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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนั บสนุนการเรียนรู้และความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งมีความสาคัญคือสนองความต้องการของ
ผู้เรียนให้มีความรู้ที่ทันสมัย และได้นาผลการประเมินความพึงพอใจและการสารวจความคิดเห็นมากาหนดการวางแผน
ดาเนินงานและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานี้ให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จานวน 15 คน ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ วิ ช าการประยุ ก ต์ ใ ช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามี ระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ จานวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ มีมากพอสาหรับการนาไปใช้ในการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.84 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.73 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่าสุดคือ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ มีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 3.78 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, สิ่งสนับสนุนการเรียนรู,้ การเรียนการสอน

Abstract
The objectives of this research were to analyze the results of assessments of satisfaction
towards students on learning facilities in the Microprocessor Application course which was important to
meet the needs of learners to have advanced knowledge. The results of the satisfied assessment and
survey were used to plan, implement and develop teaching and learning in this course. Samples were
15, 3rd year Mechatronics Engineering students of Vongchavalitkul University. Instrument of this study
was a questionnaire assessing satisfaction towards students on learning facilities in the Microprocessor
Application course. Statistics used for data analysis included percent, mean, and standard deviation.
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The results showed that the satisfaction of the students was at high level with the mean of
4.28, when considering each aspect; it is found that students are satisfied the highest with sufficiency
for electronic devices used in teaching at mean 4.84, Secondly the suitability of teaching equipment at
mean 4.73 and the lowest student satisfaction is the equipment and learning facilities are safe to use
at mean 3.78 respectively.
Keyword: Satisfaction, Learning facilities, Teaching & Learning

บทนา
ในการด าเนิ น การเรี ย นการสอนจะต้ อ งมี ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เช่น บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ไอซีเบอร์ต่างๆ
คอมพิวเตอร์ Wi-Fi และแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้
งาน เพื่อนาผลการประเมินทุกๆ ด้านไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สนองความ
ต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ของ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558:90-92)
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ มีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลายทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการสอนที่ ขาดความทันสมัย เนื่องจากอุปกรณ์
บางอย่างชารุดหรือเสื่อมสภาพไปตามอายุ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน และแนวโน้มคนหันไปสนใจกับ
อุปกรณ์ที่รองรับการทางานที่หลากหลายมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญทางด้านนี้จึงจาเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ความทันสมัยเหมาะแก่การนาไปใช้เรียนในภาคปฏิบตั ิ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายเพราะมีข้อมูลและตัวอย่างที่หลากหลาย
สามารถหามาใช้งานได้จากแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังใช้ภาษาขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมจึงทาให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้รวดเร็วและสนุกสนานในการทดลอง สามารถนาความรู้ที่ได้ในรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันหรือต่อ
ยอดความรู้กับงานด้านอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความคิดเห็น ของรายวิชาการประยุกต์ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์
2. เพื่อนาผลการประเมินความพึงพอใจและการสารวจความคิดเห็นมากาหนดการวางแผนดาเนินงาน และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ใช้เป็นตัวชี้วัดผลตามประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
2. ทราบถึงความต้องการและข้อคิดเห็นของผู้เรียนที่มีบทบาทสาคัญต่อการเรียนการสอน และได้รับ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คาถามการวิจัย
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในรายวิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ อยู่ในระดับใด
2. ระดับความรู้และเข้าใจของนักศึกษาในการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
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แนวคิดการวิจัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่ต้อง
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส์ในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถ
ประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เป็นกลไกที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพ เป็นคนดี
มีความรู ความคิด และความสามารถในการพัฒนาตนเองและอาชีพการงาน เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยน แปลง
ไปอย่างรวดเร็ว กระบวนการเรียนการสอนจึงต้องมีการพัฒนาและนามาใช้ในการพัฒนาคนโดยให้สามารถเผชิญชีวิตอยู่ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสังคมในช่วงวิกฤตการณในปัจจุบันจาเป็นต้องเร่งพัฒนาค้นหารูปแบบการจัดการสอน
เพื่อให้เกิดคุณภาพในการพัฒนาคนให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศและโลก
ดังนั้น การสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
เพื่อต้องการทราบถึงความต้องการและแนวคิดที่มีต่อการใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการการเรียนรู้ ซึ่งได้จัดหามาใช้
งานในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของรายวิ ช านี้ ถึ ง แม้ จ ะมี อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนอยู่ ก่ อ นนี้ แต่ เ ทคโนโลยี ท างด้ าน
ไมโครโปรเซสเซอร์ ก็มีความเจริญก้าวหน้าตลอดเวลา จึงจาเป็นต้องพัฒนานักศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าตามและนา
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One-Short case study) (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2550) ได้แก่นักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ชั้น
ปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คานวณ 15 คน
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คือ แบบประเมิ น ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ สิ่ งสนับ สนุ น การเรี ย นรู้ วิ ชาการ
ประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ จานวน 8 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 ตัวเลือกของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
โดยกาหนดเป็น 5 ระดับ ผลการตรวจสอบความถูกต้องและค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ ถาม
มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ในการวิจัย ซึ่งจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือค่า IOC
(Index of item objective congruence) อยู่ระหว่าง 0.70-1.00
ส่วนที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายเปิดมีจานวน 5 ข้อ การวิเคราะห์
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติร้อยละ วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยใช้สถิติพื้นฐานคือค่าเฉลี่ ย ( X )
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อมแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใช้วิธีนาเสนอด้วยความเรียง การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลได้กาหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็น 5
ระดับ (Best, 1981:182) ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50–5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50–4.49 หมายถึง มาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50–3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50–2.49 หมายถึง น้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00–1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อ มูลหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชาการประยุกต์ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ จากแบบสอบถามจานวน 15 ชุดที่ได้มา ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อเตรียมนามาวิเคราะห์ต่อไป

ผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ วิ ชาการประยุ ก ต์ ใ ช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งได้
กาหนดหัวข้อประเมินทั้งหมด 8 หัวข้อมีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการ
ประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ (N=15)
หัวข้อประเมิน
1. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
2. ความเหมาะสมของห้องเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน
3. ความเพียงพอสาหรับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียน
การสอน
4. อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ มีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน
5. อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
6. อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ มีความปลอดภัยต่อการใช้
งาน
7. มีประโยชน์/การนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
8. ภาพรวมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา 4043204 การ
ประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

X
4.73
4.00
4.84

S.D.
0.47
0.49
0.37

ระดับความพอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.62

0.54

มากที่สุด

3.88

0.59

มาก

3.78

0.72

มาก

4.18
4.22

0.45
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.28

0.51

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ อยู่ในระดับมาก คือ X = 4.28, SD=0.51
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เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ของแต่ ล ะด้ า นพบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ความเพี ย งพอส าหรั บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ
X = 4.84, SD=0.37 รองลงมาอันดับที่สองนักศึกษามีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคือ X = 4.73, SD=0.47 ต่อมาอันดับที่สามนักศึกษามีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคือ X = 4.62, SD=0.54 และ
อันดับสุดท้ายนักศึกษามีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคือ X = 3.78, SD=0.72 ตามลาดับ
ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อมูลนักศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
1) เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใหม่ นักศึกษาอยากให้มีหนังสือในห้องสมุดที่ใช้ในการทบทวนความรู้และเป็นแนว
ทางการนาไปประยุกต์ใช้งาน
2) ควรจัดอุปกรณ์เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ และสายสัญญาณในห้องปฏิบัติการให้เป็นสัดส่วน เพราะจะทาให้การ
ทดลองมีความเป็นระเบียบ สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และรวมถึงควรจัดให้มีคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการ
ทดลอง
3) การเข้ากลุ่มย่อยทาให้ได้ซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างใกล้ชิด จึงช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นเพราะ
ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
4) ระยะเวลาในการเรียนวิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในภาคปฏิบัติค่อนข้างจากัด ควรเพิ่มเวลาให้มาก
ขึ้น ซึ่งจะทาให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการทาวิจัยได้ดียิ่งขึ้น

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้จัดหามาใช้ในการเรียนการสอนนั้น ช่วยทา
ให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนในรายวิชานี้มากยิง่ ขึ้น ดังจะเห็นได้จากระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากและยังทา
ให้นักศึกษาสนใจในการเรียน กระตือรือร้นที่จะทดลองปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย สาหรับอันดับสุดท้ายที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก อธิบายได้ว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภท ปลั๊กไฟ สายไฟและสายสัญญาณยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าได้ย้ายห้องเรียน
ใหม่ จากเดิมใช้ห้องร่วมกับปฏิบัติการพีแอลซีซึ่งจะทาให้ไม่สะดวกต่อการใช้ห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาในหัวข้อที่ 2 พร้อมกันนั้นอาจารย์ผู้สอนยังได้ระบุปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการลงไปใน มคอ.5 ของ
รายวิ ช านี้ อี ก ด้ ว ย แนวทางการแก้ ปั ญ หาคื อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโต๊ ะ เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองทาง
ไมโครโปรเซสเซอร์ และการวางผังการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาทิเช่น การมีหนังสือหรือตาราที่ใช้ประกอบในการเรียนเพื่อทบทวนความรู้ เนื่องจากว่าแหล่งความรู้ส่วนใหญ่มาจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาต่างๆ ยังไม่ถูกเรียบเรียงอย่างเหมาะสม จึงเป็นแนวคิดที่อาจารย์ผู้สอนจะผลิตเอกสารประกอบการ
สอนขึ้นมาใช้กับรายวิชานี้ต่อไป และประเด็นต่อมาเรื่องระยะเวลาในการเรียนวิชานี้มีค่อนข้างจากัด วิชานี้ยังเป็นวิชาที่ยาก
เพราะนอกจากจะต้องเรียนเนื้อหาวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องฝึกทดลองปฏิบัติจริง บางครั้งการทดลองไม่เสร็จตามเวลาเรียน
ที่กาหนด อาจารย์ผู้สอนจึงต้องแก้ไขโดยให้เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาตามตารางที่อาจารย์กาหนดและไม่เกินเวลา
การทางานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทาให้นักศึกษาสามารถปรึกษาหรือสอบถามปัญหากับอาจารย์ผู้สอนได้ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อการเรียนวิชาอื่นๆ
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