1309 100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม (วิเคราะหคําตอบ และลายมือจากการบาน)
สาเหตุที่ได้คะแนนน้อย นักศึ กษาไม่ได้ตอบคําถาม ตอบไม่ตรงประเด็น (ตอบนอกเรื่ อง) ก่อนเขี ยนคําตอบ ควร
วิเคราะห์คาํ ถามให้ถี่ถว้ นรอบคอบ เช่น ความประทับใจ หรื อปั ญหาอุปสรรค คืออะไร หากไม่มีกต็ อ้ งตอบว่า “ไม่มี” ก่อนที่จะ
แสดงความคิดเห็น หรื อความคาดหวังอื่น ๆ คําตอบที่ได้คะแนนดี คือ คําตอบที่ตอบครบถ้วนทุกประเด็น สมบูรณ์ชดั เจน และ
อาจมีขอ้ คิดเห็นเสนอแนะ หรื อแสดงความคาดหวัง อาทิ “ปั ญหาอุปสรรคของข้าพเจ้าคือ ... ฯลฯ และข้าพเจ้าได้พยายามแก้ไข
โดย ... อย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามีขอ้ เสนอแนะให้...” ฯลฯ
ลายมือ ซึ่ งประกอบด้วย ลักษณะตัวหนังสื อ (ตั้งตรง เอนไปข้างหน้า หรื อเอนไปข้างหลัง หวัด หวัดแกมบรรจง หรื อ
บรรจง) นํ้าหนักเส้น ช่องไฟ ระยะห่างระหว่างบรรทัด ความคงเส้นของตัวหนังสื อ (เขียนแล้วบรรทัดไม่เอียง) บ่งบอกลักษณะ
นิ สัยพื้นฐาน วุฒิภาวะทางสติปัญญา (ความสามารถในการเรี ยนรู้ หรื อทํางาน) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (ความเป็ นระเบียบ สมาธิ
ความตั้งใจในการทํางาน ควมอดทน หรื ออดกลั้น) และวุฒิภาวะทางสังคม (การรู ้จกั เรี ยนรู ้ และปรับตนให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
รู ้จกั บรรทัดฐานของสังคม เคารพผูอ้ ื่น มีน้ าํ ใจ และเข้าใจว่า อุปสรรคปั ญหา เป็ นเรื่ องปกติธรรมดา ) นักศึกษาหลายคนอาจทํา
การบ้าน หรื อเขียนคําตอบขณะที่กาํ ลังกังวลกับหลายเรื่ องหรื อปั ญหา เช่น การปรับตัว การเรี ยน กิจกรรม ค่าใช้จ่าย อย่างไรก็
ตาม ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใด ทั้งลายมือ ลักษณะนิสัย และวุฒิภาวะ ยังมีเวลาที่จะฝึ กฝนได้
หากจะฝึ กฝน ทั้งลายมือ ลักษณะนิ สัย และวุฒิภาวะ แนะนําให้ฝึกคิดเขียนบ่อย ๆ คิดให้รอบคอบ แยกประเด็น และ
ลําดับ ควรหัดเขียนตอบเป็ นข้อความต่อเนื่อง แทนที่จะตอบเป็ นข้อ ๆ ซึ่ งมักย่นย่อเกินไป หรื อไม่สามารถสื่ อความเข้าใจได้ ควร
หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูด โดยเฉพาะภาษาพูดที่ไม่ใช่คาํ ไทย (เช่น ได้ซะแล้ว ไม่เจอใครเลย ดูแล้วไม่โอ) หลีกเลี่ยงการใช้ถอ้ ยคํา
ฟุ่ มเฟื อย หรื อซํ้า ๆ กัน เพราะจะทําให้คาํ ตอบไม่ชวนอ่าน เขียนมาก หรื อน้อยไม่สาํ คัญ หากเขียนมากก็จะเสี ยเวลามาก อ่านแล้ว
อาจไม่ได้ใจความ ดังนั้น จึงควรเขียนเฉพาะสิ่ งจําเป็ น เมื่อเขียนแล้วเสร็ จ ควรอ่านทบทวนก่อนส่ ง
การปรับวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคม เพื่อพร้อมเป็ นวิศวกรและประกอบอาชีพ ควรเริ่ มจากความเข้าใจว่า โลกนี้
ล้วนมีดีเลวปะปนกัน เป็ นปกติธรรมดาที่จะต้องพบปั ญหาอุปสรรค หากตั้งสติ ค่อยคิดอ่าน ก็ยอ่ มจะแก้ไขได้ หรื อให้มองคน
รอบข้าง เช่นอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ผสู ้ อน เพื่อน หรื อรุ่ นพี่ อย่างน้อยคงพอมีใครสักคนที่เต็มใจ หรื อช่วยเหลือเราได้ สิ่ ง
สําคัญคือ ต้องกระตือรื อร้นที่จะช่วยตนเอง ปั ญหาอุปสรรคที่ประสบในช่วงที่เป็ นนักศึกษาใหม่ น่าจะน้อยมากหากเทียบกับ
ปัญหาอุปสรรคที่ตอ้ งประสบระหว่างเรี ยน หรื อเมื่อจบไปทํางาน ควรฝึ กควบคุมอารมณ์ อดทน อดกลั้น กล้าคิด และแสดงออก
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
สรุ ปปั ญหาอุปสรรค และความประทับใจของนักศึกษา (หน้าถัดไป) แสดงว่า บางรายไม่มีปัญหาอุปสรรค ถือว่าโชคดี
เริ่ มต้นได้ดี บางคนรู้ปัญหาของตนเอง ได้แก้ไขแล้ว หรื อกําลังแก้ไข ถือว่า มีสุขภาพจิ ตดี มองโลกในแง่ดี มีกาํ ลังใจเข้มแข็ง
โดยเฉพาะหลายรายซึ่ งแสดงในตอบ (อาทิ ... หวังว่า อดทนสักพักก็จะแก้ไขปั ญหาได้ ... ข้าพเจ้าจะระมัดระวัง ... ข้าพเจ้าเห็นว่า
เป็ นปัญหาเล็กน้อย ฯลฯ ) บุคคลเหล่านี้น่าจะแก้ไขปัญหาได้ลุล่วง และศึกษาเล่าเรี ยนสําเร็ จตามตั้งใจ บางรายไม่แน่ใจว่าตนเอง
มีปัญหาอะไรบ้าง หรื อไม่ทราบว่า อะไรคือสาเหตุของปั ญหา ถือว่าน่าเป็ นห่วง เพราะแตกต่างจากเพื่อน ๆ ค่อนข้างมาก
สิ่ งใดที่เห็นว่าดี และประทับใจ ก็ให้จดจําเป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นกําลังใจ แต่สิ่งใดไม่ดี ขอให้คิดว่า เป็ นบทเรี ยน อย่าได้นาํ ไป
ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น เพราะไม่ทาํ ให้อะไรดีข้ ึน
กว่าท่านจะได้อ่านบทวิเคราะห์น้ ี ท่านคงจะทราบผลการเรี ยนวิชานี้ และวิชาอื่น ๆ แล้ว แม้ไม่สามารถย้อนกลับไป
เปลี่ยนแปลงผลการเรี ยน หรื อการกระทําที่ผา่ นมาได้ หากแต่หวังว่า จะเป็ นข้อคิดให้ท่านปรับปรุ งตนเอง ตั้งใจเรี ยน และเป็ น
วิศวกรที่ดีในอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะรวบรวมความรู้สึกที่สะท้อนจากคําตอบ ผลประเมินการเรี ยนการสอนรายวิชานี
และผลสํารวจนักศึกษาใหม่เมื่อวันปฐมนิเทศ เพื่อเสนอให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ หากมีปัญหาก็จกั แก้ไขปรับปรุ ง นักศึกษาที่ประสงค์
จะรับการบ้านครั้งที่ 1 พร้อมคําแนะนํา ตอบคําถาม (และอ่านลายมือ) โปรดรับได้ที่ห้องคณบดี ตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของภาค
2/2552 เป็ นต้นไป ขอบคุณครับ
1309 100 Introduction to Engineering - 1

--

สรุปปญหาอุปสรรค หรือความประทับใจ
ลําดับ และเรื่ อง
รายละเอียด
1. สอบสัมภาษณ์ เข้า
1. นักศึกษารุ่ นพี่ช่วยเหลือดี
2. ประทับใจอาจารย์ผส
ู ้ อบสัมภาษณ์ และรู ้สึกมัน่ ใจอยากเรี ยน
ค่าย ม.ทราย และ
1. ช่วยให้รู้จก
ั เพื่อน และรุ่ นพี่ และคุน้ เคยสถานที่เรี ยน
กิจกรรมน้องใหม่
3. ช่วยให้เรี ยนรู ้ และปรับตัวก่อนเปิ ดเรี ยน
2. การลงทะเบียน
1. ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่คล่อง หรื อไม่เคยใช้ระบบลงทะเบียน Online
2. เข้าระบบไม่ได้ หรื อระบบเสี ยบ่อย
3. ไม่รู้เรื่ องอะไรเลย (ไม่รู้วา่ จะต้องทําอะไร หรื อลงวิชาอะไรบ้าง)
4. รุ่ นพี่บางคนช่วยเหลือดี บางคนไม่ได้ช่วยอะไรเลย และแนะนําผิด
5. ลงทะเบียนไม่ได้เพราะจํานวนนักศึกษาเต็ม
3. หอพัก และโรง
1. บ้างบอกว่าห้องสะอาด น่าอยู่ แต่บา้ งรู ้สึกกลับกันว่าคับแคบอึดอัด
อาหาร
2. ห้องพัก และสาธารณูปโภคไม่พร้อม (ไม่มีกญ
ุ แจ ลูกบิดเสี ย นํ้าไม่ไหล หลังคาหรื อฝ้ าเพดามีน้ าํ รั่วซึม)
่ า้ น คิดถึงบ้าน และครอบครัว
3. เคยชิ นกับการอยูบ
4. ไม่เคยทําอะไรด้วยตนเอง เช่น ซักรี ดเสื้ อผ้า จึงรู ้สึกไม่ปกติเมื่อต้องปรับตัว
5. ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ให้ยา้ ยห้อง และมีนก
ั ศึกษาชายหญิงพักปะปนในหอพักเดียวกัน
ั เพื่อนแปลกหน้า หรื อเพื่อนต่างคณะ บางคนปรับตัวได้ และรวดเร็ ว บางคนไม่ปรับตัว หรื อยัง
6. อยู่กบ
ปรับตัวไม่ได้
7. เพื่อนร่ วมห้องไม่รักษามรรยาท (เปิ ดไฟ และทําเสี ยงอึ กทึก ใช้หอ
้ งนํ้านาน ถือวิสาสะ เห็นแก่ตวั ชวน
เพื่อนมาสังสรร หรื อดื่มสุ ราในห้องพัก)
่ อพักในมหาวิทยาลัย เพราะไม่ทราบว่าจะต้องเปิ ดจอง หรื อเข้าหอเมื่อใด
8. ไม่ได้อยูห
9. อยากให้หอพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกว่านี้ อาทิ ร้าน Internet บริ การซักรี ด ร้านสะดวกซื้ อ และ
ปั๊มนํ้ามันหยอดเหรี ยญ ที่มกั ไม่มีน้ าํ มัน
10. ที่จอดจักรยานยนต์ที่หอพักไม่มีหลังคา
11. หอพักอยูไ่ กลอาคารเรี ยน รถรับจ้างมีนอ
้ ย ทิ้งช่วงห่าง
12. เครื่ องดื่มในโรงอาหารราคาสู งกว่าร้านค้านอกมหาวิทยาลัย
4. พาหนะ การเดินทาง 1. ไม่มี หรื อยังไม่มีพาหนะ ต้องเดินไปกลับ อาศัยเพื่อน ลําบากโดยเฉพาะเมื่อฝนตก
2. เข้าเรี ยนไม่ทน
ั เพราะอาคารเรี ยนหายาก ไม่มีป้ายชื่อ และแผนที่ รุ่ นพี่บางรายแนะนําผิด
และ อาคารเรี ยน
5. กิจกรรมรับน้อง
1. ตารางเวลากิจกรรมสับสน มีหลายแหล่งข้อมูลไม่ตรงกัน
2. กิจกรรมมากไปและเลิกดึก ไม่มีเวลาพักผ่อน และเรี ยน
3. ประทับใจ ที่ทาํ ให้รู้จก
ั เคารพสถานที่ รุ่ นพี่ อาจารย์ และมีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
4. การลงโทษ ไม่สร้างสรร โดยเฉพาะการให้ใช้กาํ ปั้ นยันพื้น รู ้สึกเจ็บ
5. รู ้สึกกดดัน เหมือนถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม และไม่พอใจกับเสี ยงตะโกน และการลงโทษที่ไม่สมเหตุผล
6. กังวลกับการแต่งกาย เพราะฐานะขัดสนยังมีเครื่ องแต่งกายนักศึกษาไม่ครบ
6. ค่าใช้จ่าย ทุน
1. อยากให้คณะฯ ทําความเข้าใจเรื่ องการกูย้ ืม และทุน การศึ กษาโดยเร็ ว เพราะกังวลมาก อาจต้องขาด
การศึกษา และการเรี ยน
เรี ยนกลับภูมิลาํ เนาไปขอหลักฐาน
2. ฐานะขัดสน ผูป
้ กครองอาจไม่สามารถส่ งเสี ยได้ หากไม่ได้รับทุน หรื อเงินกูย้ มื อาจไม่ได้เรี ยน
3. ความรู ้ พ้ืนฐานไม่ดีนก
ั เกรงเรี ยนไม่ทนั เพื่อน อยากให้คณะฯ หรื อรุ่ นพี่จดั สอนพิเศษ โดยเฉพาะวิชา
Calculus และฟิ สิ กส์
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