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มากข้ึนดว้ย 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

เน่ืองจากการเรียนวิชาเขียนแบบวิศวกรรมท่ีไดท้าํการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ถึง 2550 
รวมจาํนวน 4 ปี พบวา่เกิดปัญหาในการเรียนและการสอน 2 ประการหลกัคือ  

(1) ในเร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเรียนของนักศึกษาไม่เพียงพอ มีคุณภาพท่ีเก่า และ
โปรแกรมใชง้านไม่มีลิขสิทธ์ิ 
 (2) ในเร่ืองนกัศึกษาเรียนเขียนแบบวิศวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์แลว้ ไม่สามารถนาํไปใชง้านได้
ดีเท่าท่ีควร บางคนทาํไดดี้มาก บางคนทาํไม่ไดเ้ลย 

ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนผูส้อนจึงจะนาํเทคนิคการสอนแบบการเรียนโดยใชผู้เ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางมาใชใ้นการเรียนประจาํปีการศึกษา 2551 น้ี โดยปัญหาประการแรก ไม่สามารถทาํไดโ้ดยตรง
เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มีราคาสูง เพราะตอ้งใชจ้าํนวนไม่ตํ่ากว่า 60 เคร่ือง ซ่ึงงบประมาณ
ของคณะอาจมีไม่เพียงพอ แต่ทางภาควิชาไดแ้กไ้ขปัญหาบางส่วน เช่นซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่
จาํนวน 11 เคร่ืองมาเสริม สั่งซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ถูกกฎหมาย โดยใช้
เคร่ืองรุ่นเก่าไปก่อน  ผู ้สอนจึงตั้ งใจท่ีจะให้นักศึกษาไปใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ  ศูนย์กลาง
มหาวิทยาลยั ซ่ึงมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่กว่า 100 เคร่ืองแทน แต่เน่ืองจากความไม่สะดวกในการใช้
งานในตอนสอน เพราะไม่มีห้องเรียนจึงใชก้ารสั่งงานให้นกัศึกษาไปทาํเป็นการบา้นแทน ส่วนปัญหา
ขอ้ท่ีสองผูส้อนตั้งใจจะทาํวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมในการเรียนโดยใชผู้เ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
โปรแกรมเขียนแบบทางวิศวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ช่ือ Auto CAD  
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บทนํา 
 

ในการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมทุกแขนง จาํเป็นตอ้งมีพื้นฐาน
ทางดา้นการเขียนแบบวิศวกรรม เพื่อเป็นความรู้เบ้ืองตน้สาํหรับงานทางดา้นวิศวกรรม ในการถ่ายทอด
ความรู้ความเขา้ในงานทางดา้นวิศวกรรม จากความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบ ไปสู่ผลงานทาง
วิศวกรรมท่ีถูกตอ้ง ส่ือท่ีใชใ้นการถ่ายทอดในอดีตคือกระดาษเขียนแบบ ซ่ึงช่างเขียนแบบตอ้งทาํร่างลง
ในพิมพเ์ขียวก่อนจะทาํการสาํเนาเป็นแบบขนาดใหญ่เพ่ือใชท้าํงานอีกที สาํหรับในปัจจุบนัเทคโนโลยี
ความกา้วหนา้ นาํไปสู่การถ่ายทอดผลงานลงในแบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว แกไ้ขงาน
ง่าย สามารถขยายส่วนเพื่อความละเอียดได ้และยงัสามารถทาํสาํเนาไดจ้าํนวนมาก  

ดงันั้นวิชาการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์จึงมีความสาํคญัอยา่งมากสาํคญังานทางวิศวกรรม ซ่ึง
ต่อไปเม่ือนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา โดยมีความรู้และทกัษะในการทาํงานทางวิศวกรรมในแต่ละแขนง
เป็นอยา่งดีแลว้ กส็ามารถถ่ายทอดผลงานผา่นทางแบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใชง้านได ้ 

 
 

ทฤษฏีหรือกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 
 

 เน่ืองจากการเรียนเขียนแบบทางวิศวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีดี นกัศึกษาตอ้งมีพื้นฐานความรู้
เบ้ืองตน้ในเร่ืองการเขียนแบบลกัษณะต่าง ๆ มาก่อน [1,2] จากนั้นจึงค่อยมาทาํการฝึกฝนเทคนิคการใช้
เคร่ืองมือการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ [3,4] ซ่ึงเม่ือเรียนรู้เป็นอยา่งดีแลว้จะตอ้งหมัน่ทาํแบบฝึกหดั 
โดยการเขียนรูปจากตวัอยา่งแบบง่าย ๆ โดยใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหเ้กิดความ
ชาํนาญและแตกฉานจนสามารถเลือกวิธีท่ีจะสามารถเขียนแบบใหไ้ดง่้ายและรวดเร็ว 

ส่ิงสาํคญัของการเรียนรู้ทุกอยา่งคือ นกัศึกษาตอ้งลงมือทาํเอง และตอ้งฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง จน
เกิดความชาํนาญ ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงตอ้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาไดท้าํการเขียนแบบดว้ยตวัเองให้มาก
ท่ีสุด แต่เน่ืองจากนักศึกษาท่ีเรียนในงานวิจัยน้ีเป็นนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 ซ่ึงส่วนมากไม่เคยใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับการเขียนแบบ และไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์มาก่อน นอกจากน้ีส่วนมาก
ยงัไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั เหมือนมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ดงันั้นงานท่ีจะมอบหมายให้ทาํจึงควร
พิจารณาเร่ืองความพร้อมของนกัศึกษาในการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นวา่ควรใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้แบบ
เป็นคู่ เพื่อให้มีเพ่ือนสนิทไวส้อบถามหรือช่วยกนัแกปั้ญหา นอกจากน้ียงัตอ้งจดัสรรทรัพยากรซ่ึงก็คือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเขียนใหเ้พียงพอต่อการใชง้านของนกัศึกษาอีกดว้ย 
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วธีิการดาํเนินการวจิยั 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
นกัศึกษาตอ้งทาํแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นคู่ ส่งในปลายภาคการเรียนวิชาเขียนแบบ

วิศวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงความกา้วหนา้ในการศึกษาท่ีผา่นมา โดยผูส้อนจะทาํการสั่งงานใน
ส่วนของรูปปัญหาท่ีเป็นแบบฝึกหดัทา้ยบท สาํหรับใชใ้นการเขียนแบบวิศวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ โดย
ใชก้ารกาํหนดปัญหาท่ีไม่ซํ้ ากนัในแต่ละคู่ และทาํการเลือกรูปปัญหาดว้ยกระป๋องเส่ียงดวง (มีเบอร์นาํ
โชค 30 เบอร์) จากนั้นให้นักศึกษาไปฝึกฝนการวาดรูปเพื่อแกปั้ญหาการเขียนแบบวิศวกรรมดว้ย
คอมพิวเตอร์ และทาํการวดัผลโดยการสุ่มเลือกตวัแทนในแต่ละคู่มาทดสอบเพื่อเกบ็คะแนนสะสม 
 
เคร่ืองมือ 
 สาํหรับการเลือกคู่ผูส้อนจะใหน้กัศึกษาเลือกคู่เองก่อนในคร้ังแรกตามความพึ่งพอใจ และจะทาํ
การทดสอบเบ้ืองตน้เป็นรายบุคคลเพ่ือดูว่านกัศึกษาคนใดมีทกัษะในการเรียนรู้มากนอ้ย แลว้จึงทาํการ
จดัคู่ให้ใหม่เอง เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถช่วยเหลือกนัต่อไปได ้โดยในแบบฝึกหดั จะมีเทคนิคการเขียน
รูปจากง่ายไปจนยาก ในการทาํงานส่งให้นกัศึกษาใชโ้ปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD เวอร์ชนั ตั้งแต่ 
2000 ไปจนถึง 2008 แลว้แต่สะดวก เน่ืองจากโปรแกรมเขียนแบบทุกรุ่นสามารถใชง้านไดเ้หมือนกนั  
 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 อาจารยผ์ูส้อนจะทาํการประเมินโดยใชแ้บบฝึกหดัการเขียนแบบวิศวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์โดย
มีรายละเอียดของชุดทดสอบและคะแนนดงัน้ี 
แบบฝึกหดัทดสอบ 
แบบทดสอบท่ี 1  การฝึกใชเ้คร่ืองมือเขียนแบบต่าง ๆ 
แบบทดสอบท่ี 2  การฝึกเขียนแบบสองมิติ พร้อมบอกขนาด 
แบบทดสอบท่ี 3  การฝึกเขียนแบบสองมิติขั้นสูง 
แบบทดสอบท่ี 4  การฝึกเขียนรูปไอโซเมตริก พร้อมบอกขนาด 
แบบทดสอบท่ี 5  การฝึกเขียนรูปไอโซเมตริกขั้นสูง 
แบบทดสอบท่ี 6  การฝึกเขียนแบบรายละเอียด 
แบบทดสอบท่ี 7  การฝึกเขียนงานทางวิศวกรรม 1 
แบบทดสอบท่ี 8  การฝึกเขียนงานทางวิศวกรรม 2 
 
วธีิวเิคราะห์และสถิติทีใ่ช้ 

อาจารยผ์ูส้อนจะทาํการประเมินคะแนนท่ีนกัศึกษาทาํไดแ้บบคู่ เพือ่ประเมินผลการทาํวิจยัใน
คร้ังน้ีเบ้ืองตน้ก่อน และใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าคะแนนเฉล่ียเพื่อตดัเกรดต่อไป 
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ผลการวจิยั 
 

ใน 3 ถึง 4 สปัดาห์แรก นกัศึกษาทุกคู่ จะตอ้งเรียนรู้ส่วนประกอบของโปรแกรม Auto CAD ซ่ึง
มีรายละเอียดของเคร่ืองมือช่วยในการเขียน 4 ชุดท่ีสาํคญัคือ ชุดเคร่ืองมือวาดรูป (Drawing Toolbar) ชุด
เคร่ืองมือแกไ้ขรูป (Modify Toolbar) ชุดเคร่ืองมือกาํหนดตาํแหน่ง (Object Snap Toolbar) และชุด
เคร่ืองมือบอกขนาด (Dimension Toolbar) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ซ่ึงผลการเรียนรู้พบว่าการนกัศึกษาส่วน
ใหญ่สามารถเรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ แบบเป็นคู่ไดดี้ และผูส้อนยงัพบว่ายงัสามารถช่วยลดเวลาใน
การใชส้อนลงได ้ซ่ึงแต่เดิมตอ้งใชเ้วลาเรียนประมาณ 5 ถึง 6 สปัดาห์ 

 

 

 
ภาพท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีสาํคญัในโปรแกรม Auto CAD 

 
จากนั้นในสัปดาห์ต่อมา นกัศึกษาจะตอ้งทาํแบบฝึกหัดซ่ึงใชท้ดสอบการเรียนรู้ท่ีผ่านมา ซ่ึงมี

รูปง่าย ๆ ใหแ้ต่ละคู่ช่วยกนัทาํในหอ้งและการบา้นนอกเวลา จาํนวน 36 รูป ดงัแสดงในภาพท่ี 2 ในชุด
ทดสอบน้ีนกัศึกษาจะไดเ้ห็นเทคนิคการใชเ้คร่ืองมือหลากหลายแบบมาสร้างรูปอย่างง่าย โดยสามารถ
เปรียบเทียบวิธีการสร้างรูปท่ีง่ายและรวดเร็วต่างกนั ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อนกัศึกษาจะมีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ
ในการเขียนแบบมากข้ึนนั้นเอง อนัจะส่งผลการเรียนรู้การเขียนแบบขั้นสูงต่อไป 
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ภาพท่ี 2 แบบทดสอบท่ี 1 ใชฝึ้กหดัเร่ิมตน้ 

 
จากนั้นในสัปดาห์ต่อไปนักศึกษาจะตอ้งเขียนแบบสองมิติ พร้อมบอกขนาด ซ่ึงผูส้อนได้

จดัเตรียมรูปแบบฝึกหัดไวจ้าํนวน 26 รูป ดงัแสดงในภาพท่ี 3 สาํหรับแต่ละคู่ ซ่ึงจะไดรั้บงานไปฝึกฝน
เป็นการบา้น (ป้องกนัการลอกกนัมา) โดยให้เวลา 1 สัปดาห์ ท่ีทั้งคู่จะไปช่วยกนัเตรียมตวัก่อนมาสอบ
วาดรูปช้ินน้ี ในการสอบผูส้อนจะทาํการสุ่มเลือกตวัแทน 1 คนในแต่ละคู่ออกมาสอบ คนท่ีไม่ไดส้อบ
ให้ไปนัง่อ่านหนงัสือหอ้งสมุดแทน ผลท่ีไดพ้บว่า นกัศึกษามีการต่ืนตวัดีมากในการสอบ พบว่าร้อยละ 
80 ของนกัศึกษาทั้งสองกลุ่ม ท่ีถูกสุ่มออกมาสอบจะสามารถทาํขอ้สอบได ้ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้
แบบเป็นคู่ 

 

 
ภาพท่ี 3 แบบทดสอบท่ี 2 ใชฝึ้กเขียนแบบสองมิติ พร้อมบอกขนาด 
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จากนั้ นในสัปดาห์ต่อไปให้นักศึกษาฝึกเขียนแบบสองมิติขั้นสูง โดยผูส้อนจะกําหนด
แบบฝึกหดัไวจ้าํนวน 8 รูป ดงัแสดงในภาพท่ี 4 ใหน้กัศึกษาไปเรียนรู้ทั้งหมด โดยไม่บอกว่าขอ้ไหนจะ
ออกขอ้สอบ นกัศึกษาจะออกเตรียมตวักบัคู่หูเองว่าจะแบ่งงานกนัอย่างไรเพ่ือเตรียมสอบ โดยในการ
สอบก็ทาํเช่นเดิมคือผูส้อนจะทาํการสุ่มเลือกตวัแทน 1 คนในแต่ละคู่ออกมาสอบอีกคร้ัง แลว้จึงกาํหนด
ขอ้สอบให้ตวัแทนแต่ละคู่ทาํเหมือนกนัทั้งหอ้ง เพื่อวดัความสามารถของแต่ละคู่เปรียบเทียบกนัทั้งหอ้ง 
ผลท่ีไดพ้บว่า นักศึกษายงัมีการต่ืนตวัดีมากในการสอบ แต่ผลคะแนนท่ีไดย้งัมีการกระจายแบบเฉล่ีย
ปกติคือส่วนใหญ่ทาํได ้ส่วนนอ้ยทาํไดดี้และเสร็จก่อนเวลา อีกส่วนทาํไม่เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด 

 

 
ภาพท่ี 4 แบบทดสอบท่ี 3 ใชฝึ้กเขียนแบบสองมิติขั้นสูง 

 
จากนั้นในสัปดาห์ต่อไปให้นักศึกษาฝึกเขียนรูปไอโซเมตริก พร้อมบอกขนาดโดยผูส้อนจะ

กาํหนดแบบฝึกหดัไวจ้าํนวน 12 รูป ดงัแสดงในภาพท่ี 5 โดยรูปไอโซเมตริกแต่ละรูปเป็นภาพอยา่งง่าย 
ๆ ซ่ึงมองดูคลา้ยภาพ 3 มิติ เพียงแต่เขียนฉายลงบนกระดาษ 2 มิติเท่านั้น ในแบบฝึกหดัน้ี ผูส้อนจะตอ้ง
สอนเทคนิคพิเศษในการบอกขนาดรูปไอโซเมตริกดว้ย จากนั้นผูส้อนจะทาํการสุ่มเลือกตวัแทน 1 คนใน
แต่ละคู่ออกมาสอบอีกคร้ัง แลว้จึงกาํหนดขอ้สอบใหต้วัแทนแต่ละคู่ทาํเหมือนกนัทั้งหอ้ง ผลท่ีไดพ้บว่า 
นกัศึกษาท่ีสุ่มออกมาสอบสามารถทาํการเขียนรูปไอโซเมตริกท่ีกาํหนดให้ไดดี้ข้ึนมาก โดยเฉล่ียแลว้
กวา่ร้อยละ 70 สามารถเขียนรูปไดเ้สร็จก่อนเวลา 

จากนั้นผูส้อนได้บอกถึงประโยชน์ของการฝึกฝนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ซ่ึงอาจารยคิ์ดว่าการฝึกฝนแบบเป็นคู่ช่วยกนั พร้อมไดรั้บงานท่ีมอบหมายไปฝึกฝนก่อนสอบ
จะช่วยให้นักศึกษาเขียนแบบไดดี้ข้ึน เน่ืองจากไดไ้ปช่วยกนัฝึกฝนมาก่อน อีกทั้งเป็นการยุติธรรมต่อ
ผูส้อนและผูเ้รียนดว้ย จากนั้นจึงบอกขั้นตอนการประเมินต่อมาว่าจะทาํการทดสอบการเขียนรูปเป็น
รายบุคคลและทดสอบขอ้เขียนเพื่อทบทวนความเขา้ใจต่อไป 
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ภาพท่ี 5 แบบทดสอบท่ี 4 ใชฝึ้กเขียนรูปไอโซเมตริก พร้อมบอกขนาด 

 
ในสัปดาห์เกือบ ๆ จะครบกระบวนการเรียนการสอน ผูส้อนไดท้าํการทดสอบนักศึกษาเป็น

รายบุคคลทั้งห้องเพ่ือดูว่า นักศึกษามีความรู้และทกัษะในการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร 
โดยใชก้ารทดสอบกบัรูปท่ีเหมือนกนัทั้งห้อง ดงัแสดงในภาพท่ี 6 ผลท่ีไดพ้บว่านกัศึกษาเกือบทุกคน
สามารถทาํไดเ้สร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด แต่มีการเขียนรายละเอียดผิดบางบางส่วน ผลท่ีไดช้ี้ให้เห็นชดั
ว่าการท่ีนกัศึกษาไดฝึกฝนมาตลอดแบบเป็นคู่ช่วยให้ นกัศึกษาเกิดทกัษะและแนวคิดเร่ิมตน้ในการเร่ิม
สร้างรูปท่ีถูกหลกัการได ้การเร่ิมเขียนรูปท่ียาก ๆ นกัศึกษาตอ้งเขา้ใจและมีการวางแผนลาํดบัการสร้าง
รูปท่ีถูกตอ้ง จึงจะสามารถเขียนรูปท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้งออกมาไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว  

 

 
ภาพท่ี 6 แบบทดสอบท่ี 5 ใชฝึ้กเขียนรูปไอโซเมตริกขั้นสูง 
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ในสัปดาห์สุดทา้ยของการเรียนผูส้อนไดก้าํหนดงานใหแ้ต่ละคู่ช่วยกนัทาํขอ้สอบ เพื่อให้ไดใ้ช้
ความรู้ท่ีเรียนมาเขียนรูปท่ีมีรายละเอียดงานมาก ๆ และมีเวลาจาํกดัในการทาํ ในการทดสอบน้ีมุ่งเนน้
เพื่อทดสอบความไวในการเขียนแบบ และการวางแผนของคู่หู ในการสร้างงานท่ีกาํหนดให้ออกมา  ดงั
แสดงในภาพท่ี 7 

 

 
ภาพท่ี 7 แบบทดสอบท่ี 6 ใชฝึ้กเขียนแบบรายละเอียด 

 
ในสัปดาห์ก่อนจบผูส้อนไดก้าํหนดงานให้แต่ละคู่ไดใ้ชค้วามรู้ท่ีเรียนมา ทาํโครงงานการเขียน

แบบทางวิศวกรรมออกมาส่ง ซ่ึงจะตอ้งใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาร่วมกบัการวางแผนของคู่หู ในการสร้างงาน
ท่ีกาํหนดใหอ้อกมา  ดงัแสดงในภาพท่ี 8 และ 9 

 

 
ภาพท่ี 8 แบบทดสอบท่ี 7 ใชฝึ้กเขียนงานทางวิศวกรรม 1 
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ภาพท่ี 9 แบบทดสอบท่ี 8 ใชฝึ้กเขียนงานทางวิศวกรรม 2 

 
ในแบบทดสอบท่ี 7 และ 8 กลุ่มเรียนเรียนทั้งสองจะไดรั้บมอบหมายงานท่ีต่างกนั กล่าวคือ 

กลุ่มวิศวกรรมเกษตร จะกาํหนดให้แต่ละคู่เขียนรูปทางวิศวกรรมโดยให้ไปค้นหาจากโจทย์วิชา 
สถิตยศาสตร์ทางวิศวกรรม (Static Engineering) ซ่ึงนักศึกษาจะตอ้งเรียนในเทอมหน้า ส่วนกลุ่ม
วิศวกรรมอาหาร จะกาํหนดใหแ้ต่ละคู่เขียนรูปทางวิศวกรรมโดยใหไ้ปคน้หาจากรูปในหนงัสือคู่มือทาง
วิศวกรรมต่าง ๆ (Engineering Handbook) 
 ซ่ึงผลงานท่ีไดอ้อกมาจากทั้งสองกลุ่มพบวา่เป็นท่ีน่าพอใจดงัแสดงในภาคผนวก 
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สรุป 
 

จากผลการวิจยัการเรียนรู้ในชั้นเรียนน้ี มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้โดยใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
และฝึกฝนการหดัเขียนแบบคอมพิวเตอร์มาก ๆ โดยใชก้ศุโลบายท่ีวา่ใหน้กัศึกษาไปฝึกเขียนแบบเป็นคู่
แบบช่วยกนัแลว้ทาํการประเมินโดยการสอบแบบสุ่มคนเดียวมาสอบ ผลท่ีไดพ้บวา่นกัศึกษาต่ืนตวัใน
การเตรียมตวักนัมาก่อนสอบ ทาํใหส้ามารถเขียนแบบไดดี้ข้ึน 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

เน่ืองจากเวลาในการเรียนมีไม่มากนกั งานท่ีมอบหมายท่ีใหไ้ปฝึกฝนจีงมีเวลาจาํกดั จาํนวนงาน
ท่ีใชท้ดสอบและประเมินจึงมีไม่มากนกั นกัศึกษายงัขาดทกัษะการพิมพผ์ลงานออกมานาํเสนอ จึงควร
จดัหาเคร่ืองพิมพม์าใชส้อนในหอ้งเพิ่มเติม  
 การมอบหมายงานและจดัส่งในคร้ังหนา้ควรให้นกัศึกษาติดต่อกบัผูส้อนทาง Internet Web 
Board ท่ีใชเ้ป็นส่ือการสอนและมอบหมายงานดงัแสดงในภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพท่ี 10 ส่ือการสอนและมอบหมายงาน
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