น
ข้อ

สิ่งทีน่ ักศึกษาได้รับจากการเรียนการสอน

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

มีความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน จนสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่
11 ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้ต่อไป
ได้แนวคิดใหม่ และแรงบันดาลใจ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และมี
12 ประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมปิ ัญญาของบรรพบุรุษไทย และมีความภาคภูมใิ จในความ
13 เป็นไทยมากยิ่งขึน้
14 เห็นว่ากระบวนวิชานี้มปี ระโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 มีความพึงพอใจในภาพรวมกับการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี้

ตอนที่ 2 : การประเมินวิธีหรือเทคนิคการสอน ในกระบวนวิชา 201117
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ

วิธีหรือเทคนิคการเรียนการสอน

1

การสอนแบบ Flipped Classroom (ชมวีดีทัศน์มาก่อนเรียน)

2

การสอนแบบ Active Learning (ทากิจกรรมในห้องเรียน)

3

การสอนแบบ Project-based Learning (การสร้างผลงานกลุม่ ของตนเอง)

4

การมีการ Quiz ก่อนเรียน (ในช่วงก่อนสอบกลางภาค)

5

การทัศนศึกษานอกสถานที่

6

การเชิญวิทยากรภายนอกที่เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้

7

การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (เช่น การให้เลือกสร้างงานที่ชอบและ
ถนัด และการสอบถามถึงความต้องการของนักศึกษา เป็นต้น)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ตอนที่ 3 : การให้ข้อมูลเชิงบรรยาย เกี่ยวกับการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 201117
ขอนักศึกษาเขียนตอบคาถามทั้ง 3 ข้อด้านล่าง โดยอาจารย์จะอ่านทุกความเห็นและนาไปปรับปรุงการสอนต่อไป
1. จุดเด่นของการเรียนการสอนที่อยากให้คงไว้

2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขนึ้

3. ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (เช่น ประโยชน์ในการเรียนวิชานี้ การอยากแนะนาให้เพื่อนมาเรียน การทัศน
ศึกษา การเชิญวิทยาการภายนอกมาสอน การวัดผลประเมินผล เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกหัด ห้องเรียน
และแบบสอบถามนี้ เป็นต้น)

6

5

4

3

2

1

ข้อ

13
(46.43%)

18
(62.29%)
9
(32.14%)
9
(32.14%)
10
(35.71%)

ได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร เช่น กำรนำเสนอผลงำนต่อสำธำรณชน
กำรนำเสนองำนผ่ำนกิจกรรมในชั้นเรียน และกำรสื่อสำรกับเพื่อนใน
ชัน้ เรียน เป็นต้น

ได้ฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น เช่น กำรสร้ำงผลงำน (project)
และกำรทำกิจกรรมในห้องเรียน เป็นต้น

ได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ เช่น กำรสร้ำงผลงำน (project) และ
กำรทำกิจกรรมในห้องเรียน เป็นต้น

ได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา เช่น กำรสร้ำงผลงำน (project) และกำร
ทำกิจกรรมในห้องเรียน เป็นต้น

ได้เรียนรู้วิธีกำรเรียนรู้ที่สำมำรถนำไปกับการเรียนรู้ตลอดชีวติ
(Lifelong Learning) อำทิ แรงจูงใจที่จะเรียนรู้ดว้ ยตนเอง และกำร
เสำะหำข้อมูลใหม่ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น

สิ่งทีน่ ักศึกษาได้รับจากการเรียนการสอน

9
(32.14%)

มากที่สุด
(5)

ได้ฝึกทักษะการคิด เช่น กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ

สิ่งทีน่ ักศึกษาได้รับจากการเรียนการสอน

11
(39.29%)

15
(53.57%)

15
(53.57%)

8
(28.57%)

12
(42.86%)

18
(62.29%)

มาก
(4)

0
(0.00%)

น้อย
(2)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

น้อยมาก
(1)

ระดับความคิดเห็น

6
1
(21.43%) (3.57%)

4
0
(14.29%) (0.00%)

4
0
(14.29%) (0.00%)

2
(7.14%)

3
0
(10.71%) (0.00%)

1
(3.57%)

ปานกลาง
(3)

ระดับความคิดเห็น

ตอนที่ 1 : การประเมินสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนการสอน ในกระบวนวิชา 201117

จำนวนผูท้ ำแบบประเมิน 28 คน จำก 33 คนที่มำเรียนกระบวนวิชำนี้ คิดเป็น 84.44%

4.07

4.18

4.18

4.57

4.36

4.29

ค่าเฉลี่ย

สรุปแบบสอบถามความเห็นนักศึกษาต่อการสอนวิชา 201117 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก
ที่สุด

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

การแปล
ความหมาย

17
(60.71%)
12
(42.86%)
15
(53.57%)

6
(21.43%)
12
(42.86%)
9
(32.14%)

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมปิ ัญญำของบรรพบุรุษไทย และมีความภาคภูมใิ จ

เห็นว่ำกระบวนวิชำนีม้ ปี ระโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 มีความพึงพอใจในภาพรวมกับกำรเรียนกำรสอนในกระบวนวิชำนี้

14

14
(50.00%)

12
(42.86%)

ได้แนวคิดใหม่ และแรงบันดำลใจ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่
น่ำสนใจ และมีประโยชน์ตอ่ ผู้อนื่

หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้ต่อไป

4
(14.29%)

มีควำมเข้ำใจเนื้อหำที่เรียน จนสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

มีควำมเข้ำใจและเห็นคุณค่าการนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มำศึกษำเกี่ยวกับอำรยธรรมไทยและอำรยธรรมโลก
23
(82.14%)

11
(39.29%)
9
(32.14%)

14
(50.00%)
16
(57.14%)

เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของการศึกษาเรียนรูแ้ บบบูรณาการ

รับผิดชอบ ที่พึงมี เช่น ควำมซือ่ สัตย์ กำรอ้ำงอิงผลงำนผู้อื่นให้ชัดเจน
กำรส่งงำนภำยในระยะเวลำที่กำหนด และกำรตรงต่อเวลำ เป็นต้น

14
(50.00%)

12
(42.86%)

ได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม วินัย และความ

13 ในความเป็นไทยมำกยิง่ ขึน้

12

11

10

9

8

7

19
(67.86%)

6
(21.43%)

มาก
(4)

ได้ฝึกทักษะด้านสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี เช่น กำรสืบค้น
ข้อมูลออนไลน์ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดทำผลงำน และ กำรสื่อสำร
ข้อมูลผ่ำนเฟซบุค๊ เป็นต้น

มากที่สุด
(5)

น้อย
(2)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

4
0
(14.29%) (0.00%)
4
0
(14.29%) (0.00%)

4
1
(14.29%) (3.57%)

2
(7.14%)

1
(3.57%)

3
0
(10.71%) (0.00%)
3
0
(10.71%) (0.00%)

2
(7.14%)

3
0
(10.71%) (0.00%)

ปานกลาง
(3)

0
(0.00%)
0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)
0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

น้อยมาก
(1)

4.18

4.29

4.00

4.36

4.11

4.46

4.39

4.36

4.11

ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

การแปล
ความหมาย

7

6

5

4

3

2

1

ข้อ

การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (เช่น กำรให้เลือกสร้ำงงำนที่
ชอบและถนัด และกำรสอบถำมถึงควำมต้องกำรของนักศึกษำ เป็นต้น)

การเชิญวิทยากรภายนอกที่เชี่ยวชำญมำบรรยำยให้ควำมรู้

การทัศนศึกษานอกสถานที่

กำรมีกำร Quiz ก่อนเรียน (ในช่วงก่อนสอบกลำงภำค)

กำรสอนแบบ Project-based Learning (กำรสร้ำงผลงำนกลุม่ ของ
ตนเอง)

กำรสอนแบบ Active Learning (ทำกิจกรรมในห้องเรียน)

กำรสอนแบบ Flipped Classroom (ชมวีดีทัศน์มำก่อนเรียน)

วิธีหรือเทคนิคการเรียนการสอน
มาก
(4)

15
(53.57%)
14
(50.00%)
15
(53.57%)
14
(50.00%)
10
(35.71%)
12
(42.86%)
12
(42.86%)

มากที่สุด
(5)

7
(25.00%)
13
(46.43%)
6
(21.43%)
6
(21.43%)
13
(46.43%)
11
(39.29%)
9
(32.14%)

6
(21.43%)
1
(3.57%)
7
(25.00%
)
7
(25.00%
)
4
(14.29%)
5
(17.86%)
7
(25.00%
)

ปานกลาง
(3)

ระดับความพึงพอใจ

1
(3.57%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)

1
(3.57%)

0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)

น้อย
(2)

ตอนที่ 2 : การประเมินวิธีหรือเทคนิคการสอน ในกระบวนวิชา 201117

0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)

น้อยมาก
(1)

4.07

4.21

4.25

3.89

3.96

4.43

4.04

ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

เห็นด้วยมำก

การแปล
ความหมาย

-

-

-

1.
-

จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนที่อยากให้คงไว้
กำรทำกิจกรรมในห้องเรียน
กำรเชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้
กำรทัศนศึกษำภำยนอก ทำให้ทรำบควำมเป็นมำเป็นไป
กำรนำเสนอที่ อมช.
กำรทำงำนเป็นกลุ่ม กำรมีกิจกรรมที่ทำเป็นกลุ่มในคำบเรียน ทำให้ทุกคนได้พูดคุยกัน และช่วยกันแสดงควำมเห็น
กำรเรียนกำรสอบแบบ flip classroom ข้ำพเจ้ำคิดว่ำดีมำกๆ เพรำะนอกจำกจะช่วยปะหยัดเวลำในกำรเรียนกำรสอนในห้องแล้ว ยังช่วยให้เรำมีควำมเข้ำใจ
ในเนื้อหำนั้นๆมำกขึ้นกว่ำเดิมมำก
กำรเรียนรูแ้ บบเป็นกลุ่ม
กำรเรียนบูรณำกำรกับกิจกรรมในห้องเรียน
เอำนักศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้
Quiz ที่มกี ำรให้ดูวีดที ัศน์มำก่อน แล้วมำเรียนซ้ำในห้องอีกรอบ ทำให้เป็นกำรย้ำควำมรูท้ ี่มใี ห้เข้ำใจมำกขึ้น
กำรเปิดคลิปจำกของจริง
มีกำรเอำวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญมำบรรยำย
กำรเรียนแบบจัดกุล่ม Active learning เป็นกำรเรียนที่ดี สำมำรถจดจำงำนได้มำกกว่ำกำรเรียนแบบปกติ เนื่องจำกกระตุ้นกำรเรียนรู้ตลอดเวลำที่ทำ
กิจกรรม ทำให้นักศึกษำสนุกกับกำรเรียน ทุกคนมีสว่ นร่วมกับงำนต่ำงๆ หำกมีควำมใส่ใจในงำนที่ได้รับมอบหมำย
กำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์น้ีเป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ดมี ำก กล่ำวคือ เป็นกำรเรียนแบบ active learning ซึ่งช่วยกระตุ้นควำมสนใจของผู้เรียน
ด้วย กำรจัดกิจกรรมในห้องเรียน และให้ดูคลิปเรื่องที่เรียนก่อนเรียนจริง ดังนั้นจึงอยำกให้คงกำรจัดกิจกรรมกำรตอบคำถำม และกำรดูคลิปไว้ นอกจำกนี้
อยำกให้จัดทัศนศึกษำคงไว้ เพรำะ ช่วยให้นักศึกษำได้มีส่วนร่วมจำกสถำนที่จริง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ flipped classroom ทำให้เกิดควำมสนุกสนำน และทำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง
กำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ ทำให้ได้ศึกษำในสถำนที่จริง ได้เห็นของจริง ทำให้เกิดกำรเรียนรูจ้ ริงๆ
กำรทำโปรเจคทำให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ และได้ฝึกกำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม

ตอนที่ 3 : การให้ข้อมูลเชิงบรรยาย เกี่ยวกับการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 201117

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้นึ
กำรทำ quiz
กำรดูวีดที ัศน์มำกเกินไป
กำรเรียนกำรสอนในกระบวนวิชำนีค้ ่อนข้ำงมีประสิทธิภำพสูงอยู่แล้ว ถ้ำเปรียบเทียบกับกระบวนวิชำอื่นในมหำวิทยำลัย แต่อยำกให้อำจำรย์ช่วยกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนมีควำมตื่นตัวมำกกว่ำนี้
ภำพรวมของกำรเรียนดีมำก แต่ข้ำพเจ้ำคิดว่ำภำระงำนอำจมำกเกินไป อยำกให้อำจำรย์ลดกำรทำ quiz ให้น้อยกว่ำนี้ อำจจะรวบ quiz หลำยๆเรื่อง ใน 1
quiz
ควรมีกำรจัดระเบียบกำรทำงำนเป็นกลุ่ม project ให้มคี นเท่ำกันมำกกว่ำกำรเปิดกว้ำงในจำนวนคนที่ไม่เท่ำกันในแต่ละกลุ่ม ทำให้งำนที่ออกมำมีคุณภำพที่
ต่ำงกัน ทำให้อำจเป็นประเด็นที่งำนในกำรสรุปคะแนนที่แต่ละกลุ่มได้
ควบคุมเวลำในกำรจัดกิจกรรมในห้องเรียนมำกกว่ำนี้ บำงครัง้ เนื้อหำมำกเกินไป เวลำไม่พอ ควรตัดเนือ้ หำบำงส่วนออก
เวลำสำหรับกำรไปทัศนศึกษำควรมำกกว่ำนี้ ไม่อัดแน่นเกินไปในวันเดียว
วีดีโอกับกำรบรรยำยในห้องไม่ควรเหมือนกันทั้งหมด ควรเป็นแค่กำรทบทวนจำกกำรดูวีดีโอในห้องเรียน
อำจำรย์ควรพูดให้ช้ำลง เพรำะบำงคนฟังไม่ทัน
ควรกำหนดชิน้ งำนว่ำทำอะไรบ้ำง และให้ทำตรงกันในแต่ละกลุ่ม ถึงแม้ว่ำจะคนละเรื่อง แต่ก็จะเป็นกำรประเมินในเกณฑ์เดียวกัน เช่น โมเดลก็ทำโมเดล
เหมือนกัน รำยงำนก็รำยงำนเหมือนกัน จะทำให้เห็นข้อแตกต่ำงกันที่ชัดเจน และสำมำรถให้คะแนนเป็นธรรมขึ้น
ช่วงหลังน่ำจะมีกำรรวมกลุ่มเพื่อให้ทำกิจกรรมภำยในห้อง

3. ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (เช่น ประโยชน์ในกำรเรียนวิชำนี้ กำรอยำกแนะนำให้เพื่อนมำเรียน กำรทัศนศึกษำ กำรเชิญวิทยำกำรภำยนอกมำสอน
กำรวัดผลประเมินผล เอกสำรประกอบกำรเรียน แบบฝึกหัด ห้องเรียน และแบบสอบถำมนี้ เป็นต้น)
- ประโยชน์ในกำรเรียนวิชำนี้ ทำให้ดิฉันมีกำรเปิดโลกมำกขึ้น ทั้งกำรรู้จักกับเพื่อน พี่ ต่ำงคณะ กำรเรียนที่แตกต่ำงจำกรูปแบบเดิม
- ข้อเสนอแนะ คือ กำร quiz ในช่วงก่อน midterm อำจจะมำกเกินไป
- กำรเชิญวิทยำกรภำยนอกมำสอน ดิฉันชอบมำกได้ควำมรูใ้ หม่ๆเยอะมำก ในวัดอุโมงค์ ดิฉันสำมำรถพำครอบครัวไปเดินชม โดยสำมำรถอธิบำยให้
ครอบครัวได้

-

-

-

-

2.
-

- ประโยชน์ที่ได้รับจำกวิชำนี้ นอกจำกเนือ้ หำแล้ว คือ กำรตรงเวลำ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์ตอ่ ตัวเอง
- กำรเรียนกระบวนวิชำนี้ ทำให้ได้ประโยชน์ในหลำยๆด้ำน หลำยมิติมำก ทั้งในส่วนของตัวควำมรู้ ที่ไม่มีวิชำไหนสอน และในส่วนของเทคนิค วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้ ที่ข้ำพเจ้ำเห็น idea ในหลำยๆวิธีกำรสอนมำก ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ กำรนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
- จำกกำรเรียนวิชำนีไ้ ด้รับประโยชน์อย่ำงมำกโดยเฉพำะในแง่ของกำรบูรณำกำรควำมรู้ เรื่องวิทยำศำสตร์และคณิตสำสตร์กับอำรยธรรม ทำให้มีควำม
น่ำสนใจเป็นอย่ำงมำก กำรทัศนศึกษำเป็นกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์และเกิดประโยชน์เป็นอย่ำงมำก ได้เห็นสถำนที่จริง ได้นำควำมรูท้ ี่ใช้ในห้องมำค้นหำคำตอบ
และเกิดประโยชน์
- เป็นวิชำหนึ่งที่อยำกให้คนมำลงทะเบียนเรียน เพรำะได้ประโยชน์จำกกำรเรียน ได้ประสบกำรณ์นอกห้องเรียนที่หำโอกำสแบบนีไ้ ด้ยำก
- เป็นวิชำที่สอนแบบกำรเรียนรู้ สำมำรถนำไปประยุกต์กับทุกวิชำได้
- ประโยชน์ที่ได้จำกวิชำนี้ คือ กำรได้ควำมรู้ที่ไม่เคยรู้ทั้งๆที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำวันได้ เช่น ควำมรู้ทำงด้ำนปฏิทิน ที่มี
กำรตัดออกในบำงเดือน ซึ่งคนปัจจุบันไม่ได้รู้เรื่องนี้ทั้งๆที่เป็นเรื่องที่ทำให้คำดเดำเรื่องอำยุจำกควำมเป็นจริง
- กำรเรียนวิชำนีไ้ ด้ประโยชน์มำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้เรียนรู้เทคนิคกำรสอนจำกอำจำรย์ ซึ่งสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับกำรฝึกสอนเทอมหน้ำได้
- กำรนัดแนะเพื่อไปทัศนศึกษำ ควรนัดล่วงหน้ำในนำนกว่ำนี้
- อำจำรย์ 2 ท่ำน มีควำมแตกต่ำงกันมำกเกินไป ปรับตัวไม่ทัน
- กำรเชิญวิทยำกรและกำรออกไปทัศนศึกษำ ทำให้เกิดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงแท้จริง ซึ่งแต่ละวิชำที่เคยเรียนไม่ค่อยได้ออกไปทัศนศึกษำเท่ำที่ควร และประโยชน์ใน
เรื่องของกำรทำโปรเจก ทำให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงมำก
- อยำกให้เพื่อนๆมำสัมผัสกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบบูรณำกำร เพรำะทำให้มีควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึน้

