บันทึกการเรียนรูที่สรางสรรคดว ยปญญา (Constructionism)
วิชา เศรษฐศาสตรเบื้องตน รหัสวิชา 2200-1016
หอง E.101 และ C.101
จํานวนนักศึกษา 21 คน
อาจารยผูสอน นางสาวนันทกา โกมลเสน

บันทึกติดตามผูเรียน
เดือน สัปดาห
วิชา
มิถุนายน
2
เศรษฐศาสตรเบื้องตน

หอง
วิธีการใช Constructionism
E and วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เพื่อใหผูเรียนและผูสอนไดเรียนรูซึ่งกันและกัน
2. เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะหตนเองกอนเรียน
กระบวนการเรียนรู
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดสอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวผูสอน เพื่อสรางความคุนเคยในการ
เรียนรูรวมกันในวิชา

ผูสอนใหนักศึกษาเขียนบรรยายรายละเอียดของ
ตนเองคนละ 1 หนากระดาษ A4

บันทึกผลการเรียนรู

จากการสังเกตการณพบวา “นักศึกษาโดยสวนใหญยังไมกลา
ที่จะสอบถามหรือการตั้งประเด็นคําถามตอผูสอน โดยจะ
พบวามีนักศึกษาเพียง 4 รายที่มักจะยกมือสอบถามขอมูลจาก
ตัวผูสอน” และสิ่งที่นาสังเกตอีกประการคือ 1 (นางสาว
จุฑามาศ งามสม) ใน 4 รายที่สนใจจะถามจะถูกเพื่อน ๆ ใน
หองมองอยางไมพอใจ โดยมีการใชสายตาในการมอง
นักศึกษาคนดังกลาวอยูบอยครั้ง
สิ่งที่นาสังเกต คือนักศึกษาจะเขียนบรรยายไมเปนโดยแตละ
คนจะมีการเขียนบรรยายเรื่องราวของตนเองไดประมาณคน
ละ 5-9 บรรทัด ผูสอนจึงเปลี่ยนวิธีการเขียนบรรยายจาก
ภาษาเขียนใหเปลี่ยนเปนภาษาพูด พรอมกับพูดกระตุนให
นักศึกษาเขียนมากยิ่งขึ้น ผลปรากฏวา “นักศึกษาสามารถ
เขียนไดคนละ 1 หนากระดาษ A4”

เดือน

สัปดาห
วิชา
3
เศรษฐศาสตรเบื้องตน

หอง
วิธีการใช Constructionism
E and วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการวิเคราะหปญหา
เศรษฐกิจ ในเรื่องระบบการเงินในระบบเศรษฐกิจ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการวาง
แผนการเรียนรูรวมกัน
กระบวนการเรียนรู
ผูสอนนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับ “การเปนหนี้ของ
คนไทย ที่ทางสภาพัฒนไดประกาศออกมาเมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2551 วาคนไทยมีหนี้รวมกันทั้ง
ประเทศประมาณ 6 ลานคน นักศึกษาคิดอยางไร
กับขาวสารดังกลาว” และเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและวาง
แผนการเรียนเรื่องระบบการเงินรวมกัน

บันทึกผลการเรียนรู

จากการถกปญหาดังกลาวทําใหพบวา นักศึกษามีความรูเดิม
เกี่ยวกับ”หนี้นอกระบบและการคิดอัตราดอกเบี้ย”
ผูสอนจึงไดกระตุนถามเกี่ยวกับ “ทําไมเมื่อเราฝากเงินแลวจึง
มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในบัญชี” แลวใหนักศึกษาแบงกลุม
เพื่อกระบวนการสรางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยใช
กระบวนการเขียน Mind Mapping เขามาชวยในกระบวนการ
ดังกลาว แลวใหนําเสนอโดยการ Show and Share
กระบวนการคิดของแตละกลุมหนาชั้นเรียน
พรอมกับเสนอหัวขอการเรียนรูที่ตนตองการเรียนรวมกันใน
หองเรียน เกี่ยวกับเรื่อง “ธนาคารพาณิชย” ไดแก
1. การโอนเงินผานธนาคาร : เนม
2. อัตราการแลกเปลี่ยน : ปายและจะจา
3. การเปด ปด เบิกและถอนเงิน : ทรายและขิง
4. Credit card และ Debit Card : แลวแตและแนท

5. ประเภทธนาคาร : สมและลี่
6. การใหบริการธนาคาร : ทรายและขิง
7. การเขียนเช็คและพินัยกรรม: ญงและออม
8. สัญญาเงินกู : นุม
สิ่งที่สังเกตเห็น
นักศึกษามีองคความรูเดิมเกี่ยวกับระบบการเงินที่ใช
ประสบการณจากการสังเกตจากพอและแม พรอมกับองค
ความรูเดิมจากสถานศึกษาเดิมมาประกอบคําตอบ พรอมกัน
นั้น ผูเรียนมีกระบวนการคิดที่เปนระบบที่เขียนออกมาใน
รูปแบบ Mind Mapping เกี่ยวกับเรื่อง “ระบบการสรางอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคาร” นั้นสรุปไดวา “นักศึกษามีองค
ความรูเดิม เพียงแตผูสอนควรจะเชื่อมโยงองคความรูเดิมของ
เด็กออกมารวมกันใหเปนระบบไดอยางไร พรอมกันนั้น ควร
จะใหเด็กเปนผูเสนอความตองการในการเรียนรูรวมกัน”

เดือน
มิถุนายน

สัปดาห
4

วิชา
เศรษฐศาสตรเบื้องตน

หอง
วิธีการใช Constructionism
E.and วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําเสนอในเนื้อหา
เรื่อง ธนาคารพาณิชย

บันทึกผลการเรียนรู

กระบวนการเรียนรู
ใหนักศึกษานําเสนอความรูที่ตนเองที่ศึกษาคนควา นุม: ไดนําเสนอเรื่องการทําสัญญาเงินกู โดยนักศึกษาไดมี
การศึกษาขอมูลจากผูปกครอง(บิดา) เนื่องจากผูปกครอง
มาจากสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูในชั้นเรียนเมื่อ
สัปดาหที่ผานมา
ทํางานธนาคาร สิ่งทีสังเกตเห็น คือ นุมไดบอกวา “คุณพอ
บอกวา สัญญาเงินกูของธนาคารพาณิชยมีหลายแบบ ใหนุม
หาเอาทาง Internet” ซึ่งนุมเกิดความทอเมื่อผูปกครองไมให
ความรวมมือ แตยังมีความพยายามในการศึกษาจาก internet
แตกระบวนการอธิบายของนุมยังไมสามารถอธิบายได
ถูกตอง
ญงและออม : นําเสนอเรื่อง การเขียนเช็คและพินัยกรรม
โดยนักศึกษาทั้งคูมีความรับผิดชอบในการศึกษาจาก
internet และอธิบายใหเพื่อนเขาใจไดเปนอยางดี แตผูสอน
ตองแนะให ออม ออกมาเขียนตัวอยางใหเพื่อนดู เพื่อให
เพื่อนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
ในการคนหาขอมูลของนักศึกษา ขอมูลบางเรื่องยังไมอยูใน

เนื้อหาที่ผูสอนตองการไดครบถวน จึงตองเชื่อมโยงความรูที่
เด็กไดศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และผูสอนเสริมความรูที่เปนทฤษฏี
เพิ่มลงไป คือ
1. วิธีการเขียนเช็ค
2. คาธรรมเนียม
3. คาปรับกรณีเช็คเดง
4. ประเภทเงินฝากที่จะไดบริการเช็ค
แตที่สังเกตวิธีการนี้ นักศึกษาโดยสวนใหญจะตั้งใจจด
บันทึกขอมูลที่เพื่อนหามา แตนักศึกษาเกิดอาการเบื่อหนาย
และอาการงวงนอน คือ แนท (จุฑามาศ) และ บิ๊ก เมื่อเพื่อน
อธิบาย แตเมื่ออาจารยผูสอนนําเสนอทฤษฎีเพิ่ม จะตั้งใจฟง
แตจะไมคอยฟงเพื่อนและไมจดบันทึก
มิถุนายน
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน

E.and วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําความรูที่ศึกษามา
แบงปนใหเพื่อนรวมเรียน
กระบวนการเรียนรู
ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากเพื่อนรวมเรียนในเรื่อง
ธนาคารพาณิชย ตอจากสัปดาหที่ผานมา

เนม: นําเสนอเรื่องการโอนเงินผานธนาคารในรูปแบบ ATM
และธนาคาร ซึ่งแนมมีการหาขอมูลไดเปนอยางดี โดยนศ.
หาขอมูลจากการสอบถามและคนหาทาง internet สิ่ง
สังเกตเห็น คือ เนมมีความรับผิดชอบมากในการคนหา

ขอมูลและคนหาไดครบ

กรกฎาคม
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน

E.and วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําความรูที่ศึกษามา
แบงปนใหเพื่อนรวมเรียน
กระบวนการเรียนรู
ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากเพื่อนรวมเรียนในเรื่อง
ธนาคารพาณิชย ตอจากสัปดาหที่ผานมา

ปายและจะจา: นําเสนอเรื่องการฝาก ถอน เงินในบัญชี ซึ่ง
จะจาจะมีขอมูลในการนําเสนอไดเปนอยางดี สวนปายไดรับ
การแบงหนาที่จากเพื่อนใหเปนผูรับผิดชอบในการนําเสนอ”
การฝากเงินและการถอนเงิน” แตไมไดเตรียมรายละเอียดมา
ผูสอนจึงไดนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม
1. ประเภทเงินฝาก
2. การคิดอัตราดอกเบี้ยทบตนทบดอก
3. การเขียนใบฝากเงินและถอนเงินที่ถูกตอง
สิ่งที่สังเกตเห็นคือ
นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูพรอมกับถามคําถามที่
เกิดขอสงสัย คือ

สม (อังคณา) : นําเสนอเรื่อง “การหักคาธรรมเนียมเรื่องการ
ถอนเงินกอนกําหนดของการฝากเงินแบบประจํา” เพราะมี
ประสบการณจากคุณพอ
ลี่ : มีคําถามวา “หากเราจะเบิกเงินฝากประจําจะตองทํา
อยางไร”
แนท (จุฑามาศ): มีคําถามเรื่อง “บัตรเครดิต” เพราะมีปญหา
เรื่องบัตรเครดิตของตนเองชํารุด จะทําอยางไร
ผูสอนจึงไดใหความรูเพิ่มเติมในสิ่งที่นักศึกษาสงสัย
อื่น ๆ
ปาย : ไดนําเสนอเรื่อง “เหตุการณ 14 ตุลา” เพราะมีองค
ความรูเดิมจากรร.บุญวาทย เนื่องจากอยูในชมรม จึงไดให
ปายเลาใหเพื่อน ๆ ฟง
บิ๊ก : มีอาการงวงนอนเมื่อเพื่อนนําเสนอเนื้อหา
นิก,แนท (อภิชญา), จะจา : เลนกันในหอง
กรกฎาคม
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน

E.and วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําความรูที่ศึกษามา
แบงปนใหเพื่อนรวมเรียน
กระบวนการเรียนรู
ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากเพื่อนรวมเรียนในเรื่อง
ธนาคารพาณิชย ตอจากสัปดาหที่ผานมา

แนท(อภิชญา)และแลวแต : นําเสนอเรื่อง Debit และ Credit
Card การนําเสนอสังเกตเห็นวา แลวแตเปนคนหาขอมูล
และแบงใหแนทชวนนําเสนอ แตเนื่องจากแนทไมได

ทําการศึกษาขอมูลมากอนทําใหแนทเกิดอาการประหมาใน
การนําเสนอ
สม(อังคณา)และนิก : นําเสนอเรื่อง อัตราการแลกเปลี่ยน ซึ่ง
สมเปนคนหาขอมูลมาอธิบาย แตนิกขาดความรับผิดชอบใน
การหาขอมูล สวนสมนําขอมูลมาเสนอไดเปนอยางดี แต
เนื้อหาเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของ “การเงินระหวาประเทศ”
ผูสอนจึงไดเพิ่มเติมการคํานวณหาอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม
พรอมใหนักศึกษาไดมีการคิดคํานวณอัตราแลกเปลี่ยน
กรกฎาคม
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน

E.and วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนเนื้อหา เพื่อเตรียม
สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนรวมกับผูเรียนทบทวนความรูที่ไดรับจาก
เพื่อนรวมเรียนพรอมกับชวยกันคํานวณอัตราการ
แลกเปลี่ยนจากงานเมื่อสัปดาหที่ผานมา

นักศึกษาใหความรวมมือในการทบทวนและมีการ
แลกเปลี่ยนเปนอยางดี และเมื่อมีการทบทวนการคํานวณ
อัตราแลกเปลี่ยน พบวา นักศึกษาหลายคนไมทําการบานมา
มาก มีนักศึกษาที่ทําการบานมาไดแก ออม ญง ลี่ กมล
เนม บิ๊ก แลวแต และติ๊ดตี่
ผูสอนจึงใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการทํางานในหองเรียน
และใหเพื่อน ๆ ที่คํานวณมาแลวชวยเพื่อน
พรอมกับการเฉลยงาน ไปพรอมกับการคํานวณบนกระดาน
พรอมกับนักศึกษา

กรกฎาคม
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน

สิงหาคม
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน

E.and สอบกลางภาคเรียน
C.101
E.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนตนเองหลังจากการ
สอบกลางภาคและทราบผลการสอบ
กิจกรรมการเรียนรู
ในสัปดาหนี้ ผูสอนไดแจงคะแนนสอบกลางภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 และใหนักศึกษาได
ทบทวนขอผิดพลาดของตนเอง(Refletion) โดยให
นักศึกษาไดเขียนคําตอบจากคําถาม 2 ขอ ลงใน
กระดาษ ดังนี้
1. สาเหตุใดที่นักศึกษาจึงไดคะแนนสอบ
กลางภาคเรียนเทานี้
2. หลังจากที่เรียนใน LCCT ผานมา 2 เดือน
ทานคิดวาทานเปลี่ยนแปลงตนเองไป
อยางใด

จากกิจกรรม Reflection ขอผิดพลาดหลังจากสอบกลางภาค
เรียนนักศึกษาทุกคนใหความสนใจในการเขียนขอผิดพลาด
ของตนเองไดเปนอยางดี พรอมกันนี้นักศึกษามีสมาธิในการ
เขียนเพื่อวิเคราะหตนเองมากยิ่งขึ้น เขียนขอมูลไดเพิ่มมาก
ขึ้น จากการเปรียบเทียบเมื่อ 2 เดือนแรกกอนที่จะเรียนรู
รวมกับผูสอน
ขอเสนอแนะ กิจกรรมดังกลาวจะตองใชเวลาไมต่ํากวา 25
นาที ดังนั้นผูสอนควรจะตองเปนผูควบคุมเวลาใหเหมาะสม

3.นางสาวชนันยา นุชนิยม
(นุม)

นักศึกษาแตละคนไดนําเสนอขอผิดพลาดของ
ตนเองเพื่อนไดเสนอขอคิดเห็นเพื่อใหเพื่อน ๆ แต
ละคนไดปรับปรุงตนเองตอไป
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน E.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษาเพิ่มเติมความรู
จากเพื่อนรวมเรียน
กระบวนการเรียนรู
ในสัปดาหนี้ ผูสอนไดใหนักศึกษานําเสนอเรื่อง
ธนาคารพาณิชยในหัวขอทีเหลืออยูคือ
หัวขอ การใหบริการ
ของธนาคารพาณิชย
โดย น.ส.อรวรรณ เขียวดี
และน.ส. ศศิธร สอนเตจา

นางสาวชนันยา นุชนิยม “หนูเปนคนไมละเอียดในการจด
ตองคอยยืมเพื่อนเสมอ และไมรูจัดทบทวน”
ปญหาที่สังเกตเห็นคือ “เพื่อนรวมเรียนของนักศึกษาหองนี้
ไมคอยมีปฏิสัมพันธในการอยูรวมกันเปนหมูคณะ และไมมี
ความเอาใจใสในเรื่องความเปนเพื่อนหรือความสนิทสนม
ระหวางกลุมเพื่อนเทาทีควร
ขอเสนอแนะ “ควรจะจัดหากิจกรรมกลุมที่มีการแลกเปลี่ยน
เพื่อนตางกลุมกันมากขึ้น เพื่อสรางความสัมพันธในกลุม
เพื่อนเดียวกัน”

ผลจากการสังเกตคือ นักศึกษาทั้ง 2 กลุมจะนําขอมูลที่ได
จากอินเตอรเนตมาอานใหเพื่อน ๆ ฟง ดังนั้น ผูสอนจึงตอง
หากิจกรรมที่เสริมทักษะใหนักศึกษาไดใชกระบวนการ
สรางความเขาใจเพิ่มเติม
พรอมกันนั้นจากการนําเสนอขอมูล พบวา
“นางสาวกฤษฎาพร ดวงสุภา มีปญหาในการอานผสมคําบาง
ตัว อาทิเชน คําวา “เปลี่ยน” “เสถียรภาพ” นักศึกษาจะใช

สิงหาคม
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หัวขอที่ 2 ประเภทของธนาคาร โดย
น.ส.กฤษฎาพร ดวงสุภาและน.ส.ภรณี เครือวงศคํา
เศรษฐศาสตรเบื้องตน E.101 ไมไดดําเนินการสอนเนื่องจากติดอบรม
C.101 กระบวนการเรียนรูดวยปญญา โดยเครื่องมือ MY
LIFE ณ บริษัทปูนซีเมนต (ลําปาง) จํากัด
เศรษฐศาสตรเบื้องตน E101 วัตถุประสงคการเรียนรู
C101 1. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูเรื่องอุปสงคและ
อุปทาน
กิจกรรมการเรียนรู
โดยในสัปดาหนี้ไดนําเสนอ เรื่องอุปสงคสวน
บุคคลและอุปสงคตลาด โดยใหนักศึกษาไดนํา
โฆษณาสินคาที่มีราคา และมีลักษณะคลายกัน มา
คนละ 3 ชิ้น โดยมีเงื่อนไขคือ “ใหนักศึกษานํา
โฆษณาติดลงในสมุด โดยมีตารางการนําเสนอ
อุปสงค และใหถามเพื่อน ๆ วาราคาสินคาแตละ
ราคา เพื่อนจะซื้อในปริมาณเทาใด หลังจากนั้นให
เขียนเสนอุปสงคสวนบุคคล และอุปสงคตลาด”

เวลาในการสะกดคํานาน ผูสอนจึงตองคนหาวิธีใหนักศึกษา
ไดอานออกเสียงมายิ่งขึ้นในกิจกรรมตอไป
ไดประสานงานใหอาจารยผูสอนทานอื่นเขาสอนแทนและมี
การแลกเปลี่ยนตารางสอน

ปญหาที่พบคือ นักศึกษาบางรายเตรียมอุปกรณมาไมครบ
ตามที่กําหนด แตนักศึกษาทุกคน จะเตรียมอุปกรณมา
ครบถวน โดยอาจารยผูสอนก็เตรียมอุปกรณการเรียนมา
เสริมแตจะนําออกมาก็ตอเมื่อนักศึกษาหาทางแกไขปญหา
เองไมได
สิ่งที่สังเกต นักศึกษามีการแลกเปลี่ยน และมีน้ําใจในการ
แบงปน และมีนักศึกษาอยู 1 ราย(แนท) เจออุปสงคของ
เพื่อนที่ลากจากซายลงมาขวามือ(อุปสงครายได) ผูสอนจึง
กระตุนวา “ทําไมอุปสงคของเพื่อนคนนี้ถึงไมเหมือนคนอื่น
“ เมื่อกระตุนเชนนี้มีเพื่อน ๆ มาชวยกันดู และวิเคราะหกัน
บางก็บอกวา “เพื่อนคนนี้ใชของแพง” , “เพื่อนคนนี้เขามีเงิน
อาจารย” ผูสอนจึงแนะวา “ใหแนทไปศึกษาเพิ่มเติมจาก

ปญหาที่พบ คือ “นักศึกษา 1 คน(บิ๊ก) เตรียม
โฆษณามาที่มีลักษณะไมเหมือนกัน จึงเกิดปญหา
ขึ้น” ผูสอนจึงเขาไปสอบถาม และบอกเพื่อน ๆ
วาใครจะชวยเพื่อนคนนี้ไดบาง ปรากฏวา “มี
นักศึกษากลุมของขิงกับทรายบอกวา ของหนูก็มี
คะ”
ผูสอนจึงแนะนําให บิ๊กวา เมื่อไดของเพื่อนมาชวย
เรา ควรจะทําอยางไร บิ๊กบอกวา “ตองขอบคุณ
ครับ” และนักศึกษาคนนี้ ก็ไดดําเนินการตามที่
ตนเองตัดสินใจ
นักศึกษามีการสอบถามเพื่อนและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกัน เพื่อเรียนรูจากเพื่อน เพื่อเปนแนวทาง
ของตนเองตอไป

กันยายน
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน E.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจจุดดุลยภาพ

แหลงเรียนรูตาง ๆ วาทําไมอุปสงคเพื่อนคนนี้ถึงเปนเชนนี้
แลวมานําเสนอในคาบตอไป”
และมีนักศึกษาอยู 1 ราย (บิ๊ก) ที่ไมไดมาเรียน
คาบที่แลวจึง ไมทันวา การคํานวณและการเขียนกราฟจะ
เปนเชนไร แตบิ๊กใชวิธีการเรียนรูจาก จุฑามาศ โดยที่ผูสอน
ไมไดเขาไปชวยเหลือ แตจะเขาไปสังเกต แลวใหบิ๊กลอง
อธิบายเมื่อทําเรียบรอย
นุมมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง เนื่องจากเปนเด็กที่
จะมีปญหาในการเขาใจชา แตกิจกรรมนี้ นุมไดเรียนรูโดย
ปรึกษาเพื่อน คือ ออย ในการแนะนํา โดยผูสอนจะเขาไปดู
เปนระยะ และชวยนุมทบทวน โดยวันนี้นุมจะมีรอยยิ้ม
เพราะสามารถทําแบบฝกหัดไดดวยตนเอง และจะมีความ
สนใจในการตั้งใจเรียนมากกวาเดิม

กิจกรรมการเรียนรู
อาจารยผูสอนอธิบายเรื่องอุปทาน และจุดดุลยภาพ
เพิ่มเติม
พรอมกับใหนักศึกษามีสวนรวมในการออก
ขอสอบ

กันยายน

15

โดยเปดโอกาสให แนท ไดนําเสนอเรื่องอุปสงคที่ตนเองเจอ
เมื่อคาบที่แลวมานําเสนอในคาบนี้ สิ่งที่สังเกตเห็น แนทมี
ความกลาในการนําเสนอและมีความภูมิใจในการเรียนรูที่
ตนเองคนหามาได
เนมและบิ๊ก: ตั้งใจเรียนมากขึ้น และมีสวนรวมในการตอบ
ปญหา
ลี่และสม: มีสมุดจดมาโรงเรียนแตยังมีอาการงวงนอน
นิกและนุม: อาจารยผูสอนตองเขาไปกระตุนเพื่อชวยนศ.มี
การทบทวนรวมกับอาจารยผูสอนดวย และไดรับการ
ตอบสนองการอธิบายโดยนักศึกษาไดเปนอยางดี
แนท : ยังมีการเรียนรูจากเพื่อนในหองโดยการคัดลอกอยู
ปาย : มีอาการซืมเศราและไมราเริง แตยังตั้งใจเรียน
ทราย : ยังขาดความรอบคอบในการเขียนกราฟ

เศรษฐศาสตรเบื้องตน E.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเรื่อง ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบริโภค (คาความพึงพอใจ)
กิจกรรมการเรียนรู
ใหนักศึกษาเตรียมขนมมาคนละ 10 ชิ้น เพื่อให
นักศึกษาไดทานและวัดคาความพึงพอใจ โดยให

นักศึกษาทุก ๆ คนมีการเตรียมความพรอมในการนําขนมมา
และตั้งใจมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
สิ่งที่สังเกตเห็น

นักศึกษาไดรับความรูเรื่องทฤษฎีเบื้องตน แลวให
นักศึกษาทําการทดลอง พรอมกับเขียนกราฟ
ประกอบ

กันยายน

กันยายน
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน E.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเรื่อง เสนความพึงพอใจ
เทากันและเสนงบประมาณ
กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนไดนําเสนอทฤษฎี เสนความพึงพอใจเทากัน
และเสนงบประมาณ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน E.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเรื่อง กระบวนการผลิต
กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนอธิบายกระบวนการผลิต และใหนักศึกษามี
สวนรวมในการวิเคราะหปจจัยการผลิตรวมกับ
ผูสอน

นักศึกษามีน้ําใจในการชวยเพื่อนในการเขียนกราฟพรอมกับ
การคํานวณ ไดแก ออม ญง ขิง ทราย ดรีม และเนม
พรอมกับมีการแบงขนมใหเพื่อน ๆ ไดรับประทานทุก ๆ คน

นักศึกษามีการจดบันทึก แตมีนักศึกษาที่ไมนําสมุดมา
โรงเรียนคือ บิ๊กและนุม

นักศึกษามีสวนรวมในการตอบปญหา รวมกับผูสอนไดเปน
อยางดี

กันยายน
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน E.101 วัตถุประสงคการเรียนรู
C.101 1. ประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนไดมีการใหนักศึกษาทําแบบสอบถามพรอม
กับ Focus Group นักศึกษา

