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ภาควิขา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 

พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ผลการเรียนรู้ 

Mean s.d. 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.31 0.78 

   1.1 มีจิตส ำนักและตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม 4.26 0.82 

   1.2 มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคำรพต่อกฎ กติกำของสังคม 4.33 0.74 

   1.3 มีควำมเสียสละ และเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 4.22 0.73 

   1.4 ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.22 0.76 

   1.5 มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม               
โดยเฉพำะของประชำคมอำเซียน 

4.44 0.82 
 

    1.6 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 4.41 0.80 
2. ด้านความรู้ 4.01 0.76 
    2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธรรมชำติ มนุษย์ วีชีวิต และกำรด ำเนินชีวิต เพื่อกำรด ำรงตนใน  สังคม 4.26 0.75 

 
    2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในชีวิตประจ ำวัน 3.70 0.75 
    2.3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะ 3.85 0.80 
    2.4 มีควำมรู้ควำมเข้ำในเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 4.11 0.83 
    2.5 มีควำมรู้ควำมสำมำรในกำรใช้ภำษำ และศิลปะในกำรสื่อสำร 4.07 0.76 
    2.6 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพกำยและใจ 4.07 0.65 
3. ด้านปัญญา 4.01 0.69 
    3.1 สำมำรถระบุประเด็นปัญหำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 4.11 0.70 
    3.2 มีควำมสำมำรถและทักษะควำมคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำ และน ำไปใช้อย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

3.93 0.61 

    3.3 ประยุกต์และปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม 4.00 
 

0.77 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.18 0.62 
    4.1 มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 4.37 0.55 
    4.2 มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม 4.22 0.56 
    4.3 ใฝ่รู้และมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 4.26 0.57 
    4.4 มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม 3.85 0.80 
5. ด้านทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ด้านการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.81 

 
0.69 

 
    5.1 สำมำรถเลือกและประยุกต์คณิตศำสตร์หรือเทคนิคทำงสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 3.52 0.78 
    5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และน ำเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

3.93 
 

0.58 

    5.3 สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่ำงกันได้ 

4.00 
 

0.70 
 

เฉลี่ยทุกด้าน 4.06 0.71 

 



ข้อเสนอเพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน วิชา 01125101 
 

1. กิจกรรมที่อาจารย์ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง และนิสติประทับใจในวิธีการ
สอน/กิจกรรมใด 
- อาจารย์ใช้วีดีโอในการสอนซ่ึงท าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นและสนุกกว่าการเรียนแบบปกติ 
- คลิปวดีีโอ PowerPoint ประทับใจในวิธีการสอนหลายอย่าง เช่น คลิปวดีีโอเปิดให้ดูก่อนเรียน ท าให้เราไม่
เครียดเกินไป การพูดในการสอนของอาจารย์น่าฟัง น่าสนใจ มีการยกตัวอย่างนอกบทเรียน  
- มีวีดีโอเปิดให้ดูและถามตอบเรื่องในคลิปที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียน ม ีPowerPoint สอนและน าความคิดอื่นๆ
มาสอดแทรก ประทับใจที่คลปิวีดีโอ ดูไม่เครียดในการเรียนเกินไป  
- กิจกรรมต้นช่ัวโมงก่อนการเรียนการสอนอาจารย์จะเปิดคลิปวีดีโอสั้นๆให้ดูทุกครั้ง บางเรื่องจะมีข้อคดิ คติ 
การใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต บางครั้งจะเป็นวีดีโอคลายเครียดก่อนเรียน ซึ่งไม่มีในวิชาอื่น ดิฉันจึง
ประทับใจกิจกรรมน้ีค่ะ 
- น าเสนอทาง PowerPoint 
- คลิปวีดีโอ PowerPoint ประทับใจวิธีการสอนผ่านคลิปวีดีโอค่ะ สนุกดี 
- มีคลิปวีดีโอต่างๆให้ดูเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็น 
- มีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ คือ มีการหาคลิปวีดีโอต่างๆมาให้ดู บ้างก็เพื่อความเพลิดเพลิน บ้างก็เพื่อ
โยงเข้าสู้บทเรยีน ท าให้ไม่น่าเบื่อ รู้สึกสนุกสนานดี 
- สอนให้เข้าใจ 
 - มีวีดีทัศน์ในการชักจูงให้ตั้งใจเรียนเยอะดมีาก 
- เปิดวีดีโอช่วยในการเรียนการสอนท าให้นสิิตรู้สึกผ่อนคลาย 
- อาจารย์มักจะมีวีดีโอต่างๆและสไลด ์PowerPoint เพื่อเสริมความรู้เพิ่มเติมและเพื่อความน่าสนใจ 
- อาจารย์มีการใช้วีดีโอในการเรียนการสอน ชอบมากค่ะ ได้ทราบและรูข้นบธรรมเนียมของชาติอื่นไปในตัว 
และยังได้ความรู้เรื่องสหกรณ์อีกด้วย 
- ชอบที่มีการสอนความรู้ทั่วไป นอกต ารา มากกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในหนงัสือ สามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ชอบและประทับใจการใชส้ื่อสารสนเทศและคลิปวีดีโอ ที่ไม่เพียงมีแต่ความรู้ของวิชาที่เรียนเท่านั้น ยังมี
เรื่องราวสาระอื่นๆ ข้อคิดและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ได้จากการใช้สื่อของอาจารย์ 

- วิธีการสอนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์มาน าเสนอให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึง PowerPoint ท่ีน ำมำเสนอำ่นง่ำย 
เป็นระเบียบ และชอบกิจกรรมก่อนเรียนท่ีเปิดวีดีโอตำ่งๆให้ด ู
- กิจกรรมที่อาจารย์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ การน าวีดีโอมาเปิดและสอดแทรกความคิดต่างๆที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิต แทรกแง่คิดต่างๆไม่เพียงแต่สอนวิชาสหกรณ์เบื้องต้นเท่านั้น สิ่งที่ประทับใจคือ 
อาจารย์สอนแบบคิดวิเคราะห์ ไม่ได้สอนให้ท่องจ า จะมีการเปิดวีดีทัศน์เพื่อให้เราได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 



- มีการเล่าเรื่องเหตุการณ์ส าคัญๆที่สามารถเชื่อมโยงกับวิชาเรียนได้อย่างดี ท าให้นิสิตสามารถมองเห็นภาพ
ของเนื้อหาจากตัวอย่างได้มากขึ้น 

- มีการใช้สื่อ PowerPoint ในกำรเรียนกำรสอน 

- อำจำรย์จะอธิบำยพร้อมยกตวัอยำ่งประกอบ 

- มีควำมรู้รอบตวัสอดแทรกในเนือ้หำทกุบทเรียน 
- ชอบที่อาจารย์เล่าเรื่องประสบการณ์ ฝากคามให้คิด สร้างจิตส านึกให้เราได้คิดและความว่าจะให้เด็กท าใน
อนาคตเพ่ือพัฒนาประเทศค่ะ 
- อาจารย์ใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม สามารดึงความสนใจให้เด็กอยู่ในวิชาเรียนได ้

- การสอนโดยน าเสนอแบบ PowerPoint และกำรบรรยำยให้เห็นภำพ เน้นสอนให้วิเครำะห์ เข้ำใจโดย
ไม่ต้องท่องจ ำ และน าเหตุการณ์ปัจจุบันมาสอนให้เห็นภาพ จึงประทับใจในการสอนของอาจารย์ค่ะ 

- ใช้ PowerPoint ในกำรสอนอยำ่งเหมำะสม และสำมำรน ำควำมรู้มำถ่ำยทอกแก่นิสติได้ 
- อาจารย์มีความรู้รอบตัวเยอะ ประทับใจที่อาจารย์ชอบน ามาเล่าให้ฟัง ส่วนในเรื่องเนื้อหา อาจารย์เน้น
อธิบายให้นิสิตเข้าใจ 
- อาจารย์เป็นผู้พูดเนื้อหาความรู้และให้นิสติจดตาม โดยที่อาจารย์พูดไม่เร็วไม่ช้าจนเกิดไป มีเรื่องเล่าแทรก
บ้างเอให้คลายเครียด มีการยกตัวอย่างประกอบการเข้าใจมากขึ้น 
- ให้ดูคลิปวีดีโอและให้มีการตอบค าถามเกี่ยวกับคลิปที่เปิด 
- ท ารายงานเป็นกลุ่ม 
- อธิบายความรู้ในรายวิชาและให้จดท าความเข้าใจ ประทับใจคลิปวีดีโอที่เปิดให้ด ู

- การใช้บรรยาย PowerPoint 
- มีการสอนที่สอดแทรกเรื่องราวต่างๆในเวลาเรียนท าใหไ้ด้รับความรู้เพิ่มเติมหลายๆอย่าง 
- ประทับใจที่อาจารย์สอนสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมระหว่างสอน 
- สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีทัศน์ ให้นักเรียนได้รับชม เพ่ิมความรู้ ความสนุก 
- มีคลิปประกอบการเรียนการสอน มีการสอบถามเอความเข้าใจ ประทับใจคลิปประกอบการเรียน 
- กิจกรรมดูวีดีโอก่อนเรียน 
- ดูวีดีโอวิเคราะห์สงัเคราะห์สังคมสหกรณ์ สิ่งที่ประทับใจคือการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

- สื่อ สไลด์ PowerPoint  
- เป็นการสอนที่ใช้ Projector และการพูดบรรยายของอาจารย์ บวกกับมีการสอบย่อยให้ตอบทบทวนการ
สอน 
- ใช้การบรรยายประกอบกับสื่อน าเสนอ บางครั้งมีวีดีโอให้ชมเพื่อความเข้าใจ 
- ชอบที่อาจารย์ดูบรรยายอย่างเดียวโดยไม่ต้องเปิดสไลด์ ท าให้มีสมาธิในการจด และอาจารย์มักเล่าเรื่องที่เป็น
กรณีศึกษาประกอบการสอน 
- การสอนแทรกเกี่ยวกับเรื่องจริง ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้สอน 
- เรื่องเล่าต่างๆของชีวิตของอาจารย์เคยผ่านมา 



- มีการใช้วีดีทัศน์เป็นสื่อการเรียนการสอน ประทับใจวีดีทัศน์ 
- เป็นการสอนที่ไม่ได้เรียนตามต าราอย่างเดียว มีการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้น 
- ประทับใจในวิธีการสอนหรือกิจกรรมทุกกิจกรรมที่อาจารย์สุชินสอน ไม่ว่าจะเป็นการให้ดูวีดีโอที่สอดแทรก
ความรู้ การให้ท ารายงานที่เกีย่วข้องกับเนื้อหา สอนโดยมีการสอดแทรกความรู้เมเติมตลอดเวลา 

- ใช้ PowerPoint ท าให้เข้าใจและจดตามได้ง่ายยิ่งขึน้ 
- ชอบลักษณะการสอนที่เป็นกันเองของอาจารย์ เล่าเรื่องราวต่างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาจารย์มาให้
เรา 
- อาจารย์ให้ชมสื่อวีดีโอ และน ามาใช้ในการเรียนอย่างไรบ้าง ให้นิสิตได้วิเคราะห์ 
- ชอบอาจารย์เล่าเรื่องความรู้ข้างนอกให้ฟงั เช่น เศรษฐกิจ หลักสหกรณ ์ท าให้รู้สึกชอบไม่ไม่รู่สึกเบ่ือ 
- ได้รับความรู้ที่ไม่เคยรู ้
- มีการท ารายงานหาข้อมูล 

- อาจารย์สอนโดยใช้ PowerPoint ประทบัใจในกำรสอน PowerPoint เพรำะวำ่ ท ำให้สือ่กำร
สอนน่ำสนใจมีรูปภำพและสีสนั ท ำให้ดงึดดูควำมสนใจของนิสติได้ดีและสำมำรถจดตำมทนั 

- อำจำรย์ใช้ PowerPoint ในกำรสอน ซึง่ท ำให้มีมีควำมน่ำเบื่อเวลำเรียนนำนๆ แตเ่ม่ืออำจำรย์เสริม
วีดีโอ กำรบรรยำยท่ีน่ำสนใจของอำจำรย์ ท ำให้กำรสอนมีควำมสนกุมำกขึน้ 

- อำจำรย์ได้เลำ่เหตกุำรณ์ในปัจจบุนัสอดแทรกในกำรเรียนกำรสอน ท ำให้เข้ำใจมำกขึน้ นกึภำพตำมออก 

- อำจำรย์มีกำรใช้สื่อกำรสอน เช่น PowerPoint คอมพิวเตอร์ ฯลฯ อำจำรย์ชอบเปิดวีดีโอท่ีสำมำรถ
น ำคณุธรรมจำกวีดีโอมำใช้ในชีวิตประจ ำวนัได้ อำจำรย์มกัจะพดูให้คดิ 

- มี PowerPoint และวีดีโอ ชอบสไตล์กำรสอนของอำจำรย์ สนกุและไม่น่ำเบื่อ เข้ำใจง่ำย อีกทัง้ยงัพดู
ถึงเร่ืองทัว่ไปในชีวิต มีทัง้สำระและควำมรู้รอบตวั ท ำให้รู้อะไรหลำยอยำ่งมำกขึน้ 

- กำรเปิดวีดีโอ โฆษณำเตือนสติ 
- มีกำรเปิดวีดีโอท่ีสำมำรถเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีก ำลงัศกึษำและจดักำรเรียนแบบวิเครำะห์ 

- ชอบท่ีอำจำรย์เลำ่เร่ืองบรรยำยให้เห็นภำพ และอยำกให้มีเอกสำรประกอบกำรเรียนด้วย 

- กำรน ำสื่อกำรสอนหลำกหลำยรูปแบบมำประยกุต์ในกำรเรียนกำรสอน อยำ่งเช่น สือ่วีดีทศัน์ วีดีโอท่ีน ำมำ
สอดคล้องกบับทเรียน ท ำให้กำรเรียนมำน่ำเบื่อและมีควำมน่ำสนใจมำกขึน้ 

- เลำ่ขำ่วสำรสอดแทรกระหวำ่งกำรเรียนกำรสอน ท่ีมีเนือ้หำเก่ียวกบัเนือ้หำท่ีเรียน มีกำรเปิดวีดีโอสร้ำง
จิตส ำนกึ คณุธรรม จริยธรรมเพิ่มเตมิ ซึง่น่ำประทบัใจมำกครับ มีหลำกหลำยเร่ือง 
- ควำมหมำยของสหกรณ์ ประวตัิสหกรณ์ในประเทศไทยและตำ่งประเทศ สิง่ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัของ
สหกรณ์ในประเทศไทย ปัญหำและนโยบำยของสหกรณ์ท่ียงัต้องแก้ไข สิง่ท่ีประทบัใจคือ อำจำรย์ไมไ่ด้สอน
เพียงบทเรียน 

- ให้ดคูลิปเยอะมำก ได้ควำมรู้นอกเหนือจำกในบทเรียน ให้ท ำรำยงำนเป็นกลุม่ ชอบเลำ่เร่ืองอ่ืนๆนอกจำก
บทเรียน ได้ควำมรู้รอบตวั 



2. สิ่งที่นิสิตให้รายวิชาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร เพราะเหตุใด 
-อยากให้พิมพ์สไลด์แจกสักเล็กน้อยเพราะจดตามเหนื่อยมากๆ 
-ห้องเรียน เพราะอยากเรียนที่ตึกคณะ 
- ห้องเรียนค่ะ 
- อยากเรียนที่ตึกคณะ 
- ห้องที่ใช้เรียน ควรกลับไปเรียนที่คณะ เพราะมีอุปกรณ์พร้อมกว่า เครื่องปรับอากาศเย็นกว่า ที่นั่งสบายกว่า
มาก ประกอบกับวิชานี้เป็นวิชาประจ าคณะเราด้วย 
- อยากให้มีหนังสือเรียน 
- น่าจะมีการออกภาคสนาม ท ากิจกรรม  
- กลับไปเรียนที่คณะแทนการมาเรียนที่ ศร.1 
- อยากให้วิชาคณะได้เรียนทีค่ณะ 

- ปรับปรุงด้านการสอนนิดหน่อย คือ จดตามไม่ทันเวลาอาจารย์พูด บางอย่างไม่มีใน PowerPoint และ
จดออกมำงงมำก แตโ่ดยรวมสอนดีมำกๆ 
- อยากให้วิชาจัดท าหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียน เนื่องจากบางครัง้ไม่สามารถจดตามได้ทันในสิ่งที่
อาจารย์สอน 
- อาจารย์พูดสอนแบบบรรยายให้เราจดตาม ท าให้เรามีสมาธิ 
- คลิปวีดีโอสื่อการเรียนการสอน ท าให้นิสิตสนุกกับการเรียน และเข้าใจเนื้อหาจากวิชาได้มากขึ้น และยังเป็น
การผ่อนคลายจากการเรียนอีกด้วย 
- อยากให้มีการแจกสไลด ์เพราะท าให้นสิิตนั้นสามารถไปเรียนอะไรเพิ่มเติมจากสไลด์ได้ 
- อยากให้อาจารย์ท าเอกสารประกอบการเรียนแจก เพราะจดไม่ทัน 
- อยากให้จัดการเรียนการสอนที่คณะมากกว่า บรรยากาศดีกว่า 
- อยากให้จัดการเรียนการสอนที่คณะมากกว่า 
- อยากให้มเีอกสารประกอบการเรียนเรียน เพราะจะได้เป็นสื่อกลางในการเรียน 
- อยากเรียนที่ตึกคณะ อาคารปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ 5 
- อยากให้มีเอกสารลงใน M@XLEARN 
- ควรมีเอกสารประกอบการเรียนหรือหนังสือเรียนประกอบการสอนเพื่อความสะดวกในการจด 
- ควรมีหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนเพื่อประกอบการเรียนการสอน 
- อยากให้มีการทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนเพื่อจะได้เห็นภาพจริงๆ 
- อยากให้มีเอกสารประกอบการสอนที่ละเอียดอยู่ใน M@XLEARN  
- ควรมีการสอบกลางภาค เพราะ สอบปลายภาคหนักเกินไป กลัวติดเอฟ 
- น่าจะมีการสอบกลางภาค เพราะปลายภาคเนื้อหาจะได้ไม่เยอะเกิน 
- อยากให้มีข้อมูลที่สอนโหลดใน M@XLEARN 



- อยากให้มีการสอบกลางภาคหรือสอบเก็บคะแนนในห้อง เพราะการสอบปลายภาคครัง้เดียวท าให้จ าเนื้อหา
ได้ไม่ครบถ้วน 
- อยากให้เปลี่ยนห้องเรียนจาก ศร.1 มาเป็นตึกคณะเศรษฐศาสตร์แทนจะได้ไม่ต้องเดินไกล 
- มีการใช้สื่อวีดีทัศน์ในการสอน ในการเรียนท าให้เข้าใจมากขึ้น 
- ดีแล้วครับ 
- อยากไปเที่ยวนอกห้องครับ ไปดูสหกรณ์ต่างๆ 
- อยากให้มีกาสอบกลางภาค 
- ให้วิชานี้ไปเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ 

- อยากให้ใส่เนือ้หาอธิบายลงใน PowerPoint มำกกวำ่นี ้เพรำะบำงครัง้จำกค ำพดูของอำจำรย์จดไม่
ทนั บำงครัง้อำจจดผิด จะท ำให้เวลำสอบเข้ำใจผิด 
- อยากให้มีหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนเพื่อให้เข้าใจในรายวิชานั้นมากขึ้น และทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการเรียนวิชานี้ 
- อยากให้จัดในตึกคณะ เพราะขี้เกียจเดิน 
- อยากให้สอนที่คณะเศรษฐศาสตร์มากกว่า 
- ห้องเรียนหนาวมาก เหมือนนั่งอยู่ในตู้เย็น บางทีเรียนไม่รู้เรื่อง 
- อยากให้ห้องการเรียนการสอนอยู่ที่ตึกคณะ 
 

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ที่จอดรถส าหรับนิสิตไม่เพียงพอ 
- ล็อคล้อปรับ 500 แพงเกินไป กระทบโดยตรงต่อนิสิต 
- คงการสอนแบบนี้ต่อไป เพราะรูปแบบการสอนดีแล้ว 
- การเรียนการสอนสนุก 
- ให้นิสิตได้ลงไปสถานที่จริงที่อาจารย์ได้สอบในห้อง  
- ดีแล้วครับ 
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