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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา THC2301 รายวิชา พัฒนาการของวรรณคดีไทย
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
THC2301
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
Development of Thai Literature
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้
ไมมี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ.ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ กลุมเรียน ๐๐๑, ๐๐๒
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
๕. สถานที่เรียน
หอง ๑๑๖๖ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเรียนทางออนไลน
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จน.ชม. จน.ชม.ที่ ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
หัวขอ
แผนการ
ไดสอน ตางจากแผน การสอนหาก
สอน
จริง
มีความแตกตางเกิน ๒๕%
แนะนำรายวิชา
๓
๓
บทนำเขาสูรายวิชา
ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย
๓
๓
- ความหมาย
- สาเหตุการเกิดวรรณคดี
- ผูสรางวรรณคดี
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หัวขอ
- ประเภท
- การแบงยุคสมัย
- เอกลักษณของวรรณคดีไทย
- คุณคาและบทบาท
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยอยุธยาตอนตน
กวีและวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยอยุธยาตอนกลาง
กวีและวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยอยุธยาตอนปลาย
กวีและวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
ภูมหิ ลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยกรุงธนบุรี
กวีและวรรณคดีสมัยธนบุรี
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๑
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๑
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๒
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๒
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๓
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๓
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๔
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๕
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๕
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๖
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๖
สรุปพัฒนาการวรรณคดีไทย แนวโนม และลักษณะ
วรรณกรรมปจจุบัน อภิปรายทบทวนความรู

จน.ชม.
แผนการ
สอน

จน.ชม.ที่
ไดสอน
จริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผน การสอนหาก
มีความแตกตางเกิน ๒๕%

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

๓

๓

๓

๓

-

๖

๖

-
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๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)
ไมมี

นัยสำคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุม
ตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
ประสิทธิผล
มี
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

(๑) จั ด กิ จ กรรมในลั ก ษณะต า งๆ โดยสอดแทรก 
เทคนิคการสอนหรือวิธีสอน เชน วิธีสอนโดยใชเกม
(game) วิ ธี ส อนโดยใช ก ารอภิ ป รายกลุ ม ย อ ย
( small group discussion) ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยผูสอนกับ
นั ก ศึ ก ษา หรื อ ระหว า งนั ก ศึ ก ษากั น เอง สอน
บรรยายจากสื่ออิเล็กทรอนิกส การทำกิจกรรมกลุม
เปนตน
(๒) การปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยผูสอน
และจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนประจำ
วิชา

(๑) การบรรยายทางออนไลน
(๒) การตอบคำถาม อภิปราย
(๓) การเรียนรูแบบรวมมือ
(๔) การทำแบบฝกหัดและการนำเสนอผลงานในชั้น
เรียน

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ไมมี
-

-
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ประสิทธิผล
มี


(๑) ใหนักศึกษาศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยตางๆ ที่
เคยมีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ เพิ่มเติมและนำมาอภิปรายในชัน้ เรียนรวมกัน
(๒) ใหนักศึกษาอานวรรณกรรมแลวฝกวิเคราะหความ
เปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมในแตละยุคสมัยและ
นำเสนอในรูปแบบของรายงานหนาชัน้ และรายงานเลม
(๓) ใหนักศึกษาทำรายงานและแบบฝกหัด
(๔) การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส และ
การสอนแบบออนไลน
ทักษะ
(๑) มีการกำหนดกิจกรรม การทำงานเปนกลุม ซึ่งตอง 
ความสัมพันธ ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการ
ระหวางบุคคล สัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ เพื่อให
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
และความ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
รับผิดชอบ
(๒) ใหนักศึกษาทำงานกลุมและแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบใหชัดเจน
(๓) การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส และ
การสอนแบบออนไลน
ทักษะการ
(๑) นำเสนองานกลุมในชั้นเรียน ฝกใหนักศึกษาใช

วิเคราะหเชิง ภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน กระชับและเหมาะสม
ตัวเลข การ
(๒) จัดทำรายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตองคนควา
สื่อสาร และ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
การใช
(๓) นักศึกษานำเสนองานดวยโปรแกรม Power
เทคโนโลยี
Point หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย และ
สารสนเทศ
การสอนแบบออนไลน
ทักษะการ
จัดการเรียนรู
ทักษะทาง
ปญญา

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ไมมี
-

-

-

-

๔. ขอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ใชวิธีการการแบบเดิมแตปรับเนือ้ หาและกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหใหมากขึ้น
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กลุม เรียน ๐๐๑ จำนวนผูเรียน ๓๖ คน
กลุม เรียน ๐๐๒ จำนวนผูเรียน ๓๘ คน
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
กลุมเรียน ๐๐๑ จำนวนผูเรียน ๓๖ คน
กลุม เรียน ๐๐๒ จำนวนผูเรียน ๓๘ คน
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) ๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
กลุมเรียน ๐๐๑
ระดับคะแนน
จำนวน
คิดเปนรอยละ
A
๔
๑๑.๑
A๑๖
๔๔.๔
B+
๔
๑๑.๑
B
๖
๑๖.๖
B๒
๕.๖
C+
๒
๕.๖
C
๑
๒.๘
C๑
๒.๘
D+
๐
๐
D
๐
๐
D๐
๐
F
๐
๐
ไมสมบูรณ (I)
๐
๐
ผาน (P,S)
๐
๐

กลุมเรียน ๐๐๒

ตก (U)

๐

๐

ถอน (W)

๐

๐

ระดับคะแนน
A
A-

จำนวน
๖
๙

คิดเปนรอยละ
๑๕.๙
๒๔.๗
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B+
B
BC+
C
CD+
D
DF
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)

๗
๕
๖
๓
๐
๑
๐
๐
๐
๑
๐
๐

๑๘.๔
๑๓.๒
๑๖.๘
๗.๙
๐
๒.๖
๐
๐
๐

ตก (U)

๐

๐

ถอน (W)

๐

๐

๐
๐

๕. ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
นำผลคะแนนทั้งที่เปนคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาคและ นักศึกษามีผลลัพธการเรียนรูครบทั้ง ๕ ดาน สรุปสาระสำคัญ
ปลายภาค และการนำเสนอเชิงประมวลความรูห นาชัน้ เรียน ไดดังนี้
มาพิจารณากับผลการเรียนโดยรวม เกี่ยวกับผลลัพธการเรียนรู - นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอการทำงานและ
ทั้ง ๕ ดาน
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ สามารถสงงานตรงเวลา การเขา
ชั้นเรียน และการรวมกันทำรายงานไดอยางดี
- นักศึกษามีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของได สามารถสรุปสาระความรูที่ไดจากการ
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วิธีการทวนสอบ

สรุปผล
เรียน โดยอธิบายไดทงั้ ทางวาจาและจากขอสอบ
- นักศึกษามีทักษะทางปญญา โดยสามารถคิดวิเคราะหและ
ประเมินคางานได นำความรูจากในชั้นเรียนไปปรับใชกับการ
รายงานเดี่ยวและกลุมได และทำขอสอบไดในระดับทีน่ าพอใจ
- นักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานรวมกับผูอื่นและ
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี โดยการทำ
รายงานกลุมหรือการรวมทำกิจกรรมในชั้นเรียน สามารถ
สงเสริมผลลัพธการเรียนรูดานนีไ้ ดเปนอยางดี
- นักศึกษามีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การ
พูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดทำรายงาน คนควาขอมูลจาก
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสได นักศึกษายังนำเสนองานผาน
ระบบออนไลนไดดีดวย

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
(ดูเอกสารประเมินการสอน)
๑.๑ ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
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๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดำเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
ปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหทันสมัย
บรรลุตามจุดมุงหมายในแงของการใชวิธีการสอนที่หลากหลาย
และมีสื่อการสอนที่เหมาะสม
๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ควรปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดฝกอานวิเคราะหวรรณคดีใหมากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
เชิญวิทยากรหรือปรับปรุงสื่อการสอนใหทันสมัย

ภายในเทอม

อาจารยผูสอน

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ ………
…………
(อาจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ..๑๕.. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ...๒๕๖๔...

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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แบบประเมินการสอนอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายวิชา :

THC2301

พัฒนาการของวรรณคดีไทย
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THC2301 พัฒนาการของวรรณคดีไทย

รายละเอียด

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ าน

การจัดการเรี ยนการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้
1.1

ผู้สอนมีการเข้ าสอนและเลิกสอนตรงเวลา

4.7

1.2

ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชีแ้ จงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนือ้ หาวิชา และกิจกรรมการเรี ยนรู้

4.78

1.3

ผู้สอนใช้ เอกสารประกอบการสอน ตํารา ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้

4.75

1.4

ผู้สอนมีการสร้ างบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่เอือ้ ต่ อการเรี ยนรู้ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วม หรื อแสดงความคิดเห็นในการเรี ยนการสอน

4.77

1.5

ผู้สอนมีความรู้ ลึกซึ ้ง อธิ บายได้ ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม

4.81

1.6

ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็ นขั้นตอนและเข้าใจง่ าย

4.68

1.7

ผู้สอนมีการแนะนําแหล่ งค้ นคว้ าเพิ่มเติ มเพื่อสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเอง

4.75

1.8

ผู้สอนใช้ สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย ทําให้ นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรี ยนรู้มากยิ่งขึน้ เช่ น อุปกรณ์ ตัวอย่ างของจริ ง หนังสื อ ตํารา เว็บไซต์

4.68

1.9

ผู้สอนมีการประเมินความเข้ าใจของผู้เรี ยนระหว่ างการเรี ยนการสอน และมีการชีแ้ จงข้ อบกพร่ องให้ ผ้ เู รี ยนได้ แก้ ไข

4.73
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1.10

ผู้สอนมีการกําหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม

4.56
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ

2.11

การจัดการเรี ยนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยน

4.63

2.12

ผู้สอนส่ งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่ างสร้ างสรรค์

4.7

2.13

ให้ ผ้เู รี ยนสามารถเลือกทําโครงงาน/ชิ ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนือ้ หาวิชา รวมทั้งฝึ กปฏิบัตินาํ ไปใช้ ในสภาพจริ ง

4.67

2.14

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างผู้เรี ยน หรื อระหว่ างผู้สอนกับผู้เรี ยน เช่ น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม

4.68

2.15

มีการกําหนดให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ผ่านสื่ อ เช่ น ใช้ เครื่ องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน, ใช้ สื่ออีเล็กทรอนิกส์ ในการสื บค้ นข้ อมูล, เรี ยนรู้ รายวิชาผ่ านระบบ E-learning 4.67

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความคิดเห็นที่ 1 อาจารย์สอนดีมากๆครับ อาจารย์น่ารักมากๆ มีความสุขมากๆเวลาเรียนกับอาจารย์ สอนเข้าใจง่าย ยิม้ หวาน เข้าใจนักศึกษาทุกคน ให้คะแนนดีมากๆครับ มีความสุขเวลาฟั งเสียงอาจารย์ สุดหล่อ02
ความคิดเห็นที่ 2 อาจารย์เอาใจใส่นกั ศึกษาดีมากครับ
ความคิดเห็นที่ 3 โดยปกติแล้วหนูไม่คอ่ ยรูเ้ รื่องวรรณคดีอย่างลึกซึง้ เลยค่ะ แล้วก็มีนิสยั ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือด้วย แต่ที่ผ่านมาได้เรียนกับอาจารย์ ได้ทาํ งานที่ตอ้ งมานําเสนออาจารย์ในทุกยุคสมัยของวรรณคดี จึงทําให้หนูเริ่ม
ศึกษาแล้วได้อ่านวรรณคดีมากขึน้ ค่ะ อาจารย์น่ารักมากค่ะ ถึงแม้หนูจะส่งข้อสอบไม่ตรงตามเวลา อาจารย์ก็ยงั ใจดีให้สอบใหม่อีกครัง้ หนูขอบพระคุณมากค่ะ หวังว่าหนูจะได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์อีกนะคะ
ความคิดเห็นที่ 4 ผมขอขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ครับ ที่สอนสั่งตัวผมมาตลอดเทอมที่ 1 นี ้ ผมได้ความรูเ้ เละความสามารถอย่างมากมาย และผมจะนําสิ่งดี ๆ ที่ได้เรียนรูม้ าไปพัฒนาตนเองต่อไปครับอาจารย์ ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 5 อาจารย์สวย น่ารักและใจดีมาก เป็ นวิชาทีต่ นื่ มาเรียนตอนเช้ามากๆด้วยความต็มใจ เพราะใบหน้าของอาจารย์ และความสดใสน่ารักเป็ นกันเองกับนักศึกษา อีกทัง้ ยังได้รบั ความรูเ้ รื่องวรรณคดีเยอะมากๆ และ
นําไปใช้สอนเด็กๆได้
ความคิดเห็นที่ 6 อาจารย์สอนดีและสอนเข้าใจง่ายค่ะ มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาค่ะ
ความคิดเห็นที่ 7
ความคิดเห็นที่ 8 อาจารย์สอนได้เข้าใจและรูถ้ ึงเนือ้ หาอย่างลึกซิง้ มากค่ะ ทําให้หนูได้รูเ้ กี่ยวกับวรรณคดีที่ไม่เคยเรียนได้อย่างเข้าใจและสนุกไปกับการเรียนค่ะ
ความคิดเห็นที่ 9 อาจารย์ใจดีมาก ๆ เลยค่ะ รักอาจารย์นะคะ อยากเรียนกับอาจารย์อีกค่ะ
ความคิดเห็นที่ 10 ดีมาก ดีมาก ดีมากๆ ครับ
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ความคิดเห็นที่ 11 อาจารย์สอนดีมากและสนุกมากค่ะไม่เบื่อเลยมีการเล่นเกมตลอดสนุกมากลุน้ มากอาจารย์ใจดีสดุ ๆทําให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนมากค่ะ
ความคิดเห็นที่ 12 อาจารย์เป็ นกันเอง สอนเข้าใจง่ายและคอยให้คาํ ปรึกษานักศึกษาเป็ นอย่างดี
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