
แบบ มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชา
จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝัง
ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  วิธีการเรียน การสอน การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ใน
การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดงันี้ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
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1 
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
MAEJO  UNIVERSITY 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะผลิตกรรมการเกษตร   สาขาวิชา พืชสวน 
Faculty of Agricultural Production  Program in Horticultural 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา พส  417         ชื่อรายวิชา  ไมผ้ลเขตหนาว 
2. จำนวนหน่วยกิต        

 

3 หน่วยกิต          (2-3-5) 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1           สำหรับ หลักสูตร ปริญญาตรี  สาขาวิชา  พืชสวน 
                สำหรับ หลายหลักสูตร  
 3.2          ประเภทของรายวิชา        ศึกษาท่ัวไป  
        วชิาเฉพาะ กลุ่มวิชา       แกน    เอกบังคับ      เอกเลือก 
        วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ 
   .......................................................................... ...................... 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ 
  ................................................................................................  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
 ภาคการศึกษาที ่      1        2 ชั้นปีที่ศึกษา 3    
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
                         ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

 รหัสวิชา.........................      ชื่อรายวิชา....................................................................................... 
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2 

8. สถานที่เรียน   
           ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  เชียงใหม่ 
  นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่- เฉลิมพระเกียรติ 
             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  ชุมพร 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภาคการศึกษาที่      1        2 ปีการศึกษา 2563  
       (สำหรับการจัดทำมคอ. 2 และ มคอ. 3 เป็นครั้งแรก  นับเป็นวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เปิดสอน/
ปรับปรุงล่าสุด) 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของไม้ผลเขตหนาวแต่ละชนิด สัณฐานวิทยา สรีวิทยา และแหล่งที่มา  
2. เรียนรู้การปลูก การจัดการดูแลรักษา การจัดการโรคแมลง การจัดการน้ำ การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา ไม้
ผลเขตหนาวในประเทศไทยต่างประเทศ 
3.  เรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้ผลเขตหนาวทั้งในและต่างประเทศและสามารถปฏิบัติจริงได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 1. เพ่ือเรียนรู้และฝึกทักษะพื้นฐานไม้ผลเขตหนาว และการผลิตไมผ้ลเขตนาวทีส่ามารถนำไปปฏิบัติจริงได้  

2.  เพ่ือเรียนรู้เทคนิคการจัดทรงต้น การจัดการดูแลรักษา การจัดทรงต้น ธาตุอาหาร โรคแมลง การเก็บเก่ียวและ  
     เก็บรักษา ไม้ผลเขตหนาวแต่ละชนิด 
3. เพ่ือเรียนรู้การในการขยายพันธุ์ไม้ผลเขตหนาวแต่ละชนิด และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความชำนาญ 
(อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ ที่เกิดข้ึน เช่น เพ่ิมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ใน
สาขา   (หลังจากสอนไปแล้ว มีการบันทึกใน มคอ. 5 เอาไว้เป็นหลักฐานในการพัฒนา) 
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3 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา   (Course Description)  

พส 417          ไม้ผลเขตหนาว                                                                         3(2-3-5) 

                              ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไม้ผลเมืองหนาวแต่ละชนิด การจำแนกประเภท การดูแลรักษา 
การส่งเสริมเพ่ือให้ออกดอกและติดผล ชนิดของไม้ผลเมืองหนาวที่ปลูกในประเทศไทย ตลอดถึงขบวนการตลาด 

      (บรรยาย 2 ชัว่โมง ปฏิบตัิ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)  

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 

บรรยาย  

2 

 

สอนเสริม (ถ้ามี) 

 

- 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน  

3 

การศึกษาด้วยตนเอง  

5 

(บรรยาย...............ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา) 

(สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย) 

(มี/ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม)  

(การศึกษาด้วยตนเอ ....
ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

2. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 48 ชั่วโมง 

- สืบค้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับไม้ผลเขตหนาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอรายบุคคล  

( ระบุจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และระบุวิธีการ
สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า) 
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4 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 2. คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  

 3. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
รายวิชา 1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
  •     •   •   •    •  

 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อการและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
   •      •   •  •    •  
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5 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อการและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
   •   •    •  •   •  

 
การบัญชี 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อ
การและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
   •    •   •    •   •  

 
วิศวกรรมศาสตร์ 

รายวิชา 
คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อการและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
    •        •      •     •     •  
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6 
รายวิชา  

 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
ส่ือการและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
   •    •      •     •     •   

 
 (ให้เขียนให้สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา Curriculum Mapping ) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
เช่น ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
และความมีน้ำใจ 

ระบุวิธีการสอน เช่น สอดแทรกกรณีศึกษา
ระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา  

ระบุวิธีการประเมิน เช่น 
ประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักศึกษา  

1.1 ตรงต่อเวลา  เช็คชื้อทุกครั้งทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการมาก
ให้ตรงเวลาและกลับ
พร้อมกัน 

1.2 ความขยัน อดทน สู้งาน ฝึกทำงานกลางแจ้ง เช่น ตัดแต่งก่ิง การจัดทรง
ต้น และดูแลรักษาโดยทำงานร่วมกับนักศึกษา 
ซึ่งจะไม่กล้าหลบงานมีอาจารย์ทำด้วย 

นักศึกษาทนแดดได้มาก
ขึ้น ทำงานกลางแจงได้
นานขึ้น และงานมี
คุณภาพดีขึ้นทำงานจน
เสร็จ 

1.3 ความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย 

มอบหมายงาน ขยายพันธุ์ เพาะพันธุ์ ไม้ผลเขต
หนาว  โดยตรวจงานความเรียบร้อยและทำงาน
ตามมอบหมายกลางภาคและปลายภายภาค โดย 

นักศึกษารู้จักพันธุ์ส้ม
มากขึ้นรู้จักการดูแล
รักษา การขยายพันธุ์ไม้
ผลเขตหนาว การใส่ปุ๋ย  
โดยตรวจงานทั้ง กลาง
และปลายภาคการศึกษา 
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1.4 ความรักและสามัคคีและการ
ทำงานร่วมกัน 

มอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม โดยกำหนดให้มี
หัวหน้ากลุ่มและทำงานร่วมกับรุ่นพี่ และอาจารย์
เป็นพี่เลี่ยงในการปฏิบัติงาน  

สามารถทำงานได้เป็นหมู่
คณะโดยมี มีการ
วางแผนและมีการ
สอบถามปัญหาเมื่อเจอ
ปัญหา ทำงานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ 

1.5 การให้เกรียติต่อต้นเองและผู้
รวมงานและสถานที่ 

ฝึกให้ทำงานร่วมกันและใช้คำพูดที่เหมาะสมเมื่อ
ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ ไม่พูดคำหยาบ ซึ่งจะตัด
คะแนนครั้งละ 1 คะแนนเมื่อได้ยิน การแต่งกาย
รัดกุ่มและให้เกรียติสถานที่ ไม่ใส่รองเท้าฟองน้ำ
ทำงาน  

ใช้คำพูดที่ระวังมากข้ึน 
แต่งกายรัดกมุ และ
เหมาะสมในการทำงาน  

1.6 การมีสัมมาคารวะ สวัสดีผู้อาวุโส พูดมีหางเสียง ไม่พูดคำหยาบโดย
การอบรมให้ความสำคัญเรื่องการยกมือไหว้ไม่ได้
เสียเงินเสียทอง แต่กลับได้มาซึ่งความชื้นชมและ
รักใคร่ของผู้ใหญ่ และผู้สอนได้ทำเป็นแบบอย่าง
ให้นักศึกษาเห็นอย่างสม่ำเสมอ และได้แจ้งต้น
ชั่วโมงการเรียน ถ้าได้ยินนักศึกษาพูดคำหยาบจะ
หักคะแนนครั้งละ 1 คะแนน 

นักศึกษาส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดี
ขึ้น 

2. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 ประวัติความเป็นมาของไม้ผล
เขตหนาวแต่ละชนิดและพันธุ์
ต่างๆ เพื่อเป็นการแนะนำให้รู้จัก
พืชเมืองหนาว 

บรรยายด้วย power pointเกี่ยวกับสภาพ้ืนที่ๆ
เหมาะสมในการปลูกไม้ผลเขตหนาว ประวัติ
ความเป็นมา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
สรีรวิทยาของไม้ผลเขตหนาว 

สอบกลางและปลายภาค 

2.2 การขยายพันธุ์พืชเขตหนาว ฝึกขยายพันธุ์ไม้ผลเตหนาว  เช่น เสียบข้าง 
เสียบลิ่ม และเสียบแบบฝานบวบ การใช้ฮอร์โมน
เพราะเมล็ด 

ส่งงานและสอบทั้งกลาง
และปลายภาพ  

2.3 พ้ืนที่ปลูกและตลาดไม้ผลเขต
หนาว 

บรรยายเกีย่วกับสถานการการผลิตไม้ผลทั้งใน
ต่างประเทศ พ้ืนที่การปลูกของไทยและทั่วโลก มี

สอบกลางและปลายภาค
การศึกษา 
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ปริมาณและผลผลิต ที่ออกในและนอกฤดู และ
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

2.4 การปลูกและดูแลรักษา และ
การให้น้ำ  

บรรยายและสาธิตการตรวจสอบคุณภาพดินก่อน
ปลูก การระบายน้ำใต้ดิน การขุดหลุมและผสม
ดินปลูก รวมถึงการปลูก และระบบการให้น้ำ 

สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 
กลางภาค 

2.5 การตัดแต่งกิ่ง และการจัด
ทรงต้นไม้ผลเขตหนาวแต่ละชนิด 

บรรยายและสาธิตการตัดแต่งและจัดทรงต้นไม้
ผลเขตหนาวแต่ละชนิด เพ่ือให้ได้ปริมาณ
คุณภาพผลผลิตที่สูงขึ้น  

นักศึกษาสามารถตัดแต่ง
และจัดทรงต้นได้ โดย
สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

2.6 ธาตุอาหารไม้ผลเขตหนาว บรรยายเกี่ยวกับธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับส้ม 
สภาพแวดล้อมและดินที่มีผลต่อการนำธาตุ
อาหารไปใช้  

สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

2.7 การพัฒนาตาดอก การพัก
ตัวการยับยั้งการพักตัว และการ
ผลิตไม้ผลเขตหนาวนอกฤดู 

บรรยายอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตา
ดอก การพักตัวและการยับยั้งการพักตัว ของไม้
ผลเขตหนาวแต่ชนิดทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึงเทคนิคการผลิตนอกฤดูในประเทศไทย 

สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

2.7 โรคและแมลงไม้ผลเขตหนาว บรรยายเกี่ยวกับโรคแมลง และอาการต่างๆ ของ
ไม้ผลเขตหนาวแต่ละชนิดที่แสดงออกเมื่อมีโรค
และแมลงเข้าทำรายส่วนต่างๆ  เช่น ราก ลำต้น 
ใบ ดอก ผล และเดินดูของจริงในแปลงโดยตั้ง
คำถามอาการขาดธาตุต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
จดจำและนำไปใช้ได้ 

สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

2.8 สารเคมีและชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันกำจัดโรคแมลง 

บรรยายเกี่ยวกับสารเคมีและชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการ
เจริญเติบโตและป้องกันกำจัดโรคแมลง ใน
ประเทศไทย 

สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

2.9 การเก็บเกี่ยวและการเก็บ
รักษา 

บรรยายดัชนีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ผลเขตหนาว
แต่ละชนิดเพ่ือให้ได้คุณภาพ และการเก็บรักษา
ให้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นในแต่ละชนิด
ทั้งในและต่างประเทศ 

สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 
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3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
อธิบายเกี่ยวกับทักษะทางปัญญา
ที่จะพัฒนา เช่น การนำความรู้ไป
ใช้แก้โจทย์ปัญหา  และการ
วิเคราะห์ปัญหา 

เช่น การทำแผนธุรกิจ การทำโครงงานพิเศษ 
การแปลผลและการแก้ปัญหาในสายวิชาชีพ 

 

3.1 มุมมองและวิสัยทัศน์ในการ
ผลิตไม้ผลเขตหนาวทั้งในและ
ต่างประเทศ 

บรรยายด้วย power point ให้นักศึกษาได้เห็น
และเข้าใจระบบการจัดการสวนไม้ผลเขตหนาว
แต่ละชนิดทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้น ชนิด
และพันธุ์ที่ปลูกในแต่ละพ้ืนที่ มีความแตกต่างกัน
และให้เห็นภาพทั้งในและต่างประเทศ 

สอบกลางภาค 

3.2 การคำนวณปริมาณงานใน
การจัดการสวน 

ฝึกนักศึกษาทำงานด้วยต้นเองและสามารถ
คำนวณ หรือคาดเดาปริมาณงานก่อนที่จะทำ
เพ่ือจัดคนงานให้ได้ตรงกับปริมาณงานที่มีอยู่ ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักในการทำสวนส้ม โดยฝึกเป็นผู้นำ
และเป็นแรงงานในเป็นกลุ่ม 

สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

3.3 การจัดการงบประมาณ เสนอวิธีการทำงบประมาณซึ่งต้องใช้ทั้ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งจะต้องทำ
งบประมาณประจำปี ประจำเดือนและประจำ
สัปดาห์ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ 

สอบทัง้ทฤษฏีและปฏิบัติ 

3.4 การบริหารจัดการแรงงาน
ภายในสวน 

อธิบายหลักการคิดคำนวณแรงงานและต้นทุน
ต่างๆ ทั้งสวนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเสื่อมสภาพ เพ่ือ
บริหารจัดการต้นทุนและแรงงานภายในสวนไม้
ผลเขตหนาวในแต่ละชนิดทั้งในและต่างประเทศ 

สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

3.5 การบริหารเวลาในการ
ปฏิบัติการในสวนเพื่อลดต้นทุน 

ฝึกให้กำหนดปริมาณแรงงานให้เหมาะสมกับ
ขนาดของสวนไม้ผลเขตหนาว ปริมาณงาน และ
เวลาที่มีอยู่โดยจัดเป็นกลุ่มและสามารถเพ่ิม-ลด
แรงงานได้เพ่ือให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 
 

สอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 



 

ปรับปรุงโดย กลุ่มภารกจิพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

10 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ี

ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

เช่น การทำงานเป็นกลุ่มและ
รับผิดชอบร่วมกัน 

เช่น มอบหมายงานให้ทำงานเป็นกลุ่ม เช่น ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.1 ทำงานเป็นกลุ่มตามลักษณะ
งาน 

ฝึกให้ทำงานและรับผิดชอบเป็นกลุ่มโดยชี้แจง
ลักษณะงานและให้แต่ละกลุ่มวางแผนในการ
ทำงาน 

ดูผลงานที่ออกมาตาม
วัตถุประสงค์ 

4.2 การทำงานเป็นทีม ฝึกมีการแบ่งงานกันทำตามความสามารถและ
ช่วยกันหรือประสานงานระหว่างกลุ่มเพื่อให้งาน
ที่มอบหมายสำเร็จ  

ให้คะแนนตามปริมาณ
และคุณภาพของงาน 

4.3 ความมีน้ำใจ เสียสละและจิต
สาธารณะ 

ทำงานเป็นกลุ่มและเมื่อเสร็จงานของกลุ่มตน
แล้วให้ช่วยกลุ่มอ่ืนที่มีลักษณะงานที่ยากกว่าเพ่ือ
ฝึกความเสียสละและช่วยเหลือเพ่ือน ซึ่งต้อง
ระมัดระวังกลุ่มที่งานน้อยแต่รอให้เพื่อมาช่วย 

ดูการทำงาน การ
ช่วยเหลือเพ่ือน การเอา
แรงกันและช่วยเหลือกัน
ในคราวต่อไป 

4.4 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝีกให้วางแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมายและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
มีการสลับกันใช้ตามความเหมาะสม และ
สามารถประยุกต์อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ทำงานได้จนแล้วเสร็จ 

แนะนำและปรับเปลี่ยน
หรือประยุกต์วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีใน
นักศึกษาดูและทำตามได้ 

4.5 ฝึกการเป็นผู้นำ สลับสับเปลี่ยนกันเป็นผู้นำในแต่ละกลุ่มโดยใช้ผู้
ที่มีความชำนาญในแต่ละกลุ่มมาเป็นผู้นำและคน
ที่อยู่กลุ่มฝึกชำนาญจะเป็นผู้นำให้กับกลุ่มต่อไป
ที่สลับกันทำงาน 

ดูความชำนาญและการ
ถ่ายทอดให้กับเพ่ือน
ภายในกลุ่ม 

4.6 ทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นพ่ี
และรุ่นน้อง 

ให้รุ่นพี่ที่เรียนปริญญาโทมาช่วยสอนและร่วม
ทำงานด้วยและช่วยกันแก้ปัญหาโดยมีรุ่นพี่เป็นพ่ี
เลี้ยง 

ตรวจสอบการทำงาน
ของนักศึกษาจากรุ่นพ่ี
และดูพฤติกรรมการ
ทำงานร่วมกันพ่ีและน้อง 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

เช่น ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลและจัดการข้อมูล 
ความสามารถในการใช้
คณิตศาสตร์ หรือ สถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์และจัดการข้อมูล  

เช่น มอบหมายงานที่ต้องสืบค้น จัดการ และ
นำเสนอข้อมูล 

 

5.1 คำนวณการใช้ฮอร์โมน สอนและฝึกคำนวณการชั่ง ตวง วัด สารเคมี 
และฮอร์โมนที่จะต้องใช้ จาก ส่วนในล้าน 
(ppm) เป็นปริมาณมิลลิกรัม หรือมิลลิลิตรต่อ
ลิตร  

นักศึกษาสามารถ
คำนวณได้ตามโจทย์ที่
กำหนด 

5.2 คำนวณวัสดุอุปกรณใ์นการ
ทำสวน 

สอนให้รู้จักชนิดและขนาดของวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในสวนและสามารถคำนวณปริมาณ
การใช้ต่อพ้ืนที่ บอกขนาดชื่อชนิด และขนาด
ของวัสดุ เช่น ท่อน้ำ PE  PVC วาล์ว เหล็กชนิด
ต่าง ลวดทำค้าง ให้ทราบความกว้างความยาว
ของวัสดุแต่ละชนิดเพื่อทำงบประมาณจัดซื้อ  

สอบแลบกริ้งชนิดและ
ขนาดของวัสดุต่างๆ ทั้ง
กลางและปลายภาค 

5.3 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต
และคุณภาพผลผลิต 

ฝึกเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของของไม้ผลเขต
หนาว ความกว้างของลำต้น จำนวนข้อ จำนวน
ใบ การเจริญเติบโตของผลไม้แต่ละชนิด 

สามารถตอบคำถามได้
ถูกต้องตามที่ได้ตั้งโจทย์ 

5.4 คำนวณประมาณงานให้
เหมาะสมกับเวลา 

สอนการทำงบประมาณรายปี เป็นกลุ่มเพ่ือฝึกทำ
งบประมาณเสนอ มีการแนะนำและแก้ไขให้
เหมาะสม และแจกตัวอย่างให้กับทุกกลุ่ม   

ส่งรายงานการจัดทำ
งบประมาณของฟาร์ม
ตามชนิดพืช 

5.5 คำนวณพื้นทีท่ำฟาร์ม ในแต่
ละหน่วย คำนวณจำนวนต้น 
ระยะปลูกในหน่วยพื้นที่ 

สอนการคำนวณหน่วยพื้นที่ ไร่ เอเคอร์ เฮกตาร์ 
และคำนวณระยะปลูกและจำนวนต้นต่อไร่ 
คำนวณผลผลิตต่อไร่ เพ่ือฝึกทำงบประมาณ 

ส่งรายงานการคำนวณ
จำนวนต้นตามระยะปลูก 
และปริมาณต้นต่อพ้ืนที่  
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6. ภารกิจอื่น ๆ ทีน่ำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
1. งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วง โดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยและ  
     การจัดการก่ิงให้มีความสม่ำเสมอทั้งต้น” 
3. งานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของ GA3 และ CPPU ต่อคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลสส์และพันธุ์ 

เฟลมซีดเลสส์” 
3. งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาการจัดกิ่งบนค้างเพ่ือให้ผลผลิตตลอดทั้งปีของมะละกอพันธุ์ “ปากช่อง 1” และ 

“ฮอลแลนด์”” 
4. งานวิจัยเรื่ององุ่นและมะนาวขึ้นค้างที่โครงการชั่งหัวมัน จ. เพชรบุรี 
5. บทความในวารสารเคหการเกษตรเรื่อง “เทคนิคการปลูกฝรั่งขึ้นค้าง จัดการง่ายให้ผลผลิตเร็ว  
6. บทความในวารสารเคหการเกษตรเรื่อง “เทคนิคการปลูกมะกอขึ้นค้าง (จากงานวิจัยสู่ชาวสวน)” 
7. บทความในวารสารเคหการเกษตรเรื่อง “เทคนิคต่อกิ่งองุ่นปลูกให้ย่นเวลาให้ผลผลิต 6 เดือนตัดแต่ง

กิ่ง 10-12 เดือนเก็บผลผลิต” 
8. บทความในวารสารเคหการเกษตรเรื่อง “จัดกิ่งขึ้นค้างมัลเบอร์รีอินทรีย์แบบกินผลสด ปลูกง่ายให้

ผลผลิตดี ออกนอกฤดี ปีละ 5 ครั้ง” 
9. บทความในวารสารเคหการเกษตรเรื่อง “องุ่นในกระถาง สร้างมูลค่าเพ่ิม” 
8. บทความในวารสารเคหการเกษตรเรื่อง “การผลิตองุ่นในโรงเรือน การผลิตองุ่นแบบประณีต ดก-เร็ว-

ดี” 
6. บทความในวารสารเคหการเกษตรเรื่อง “การผลิตมัลเบอร์รีนอกฤดู” 
7. บทความในวารสารเคหการเกษตรเรื่อง “การผลิตพุทราขึ้นค้าง” 
8. Lo, Q. T., P. Pooprompan, S. Sakhonwasee, and C. Thanarut.  2015. Effects of Atonik 

and Plant Growth Regulators on Berry Quality of ‘Beauty Seedless’ Grape. The 36th 
National Graduate Research Conference., Maejo University, Chiang Mai, Thailand. p. 
184-194. 

9. ขวัญภิรมย์ จบสูงเนิน, ชินพันธ์ ธนารุจ,  นเรศ ศิริเกสร และ อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ. 2558. การเพ่ิมชุด
โครโมโซมมัลเบอร์รี ด้วยสารละลายโคลชิซิน  (Chromosome Doubling of Mulberry Using 
Colchicine).   การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  36. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.  น. 220-225. 

10. วรากร รำมะวุธ,  ชินพันธ์ ธนารุจ,  เสกสันต์ อุสสหตานนท์ และ วรินทร์ สุทนต์. 2558. อิทธิพล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์ ‘บิวตีซีดเลสส์’ Effects of 
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Plant Growth Regulator on Berry Quantity and Quality of ‘Beauty Seedless’ 
Grape).   การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36. มหาวิทยาลัย
แม่โจ้. เชียงใหม่. น. 226-233.   

11. กลอยใจ ปูเขียว, ชินพันธ์ ธนารุจ, สัณห์ ละอองศรี, และ อานัฐ ตันโช. 2558. การเจริญเติบโตของ
กาแฟอาราบิกา (Coffea Arabica L.) โดยการปลูกในระบบอินทรีย์  (Vegetative Growth of 
Arabica Coffee (Coffea Arabica L.) in Organic Cultivations System). การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. น. 398-404.  

12. อิทธิพล สุธรรมมา ชินพันธุ์ ธนารุจ อานัฐ ตันโช และวรินทร์ สุทนต์.  2559.  การศึกษาการย่น
ระยะเวลาการให้ผลผลิตรุ่นแรกขององุ่น “บิวตีซีเลสส์” โดยวีธีการต่อต้น. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8: น. 31-39.  

13. เรวัฒ พงศ์สกุล ชินพันธ์  ธนารุจ  เสกสันต์ อุสสหตานนท์ และ วรินทร์ สุทนต์. 2559. ผลของส
เตรปโตไมซิน ต่อการชักนำลักษระผลไร้เมล็ดในองุ่นพันธุ์ “พีโอเนะ” (Effect of Streptomycin on 
Seedless Induction in Seeded ‘PIONE’ grape). วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์3 (ฉบับ
พิเศษ I): MO06/61-65. 

14. เทียนนุช  ทองอยู่ ชินพันธ์  ธนารุจ เสกสันต์ อุสสหตานนท์ วรินทร์ สุทนต์ และประนอม ยังคำมั่น. 
2559. การศึกษาผลของ GA3 ต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของกีวีฟรุต พันธุ์ ‘Hayward’  และพันธุ์ 
‘Hort 16A’. (Effects of GA3 Concentration of Germination of ‘Hayward’ and ‘Hort 
16A’ Kiwifruit Seed). วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์3 (ฉบับพิเศษ I): MO06/5-8. 

15. ราตรี หงส์ยนต์, ธีรนุช เจริญกิจ, เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี และชินพันธ์ ธนารุจ.2557.  การศึกษา
ความมีชีวิตของละอองเกสร อัตราการงอก และการติดผลของลำไยพันธุ์อีดอ ที่ปล่อยให้ออกดอกติด
ผลตามธรรมชาติ และการชักนำให้ออกดอกนอกฤดู.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45(3):93-98. 

16 . Thanarut, C. and  J. C. Ko. (2015) Guave, Wax apple, Sugar apple and Pineapple 
Productions in Thailand.  Acta Hort. 1116: 7-13. DOI 10.17660/ActaHor. 

17. ศุภกร ศรีไทย นเรศ ศิริเกษร อานัฐ ตันโช และ ชินพันธ์ ธนารุจ. 2563. อิทธิพลของต้นตอองุ่นกับ
การให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอง่นทำไวน์ แดงพันธ์ ‘Syrah’. แก่นเกษตร 48 ฉบับที่ 2: 
417-424. 

18. ชินพันธ์ ธนารุจ และ วิภาวี มีระหันนอก. 2562. การผลิตเคพกูสเบอร์รีในวัสดุปลูกไร้ดิน (The 
Cape Gooseberry Production in Substrates Culture). วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1(2):11-
21.  
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19. ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา  สัญชัย พันธโชติ  ชินพันธ์ ธนรุจ. 2561 ผลของสายพันธ์องุ ่น

ทําไวน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการสังเคราะห์แสง  การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 67 “ราชมงคลขับเคลื5อนนวัตกรรมกาวไกลสู ้ ่ Thailand 
4.0” 308-314 

2 0 .  Chao-Jen Wang, Chinnapan Thanarut, Pei-Lun Sun, and Wen-Hsin Chung.2020. 
Colonization of human opportunistic Fusarium oxysporum (HOFo) isolates in tomato 
and cucumber tissues assessed by a specific molecular marker. PLOS ONE. 1-15. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234517. June 12, 2020. 

 
มีการนำความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ 

ดังนี้  
1. ฝึกให้นักศึกษาคำนวณความเข้มข้นของสารและ PGR ให้เป็นส่วนในล้าน (ppm) 
2. ฝึกให้นักศึกษาจัดทรงต้นไม้ผลแบบยืนต้นให้จัดกิ่งอยู่บนค้างซึ่งจะทำให้มีการออกดอกและติดผลได้

ง่าย 
3. ฝึกทำค้างและทำโรงเรือนไม้ผลไม้ผล 
4. ฝึกให้ใช้เครื่องมือในการขยายพันธุ์ไม้ผล ตัดแต่งก่ิง โน้มกิ่งและล็อกกิ่งบนค้าง 
5. ฝึกทำปุ๋ยหมัก และผสมดินปลูก  

6.2 งานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

1. เป็นที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ โครงการเกษตรเมืองงาย 
2. เป็นที่ปรึกษาทางด้านองุ่นและไม้ผลเขตหนาวบริษัท ไฮ วี จี (PB Valley) ปากช่อง 
3. เป็นที่ปรึกษาทางด้านไม้ผลและไม้ผลเขตหนาวบริษัท (PB Valley) เชียงราย 
4. เป็นที่ปรึกษาทางด้านไม้ผลและไม้ผลเขตหนาวกับสวนสุชาดา วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา 
5. ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนวิชาการด้านองุ่นกับบริษัทสยามไวน์เนอรี  หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์  
6. ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนวิชาการด้านองุ่นกับบริษทัโดล ประเทศไทย  
7. เป็นคณะกรรมการไม้ผลขนาดเล็ก มูลนิธิโครงการหลวง    
8. ให้คำปรึกษาแนะนำและก่อตั้งกลุ่มผู้ปลูกองุ่นทั่วประเทศไทย 
9. เป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 7 คน  
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มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ดำเนินการ ดังนี้          
นำไปอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการแรงงาน ทุน และการทำงานร่วมกันในลักษณะเขือข่าย น้ำ

ความรู้และข้อมูลด้านไม้ผลจากการประชุมต่างๆ มาแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงความคืบหน้าของผลผลิตไม้ผลชนิด
ต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่โครงการหลวงและจากบริษัทต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบทิศทางการทำงานและทิศทางของ
การเกษตรในปัจจุบันทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  

 
6.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในการเรียนการสอน เช่น การ

สอนโดยยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวิถีพ้ืนบ้าน การอ้างอิงถึงเครื่องมือพ้ืนบ้าน วัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตที่มีเฉพาะในท้องถิ่น ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคเหนือ และอ่ืน ๆ 

1. ในสอนและให้แนวความคิดในการผลิตแบบผสมผสานโดยมีพืชที่ให้ผลผลิตรายปี คือไม้ผล รายเดือน
คือผักชนิดหัว และพืชรายวัน คือพืชผักเครื่องเทศ ซึ่งสามารถปลูกแซมในสวนไม้ผลได้ และสามารถนำไปทำ
สมุนไพรเพ่ือใช้ในครัวเรือนโดยเน้นการปลูกแบบใช้ปุ๋ยคอกที่มีอยู่แล้วซึ่งพ้ืนบ้านจะเลี้ยงวัวข้างบ้านและจะย้าย
คอกไปเลื่อยๆ เมื่อย้ายคอกวัวแล้วจะปลูกผักเพ่ือกินเองไม่ต้องให้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก็สามารถงอกงามและทนทาน
ต่อโรคแมลงได ้
 

มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
        1. ให้นำการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่และพืชต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยทั้งต้ นเองและ
ผู้บริโภค มีการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพดีทั้งทรงต้นและผลผลิต 

2. อบรมให้รู้จักเคารพผู้ที่มีอายุสูงกว่ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมต้น เพ่ือเป็นสิริมงคลกับตนเองใครเห็นก็รัก 
ในทางกลับกันถ้าไม่ทำก็ไม่มีเสน่ห์ในตัวเอง และให้เกรียติคนงานที่มีอายุมากกว่าควรเรียกลุงป้า น้า อา ไม่ควรใช้
เรียกคำท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ได้ใจคนงานมากกว่า 

 
6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ตัวอย่างเช่น การใช้ text book การใช้บทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเข้าถึง website ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น 

1. การสอนให้ใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเข้าดูใน YouTube และ Google และ 
power point  
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2. นำเสนอการดูงานและการฝึกงานต่างประเทศให้นักศึกษาดูแลเข้าใจการพัฒนาเทคโนโลยีทาง

การเกษตรของต่างประเทศ 
3. ให้คำแนะนำให้การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ไต้หวันและญี่ปุ่น  
4. ให้คำแนะนำเก่ียวกับการฝึกงานต่างประเทศไต้หวันลาวและสิงคโปร์  

มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการนำทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ 
ดังนี้ 
   ฝึกใช้วัสดุและเครื่องมือชนิดใหม่ๆ เช่นเครื่องล๊อคกิ่ง การใช้พาราฟฟีนในการเสียบยอดเพ่ือความสะด้วก
และรวดเร็ว ฝึกการใช้เครื่องรมควัน เครื่องพ่นสารชีวภาพ ฝึกการใช้ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพในการป้องกันกำจัดโรค
แมลง ฝึกสร้างโรงเรือนพลาสติกเพ่ือป้องกันฝน น้ำค้าง และหมอกซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรค 
 

6.5 การบรรยายโดยมีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่
บรรยาย/ ชื่อและสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 

เชิญรุ่นพ่ีที่เรียนปริญญาโท มาให้คำแนะนำและมาร่วมปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความรัก งานไม้ผลและ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดความรู้จากพ่ีสู่น้องซึ่งจะเข้าใจกันได้ง่าย 
  
มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการนำการบรรยาย มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ 
ดังนี้ 
   เปิดโลกทัศน์และทัศนะวิสัยให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงการเรียนเกษตรและแนวทางในการจะพัฒนา
ความรู้ความสามารถที่ต้นเองชอบและถนัด และนำไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพเม่ือจบการศึกษา 
 

6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหน่วยงาน /วัน/เวลาดูงาน 
พานักศึกษาไปศึกษาดูงานการปลูกและจัดการดูแลรักษาไม้ผลเขตหนาวที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา 

เช่น สถานีพืชสวนเชียงราย  สวนองุ่นอิงจันทรา จ. เชียงราย สวนองุ่นนายชั่ง จ. เชียงราย  ไม้หมอนฟาร์ม จ. 
พะเยา  ซึ่งมีการผลิตไม้ผลเขตหนาวชนิดต่างๆ และได้นำความรู้และประสบการณ์จากการดูงาน มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
       อบรมและอธิบายถึงกระบวนการคิดและการประยุกต์การจัดการดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง การทำให้ไม้ผล
เขตหนาวออกดอกในพ้ืนราบโดยการบังคับให้เกิดตาดอก ติดผล และการขยายขนาดผล และการใช้ฮอร์โมนและ
ธาตุอาหารเพ่ือผลิตนอกฤดูการและทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี เพ่ือเป็นการสร้างความมันใจให้กับนักศึกษาใน
การทำการเกษตรและผลิตไม้ผลเขตหนาวในพ้ืนที่ราบในอนาคต และรวมถึงการได้ร่วมทำงานกับหน่อยงานบน
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พ้ืนที่สูงในอนาคต และมีความเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้และสามารถทำได้  ซึ่งนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติและต่อยอด
ในการนำไปกับกอบอาชีพ  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ผู้สอน/บรรยาย 
1 บทนำ ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   
 1. หลักการไม้ผลเขตหนาว   

  2. ความหมายและความสำคัญของไม้ผลเขตหนาว 
3. แนะนำไม้ผลเขตหนาวชนิดต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

2 1.การชักนำให้เกิดดอกและการพัฒนาตาดอกไม้ผลเขตหนาว ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   
 2. การพักตัวและการยับยั้งการพักตัวของไม้ผลเขตหนาว  
 3. ทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอกของไม้ผลเขตหนาว  
3 
 

1. การเปลี่ยนแปลงและความแปลผันของอุณหภูมิต่อไม้ผลเขตหนาว 
2. การศึกษาไม้ผลเขตหนาวที่ปลูกในเขตอบอุ่นและเขตร้อน 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   

4 
 

1. สาลี่ (Pear) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

- การขยายพันธุ์ การปลูกและจัดการดูแลรักษา  

- การจัดทรงต้นและจัดก่ิงขึ้นค้างข้ึนค้าง 

- การจัดการตาดอกโดยการชักนำให้เกิดดอกและการเสียบตาดอก 

- การจัดการก่อนและหลังการเก็บเก่ียว โรคและแมลง 
2. ศึกษาและค้นคว้าการขยายพันธุ์ไม้ผลเขตหนาวที่ปลูกในเขตร้อน 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   

5 
 

1. ท้อหรือพีช (Peaches) และเน็คทารีน (Nectarine) 
- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การขยายพันธุ์ 
- การปลูกและจัดการดูแลรักษา 
-  การจัดการสวนและจัดการก่อนและหลังการเก็บเก่ียว  
2. ศึกษาและค้นคว้าการขยายพันธุ์ไม้ผลเขตหนาวที่ปลูกในประเทศไทย 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   

6 1. กีวีฟรุต (Kiwi fruit) - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   การขยายพันธุ์    
- การจัดการธาตุอาหารเพื่อการชักนำการเกิดดอกและการพัฒนาตา
ดอก 
- การชักนำให้ออกดอก การพัฒนาของผล 
2.  ศึกษาค้นคว้าไม้ผลเขตหนาวตามท่ีได้รับหมอบหมาย 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ    
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7 - การกระตุ้นการเกิดตา 

- การจัดการก่อน และหลังการเก็บเก่ียว 
- การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
* สาธิตและปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งและการกระตุ้นการเกิดตาองุ่น 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ    

8 1. พลับ (Persimmon) 
- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การปลูกและจัดการดูแลรักษา 
- การจัดการก่อนและหลังการเก็บเก่ียว 
- การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
2. ศึกษาค้นคว้าไม้ผลเขตหนาวตามท่ีได้รับหมอบหมาย 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ    

9 สอบกลางภาค ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ    
10 1. องุ่น (Grapes)  

- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การปลูกและจัดการดูแลรักษา 
- การขยายพันธุ์  การทำโรงเรือนองุ่น 
- การเตรียมแปลงและการจัดการปลูกดูแลรักษา 
2. สาธิตและปฏิบัติการจัดทรงต้นไม้ผลเขตหนาวองุ่น  

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ    

11 - การจัดการธาตุอาหารเพื่อการชักนำการเกิดดอกและการพัฒนาตา
ดอก 

-จัดการดินและน้ำ การตัดแต่งระบบราก 
- การกระตุ้นการเกิดตาดอกและตาใบ 
- การจัดการก่อน และหลังการเก็บเก่ียว 
- การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
* สาธิตและปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งและการกระตุ้นการเกิดตาองุ่น 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   

12 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่เก่ียวกับการปลูกและการจัดการไม้ผลเขตหนาว
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเชิงเกษตร ของเกษตรกรเครือข่ายในจังหวัด
เชียงราย โดยเน้น การจัดการตัดแต่งก่ิงให้มีผลผลิตไม้ผลเช่น องุ่น
ออกดอกและติดผลทุกเดือน การจัดการดิน การจัดการน้ำ  การจัด
ทรงต้นและจัดกิ่งขึ้นค้างขึ้นค้าง การซอยผล การเก็บเกี่ยว  

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   
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1. มัลเบอร์รี  (Mulberry) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

- การขยายพันธุ์ การปลูกและจัดการดูแลรักษา  

- การจัดทรงต้นและจัดก่ิงขึ้นค้างข้ึนค้าง 

- การจัดการก่อนและหลังการเก็บเก่ียว โรคและแมลง 
2. สาธิตและปฏิบัติการขยายพันธุ์ การจัดทรงต้นและการตัดแต่งก่ิง 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   

14 -นำเสนอและอภิปราย ไม้ผลเขตหนาวชนิดต่างๆ รายบุคคล เกี่ยวกับ 
การศึกษาค้นคว้ารายงานวิจัยเช่น  การขยายพันธุ์ การจัดการดูแลรักษา 
การชักนำให้ออกดอก การพัฒนาของผล  การเก็บเก่ียว และการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว   การแปรรูปและมูลค่าผลผลิตเขตหนาวชนิดต่างๆ 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   

15 
 

-นำเสนอและอภิปรายกลุ่ม ในการฝึกทดสอบการงอกของเมล็ดไม้ผล
เขตหนาวชนิดต่างๆ และ ดูแลพืชในแปลงสาธิตของสาขาวิชาที่ได้รับ
หมอบหมาย 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   

16 สอบปลายภาค ผศ.ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ   
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

1 
การประเมินการทำงาน
หรือกิจกรรมในชั้นเรียน 

เช็คชื่อ ตรวจสอบการทำงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม 

 
15 

20 

2 
การประเมินผลงานที่ได้

มอบหมาย 
งานรับผิดชอบ ปฏิบัติดูแลรักษา

แปลงไม้ผล และทำงานกลุ่ม 
8 และ 15 30 

3 

นำเสนอเป็นรายกลุ่ม โดย
การปฏิบัติดูแลรักษา การ
นำเข้า-ส่งออก และการ

แปรรูปผลผลิตส้ม  

แบ่งกลุ่มนำเสนอการจดัการดูแล
รักษา การเก็บเกีย่วและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว ไมผ้ลเขตหนาว

โดยใช้ PowerPoint 
14 และ 15 10 

4 
สอบภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 
สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

 
9 และ 16 การศึกษา 40 

เกณฑ์การประเมินผล  (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 
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 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 60 – 64  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดับคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 50 – 54  % ระดับคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ต่ำกว่า 50 % ระดับคะแนน  F 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 

** วิธีการประเมิน เช่น ประเมนิจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตำราและเอกสารหลัก 

นภดล จรัสสัมฤทธ์ิ. 2536. ไมผ้ลเขตหนาว. สหมิตรออฟเซท. กรุงเทพ. 105 น. 
สุรินทร์ นิลส าราญจิต. 2543. ไมผ้ลเขตหนาว. เอกสารประกอบการสอน. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(เกษตรศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 176 น.  
พิชิต  ตุลพงศ.์ 2539. ไมผ้ลเขตหนาว. เอกสารประกาบการสอน. หลกัสูตรพืชศาสตร์ (พืชสวน) คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ.้ 177 น. 
Westwood, M.N. 1999. Temperate-zone pomology physiology and culture (third edition). Timber Press, Portland, 

Oregon. 523 p. 
 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

เฉลียว  แจง้ไพร. 2535. นโยบายและแนวทางการพฒันาการใชท้รัพยากรท่ีดินบนพื้นท่ีลาดชนั. เอกสาร 
 การประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเร่ือง  แนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีลาด 
 ชนัในภาคเหนือของประเทศไทย.   

นนัทิยา สมานนัท.์ 2526. การขยายพนัธุ์พืช. โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. 196 น. 
สมบุญ เตชะภิญญาวฒัน์ 2544. สรีรวิทยาของพืชใ ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 237 น. 
วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา. 2556. สรีรวิทยายาของพืช. ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิปากร,วิทยา  
             เขตพระราชวงัสนามจนัทร์, นครปฐม. 461. 
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Glowinnski, L. 2000. The complete book of fruit growing in Austtralia. 11 Munro st. Port Melbourne, Victoria. 
382 p.  

ขวัญภิรมย์ จบสูงเนิน, ชินพันธ์ ธนารุจ,  นเรศ ศิริเกสร และ อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ. 2558. การเพ่ิมชุดโครโมโซมมัลเบอร์รี
ด้วยสารละลายโคลชิซิน  (Chromosome Doubling of Mulberry Using Colchicine).   การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.  น. 220-225. 

วรากร รำมะวุธ,  ชินพันธ์ ธนารุจ,  เสกสันต์ อุสสหตานนท์ และ วรินทร์ สุทนต์. 2558. อิทธิพลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์ ‘บิวตีซีดเลสส์’ Effects of Plant Growth Regulator 
on Berry Quantity and Quality of ‘Beauty Seedless’ Grape).   การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดบับัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. น. 226-233.   

กลอยใจ ปูเขียว, ชินพันธ์ ธนารุจ, สัณห์ ละอองศรี, และ อานัฐ ตันโช. 2558. การเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิกา 
(Coffea Arabica L.) โดยการปลูกในระบบอินทรีย์  (Vegetative Growth of Arabica Coffee (Coffea 
Arabica L.) in Organic Cultivations System). การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. น. 398-404.  

อิทธิพล สุธรรมมา ชินพันธุ์ ธนารุจ อานัฐ ตันโช และวรินทร์ สุทนต์.  2559. การศึกษาการย่นระยะเวลาการให้ผลผลิต
รุ่นแรกขององุ่น “บิวตีซีเลสส์” โดยวีธีการต่อต้น. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : 
น. 31-39.  

เรวัฒ พงศ์สกุล ชินพันธ์  ธนารุจ  เสกสันต์ อุสสหตานนท์ และ วรินทร์ สุทนต์. 2559. ผลของสเตรปโตไมซิน ต่อการ
ชักนำลักษระผลไร้เมล็ดในองุ่นพันธุ์ “พีโอเนะ” (Effect of Streptomycin on Seedless Induction in 
Seeded ‘PIONE’ grape). วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์3 (ฉบับพิเศษ I): MO06/61-65. 

เทียนนุช  ทองอยู่ ชินพันธ์  ธนารุจ เสกสันต์ อุสสหตานนท์ วรินทร์ สุทนต์ และประนอม ยังคำมั่น. 2559.  การศึกษา
ผลของ GA3 ต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของกีวีฟรุต พันธุ์ ‘Hayward’  และพันธุ์ ‘Hort 16A’. (Effects of GA3 
Concentration of Germination of ‘Hayward’ and ‘Hort 16A’ Kiwifruit Seed). วารสารพืชศาสตร์
สงขลานครินทร์3 (ฉบับพิเศษ I): MO06/5-8. 

ราตรี หงส์ยนต์, ธีรนุช เจริญกิจ, เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี และชินพันธ์ ธนารุจ.2557.  การศึกษาความมีชีวิตของละออง
เกสร อัตราการงอก และการติดผลของลำไยพันธุ์อีดอ ที่ปล่อยให้ออกดอกติดผลตามธรรมชาติ และการชัก
นำให้ออกดอกนอกฤดู.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45(3):93-98. 

Thanarut, C. and  J. C. Ko. (2015) Guave, Wax apple, Sugar apple and Pineapple Productions in 
Thailand.  Acta Hort. 1116: 7-13. DOI 10.17660/ActaHor. 

ศุภกร ศรีไทย นเรศ ศิริเกษร อานัฐ ตันโช และ ชินพันธ์ ธนารุจ. 2563. อิทธิพลของต้นตอองุ่นกับการให้ปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตอง่นทำไวน ์แดงพันธ์ ‘Syrah’. แก่นเกษตร 48 ฉบบัที่ 2: 417-424. 
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ชินพันธ์ ธนารุจ และ วิภาวี มีระหันนอก. 2562. การผลิตเคพกูสเบอร์รีในวัสดุปลูกไร้ดิน (The Cape Gooseberry 

Production in Substrates Culture). วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1(2):11-21.  
ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา  สัญชัย พันธโชติ  ชินพันธ์ ธนรุจ. 2561 ผลของสายพันธ์องุ ่นทําไวน์ต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการสังเคราะห์แสง  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลครั้งที ่67 “ราชมงคลขับเคลื5อนนวัตกรรมกาวไกลสู ้ ่ Thailand 4.0” 308-314 

Chao-Jen Wang, Chinnapan Thanarut, Pei-Lun Sun, and Wen-Hsin Chung.2020. Colonization of 
human opportunistic Fusarium oxysporum (HOFo) isolates in tomato and cucumber tissues 
assessed by a specific molecular marker. PLOS ONE. 1-15. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234517. June 12, 2020. 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่ง
อ้างอิงที่สำคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

Taiz, L. and  E. Zeiger. 2006. Plant physiology. (Fourth edition). Sinauer Associates, Inc. Sunderland, USA.  764 p. 
ชินพนัธ์ ธนารุจ. 2558. องุ่น เทคนิคการผลิตองุ่นเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต.  สาขาไมผ้ล  

คณะผลิตกรรมการเกษตร, มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ เชียงใหม่. 
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่ง

อ้างอิงที่สำคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน  

1. การผลิตและจัดการไม้ผลเชิงคุณภาพ และไม้ผลระบบค้าง (องุ่น  กีวีฟรุต  พลับ  เสาวรส และมัลเบอร์รี)  
2.  การจัดการไม้ผลเขตหนาว เพื่อปลูกในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน 
3. เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผล เพื่อการค้า   
4. การทำโรงเรือนและการจัดการโรงเรือนไม้ผลเพื่อการค้า   
5. การผลิตไม้ผลกระถางเพ่ือการค้า 
6. การวางแผนและออกแบบสวนไม้ผลและการจัดการสวนไม้ผลอย่างเป็นระบบ  
7. Plant Micro Technique  

           (ขอให้ระบุรายละเอียดการนำไปใช้ในแผนการสอน หมวดที่ 5) 
 4.1 ผลงานวิจัย   

อัจฉรา ภาวศุท  พรประเสร็จ ธรรมอินธ์  ทูลโรย มะลิแก้ว และ ชินพันธ์  ธนารุจ  2549. ศึกษาวิธีการเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพกีวีฟรุตโดยการห่อผล (Study on Increasing Kiwifruit Yield and Quality by Bagging 
Methods).  ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง. 426-427. 
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บรรจง ปานดี  อัจฉรา ภาวศุท  ชินพันธ์  ธนารุจ สุขสันต์  ฤทธิ์นอระการณ์ ชยา ไชยประสพ และ  วิรัตน์  ปราบ

ทุกข์ 2550. การเปรียบเทียบรูปแบบของค้างและระบบการจัดการทรงต้นและกิ่งของเสาวรสรับประทาน
สด (Comparison of bar type and vine/cane training systems on table passion fruits). 
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง. 406-407. 

ชินพันธ์ ธนารุจ ปริญญา ณ น่าน  และ สรศักดิ์ นาทิพย์.  2555.  อิทธิพลของ GA3 และ CPPU ต่อคุณภาพ
ผลผลิตองุ่นพันธุ์บิวต้ีซีดเลสส์ และพันธุ์เฟลมซีดเลสส์. (Effects of GA3 and CPPU on Berry Quality 
in ‘Beauty Seedless’ and ‘Flame Seedless’ Grapes)  ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจำปี 2555. 96-105. 

ชินพันธ์ ธนารุจ และ พัฒนา ชัยสิทธ์. 2556. ศึกษาการจัดกิ่งบนค้างเพ่ือให้ผลผลิตตลอดทั้งปีของมะละกอพันธุ์ 
“ปากช่อง 1” และ “ฮอลแลนด์” (Study of All Year Round Production  of ‘Pakchong No. 1 
and ‘Holland’ Papaya by Shoots Training on the Structure) ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงประจำปี 2556. 73-83. 

ชินพันธ์ ธนารุจ  พิเชษฐ์  ภาโสภะ และ พัฒนา ชัยสิทธ์. 2557 ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วง 
โดยการจัดทรงพุ่มเตี้ย และการจัดการกิ่งให้มีความสม่ำเสมอทั้งต้น    (Study on Quantity and 
Quality of Mango by Canopy Training System and Bearing Shoots Control.  (อยู่ในระหว่าง
ตีพิมพ์ในผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี 2557) 

Thanarut, C., Chen, C. C., and Yang, Y. S. (2010). Effects of Streptomycin, GA3 and CPPU on 
Seedlessness and Berry Quality in 'Kyoho' and 'Honey Red' Grapes. Hort. NCHU. 

Thanarut, C., C. C. Chen, and Y. S. Yang. (2010). Effects of Streptomycin, on Pollen Tube Growth 
and Seedless Berry Induction in ‘Kyoho’ Grapes. J. Taiwan Soc. Hort. Sci.  

Thanarut, C. and Y. S. Yang. (2014). Studies on the Mechanism of Seedless cv. and  
Seedlessness  in ‘Kyoho’ (Vitis vinifera L. X Vitis labruscana Bailey) Grapes Induces by 
Streptomycin Acta Hort. No. 1059 December 2014. 205-212.  

ขวัญภิรมย์ จบสูงเนิน, ชินพันธ์ ธนารุจ,  นเรศ ศิริเกสร และ อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ. 2558. การเพ่ิมชุดโครโมโซมมัล
เบอร์รีด้วยสารละลายโคลชิซิน (Chromosome Doubling of Mulberry Using Colchicine).   การ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.  น. 
220-225. 

วรากร รำมะวุธ,  ชินพันธ์ ธนารุจ,  เสกสันต์ อุสสหตานนท์ และ วรินทร์ สุทนต์. 2558. อิทธิพลของสารควบคุม
การเจริญเติบโตต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์ ‘บิวตีซีดเลสส์’ Effects of Plant Growth 
Regulator on Berry Quantity and Quality of ‘Beauty Seedless’ Grape).   การประชุมวิชาการ
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เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. น. 226-233.   

กลอยใจ ปูเขียว, ชินพันธ์ ธนารุจ, สัณห์ ละอองศรี, และ อานัฐ ตันโช. 2558. การเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิกา 
(Coffea Arabica L.) โดยการปลูกในระบบอินทรีย์ (Vegetative Growth of Arabica Coffee (Coffea 
Arabica L.) in Organic Cultivations System). ก ารป ระชุ ม วิ ช าการ เสน อผล งาน วิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. น. 398-404.  

อิทธิพล สุธรรมมา ชินพันธุ์ ธนารุจ อานัฐ ตันโช และวรินทร์ สุทนต์.  2559. การศึกษาการย่นระยะเวลาการให้ผล
ผลิตรุ่นแรกขององุ่น “บิวตีซีเลสส์” โดยวีธีการต่อต้น. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 
ครั้งที่ 8: น. 31-39.  

เรวัฒ พงศ์สกุล ชินพันธ์  ธนารุจ  เสกสันต์ อุสสหตานนท์ และ วรินทร์ สุทนต์. 2559. ผลของสเตรปโตไมซิน ต่อ
การชักนำลักษระผลไร้ เมล็ดในองุ่น พันธุ์  “ พี โอเนะ” (Effect of Streptomycin on Seedless 
Induction in Seeded ‘PIONE’ grape). วารสารพืชศาสตร์ส งขลานคริน ทร์3  (ฉบั บ พิ เศษ  I): 
MO06/61-65. 

เทียนนุช  ทองอยู่ ชินพันธ์  ธนารุจ เสกสันต์ อุสสหตานนท์ วรินทร์ สุทนต์ และประนอม ยังคำมั่น. 2559. 
การศึกษาผลของ GA3 ต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของกีวีฟรุต พันธุ์ ‘Hayward’  และพันธุ์ ‘Hort 16A’. 
(Effects of GA3 Concentration of Germination of ‘Hayward’ and ‘Hort 16A’ Kiwifruit 
Seed). วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์3 (ฉบับพิเศษ I): MO06/5-8. 

ราตรี หงส์ยนต์, ธีรนุช เจริญกิจ, เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี และชินพันธ์ ธนารุจ.2557.  การศึกษาความมีชีวิตของ
ละอองเกสร อัตราการงอก และการติดผลของลำไยพันธุ์อีดอ ที่ปล่อยให้ออกดอกติดผลตามธรรมชาติ 
และการชักนำให้ออกดอกนอกฤดู.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45(3):93-98. 

ศุภกร ศรีไทย นเรศ ศิริเกษร อานัฐ ตันโช และ ชินพันธ์ ธนารุจ. 2563. อิทธิพลของต้นตอองุ่นกับการให้ปริมาณ
และคณุภาพของผลผลิตอง่นทำไวน์ แดงพันธ์ ‘Syrah’. แก่นเกษตร 48 ฉบบัที่ 2: 417-424. 

ชินพันธ์ ธนารุจ และ วิภาวี มีระหันนอก. 2562. การผลิตเคพกูสเบอร์รีในวัสดุปลูกไร้ดิน (The Cape 
Gooseberry Production in Substrates Culture). วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1(2):11-21.  

ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา  สัญชัย พันธโชติ  ชินพันธ์ ธนรุจ. 2561 ผลของสายพันธ์องุ ่นทําไวน์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการสังเคราะห์แสง  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที ่67 “ราชมงคลขับเคลื5อนนวัตกรรมกาวไกลสู ้ ่ Thailand 4.0” 308-314 

. 
 4.2 งานบริการวิชาการ 

   พ.ศ. 2543    - รายงานไม้ผลนำเข้า. วารสารมูลนิธิโครงการหลวง 4(5): 13-15. 
   พ.ศ. 2544  - ประสบการณ์ 10 วัน ในประเทศญี่ปุ่นกับไม้ผลเขตกึ่งร้อนและไม้ผลเขตหนาว. 
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วารสารมูลนิธิโครงการหลวง 6(1): 13-16. 

   พ.ศ. 2544 - ผลจากการสัมมนาและดูงานไม้ผล (สาลี่ องุ่น และส้ม) ในญี่ปุ่น. วารสาร
มูลนิธิโครงการหลวง 6(3): 14-18. 

    พ.ศ. 2544  - การผลิตสาลี่ในญี่ปุ่น. วารสารมูลนิธิโครงการหลวง 6(4): 9-15. 
   พ.ศ. 2544 - การปฏิบัติและการจัดการกีวีฟรุตในประเทศนิวซีแลนด์. วารสารมูลนิธิ

โครงการหลวง 6 (7): 13-16. 
    พ.ศ. 2553  - พันธุ์องุ่นที่น่าสนใจในพ้ืนที่โครงการหลวง. วารสารโครงการหลวง. 14 (2) 36-

37. 
    พ.ศ. 2554 - การผลิตองุ่นแบบประณีต. วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน. 
    พ.ศ. 2556 -  การผลิตฝรั่งขึ้นค้าง. วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 37 ฉบับที่ 9 และ 10 เดือน 

กันยายน  และ ตุลาคม  2556.     

-  การผลิตองุ่นแบบประณีต. วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 37 ฉบับที่ 11 และ 
12 เดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2566. 

    พ.ศ. 2557 -  เทคนิคใหม่การผลิตมัลเบอร์รีนอกฤดูปลูกง่ายราคาดี .วารสารเคห -
การเกษตร. ปี 38.     

       ฉบับที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์ 2557. น. 181-187. 

-  เทคนิคการผลิตองุ่นกระถางของฝากคนรุ่นใหม่. วารสารเคหการเกษตร. ปี
ที 38. ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557. น. 113-117. 

- ไม้ผลขึ้นค้างกับองุ่นลงกระถาง เทคนิคการจัดการผลิตแบบประณีต. 
นิตยสาร ไม่ลองไม่รู้. ปีที่ 14 ฉบับที่ 152 เดือน มีนาคม 2557. น.22-23. 

-  เทคนิคการปลูกองุ่นให้ได้ผลผลิตเร็วภายใน 1 ปีด้วยวิธีการต่อกิ่ง. วารสาร
เคหการเกษตร. ปีที่ 38. ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2557. น. 114-117. 

- เนรมิตองุ่นในไร่ไว้ในกระถาง. วารสารเกษตรธรรมชาติ. ปีที่ 17. ฉบับที่ 
6/2557. น. 4-8. 

-  เทคนิคการปลูกพุทรานมสดขึ้นค้าง จัดการง่ายให้ผลผลิตเร็ว (จากงานวิจัยสู่
ชาวสวน)เคหการเกษตร ปีที่ 38 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2557 น. 113-
117 

เทคนิคต่อกิ่งองุ่นปลูกให้ย่นเวลาให้ผลผลิต 6 เดือนตัดแต่งกิ่ง 10-12 เดือน
เก็บผลผลิตเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที ่12/2557 น. 27-35 
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-  การจัดกิ่งขึ้นค้างมัลเบอร์รีอินทรีย์แบบกินผลสด ปลูกง่ายให้ผลผลิตดี ออก
นอกฤดี ปีละ 5 ครั้งเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที ่12/2557 น. 36-43 

-  องุ่นในกระถาง สร้างมูลค่าเพ่ิมแนวทาง และแบบอย่างการปลูกมะนาวและ
ไม้ผลลงกระถาง น. 9-14 

   พ.ศ. 2558  - เทคนิคการปลูกมะกอขึ้นค้าง (จากวานวิจัยสู่ชาวสวน) วารสารเคห 
การเกษตรปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 น. 109-114 

                                                                 - ชินพันธ์ ธนารุจ. 2558. องุ่น เทคนิคการผลิตองุ่นเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต. สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร, 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่. 

7.6 บทความทางวิชาการ  (ภาษาอังกฤษ)  
            Thanarut, C., K. Suthikul, and Y. S. Yang. (2005) Guava Production in Thailand. 

Proceedings of a Symposium on Guava Industry and Development in Taiwan.  
9-21. 

   Thanarut, C., K. Suthikul, and Y. S. Yang. (2005) Wax-apple Production in Thailand.  
  Proceedings of a Symposium on Wax-apple Industry and Development in 

Taiwan. 8-26. 
    Thanarut, C. and Y. S. Yang. (2006) Papaya Production in Thailand. Proceedings of a 

Symposium on Papaya Industry and Development in Taiwan. 40-50. 
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         ได้แก่  การจัดโครงการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์  การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน
บทความวิชาการและอ่ืน ๆ  

 4.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
    -  การประยุกตก์ารปลูกพืชแบบปลอดภัยจากสารพิษโดยนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ เช่น ชาวบ้านจะ
เลี้ยววัว เลี้ยงควายเพื่อในคอกข้างบ้านข้างสวนและจะย้ายคอกไปเลื่อยๆ เมื่อดินเละ และบริเวณนั้นที่เละนั้นจะทิ้ง
ไว้ ประมาณ 1 เดือน และจะให้ปลูกพืชผักและไม้ผลต่างๆ จะเจริญงอกงามได้ดี ดังนั้นการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก
จำนวนมากและให้บ่อยๆ จะทำให้ดินดีและปลูกพืชได้เจริญเติบดีโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีและผลผลิตที่ได้จะมีรสชาติดี  
   - การส่งเสริมการผลไม้ผลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถิพ้ืนบ้าน โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาปละ
ยุกต์การเรียนการสอน 
         ได้แก่  การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในการเรียนการสอน เช่น การสอนโดยยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตตามวิถีตามพ้ืนบ้าน การอ้างอิงถึงเครื่องมือพื้นบ้าน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่มีเฉพาะในท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคเหนือ และอ่ืน ๆ  

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
- ให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวกับไม้ผลเขตหนาวที่เป็นภาษาอังกฤษ มานำเสนอรายบุคลปลายภาค
การศึกษา 

      ตัวอย่างเช่น การใช้ textbook การใช้บทความวิจัย /  บทความภาษาอังกฤษ  การเข้าถึง website ที่เก่ียวข้อง
เป็นต้น   
6. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
     6.1 บรรยายเรื่อง การผลิตองุ่นให้ได้ผลผลิตเร็ว- ดก- ดี- มีคุณภาพ โดย อ.ดร. ชินพันธ์  ธนารุจ สาขาไม้ผล คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จัดโดย
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรบนที่สูง กรมส่งเสริมการเกษตร 
      6.2 บรรยายเรื่อง การผลิตองุ่นให้ได้คุณภาพและการเพิ่มมูลค่าจากการทำผลิตภัณฑ์องุ่น โดย อ.ดร. ชินพันธ ์ 
ธนารุจ สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงาน 40 ปีคณะผลิตกรรมการเกษตร 
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ ตึกพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
       6.3 บรรยายเรื่องการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรระยะเวลา โดย อ.ดร. ชินพันธ์  ธนารุจ สาขาไม้ผล คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  3 วัน ระหว่าง วันที่  26 - 28  กันยาน 2556  โรงแรม  รัตนโกสินทร์ เชียงใหม่ 

จัดโดย ส านกัทรัพยากรน ้าบาดาลเขต 1 ล าปาง 
       6.4 บรรยายเรื่อง Intensive fruits  production to improve the quantity and quality บรรยายให้กับ
คณะอาจารย์โรงเรียนมัธยมของประเทศสิงคโปร์ โดย อ.ดร. ชินพันธ ์  ธนารุจ สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ ตึกสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
      เรื่องท่ีบรรยาย / ชื่อและสังกัดของวิทยากร / วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 

6. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 
พานักศึกษาไปศึกษาดูงานการปลูกและจัดการดูแลรักษาไม้ผลเขตหนาวที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา เช่น 

สถานีพืชสวนเชียงราย  สวนองุ่นอิงจันทรา จ. เชียงราย สวนองุ่นนายชั่ง จ. เชียงราย  ไม้หมอนฟาร์ม จ. พะเยา  ซึ่งมี
การผลิตไม้ผลเขตหนาวชนิดต่างๆ และได้นำความรู้และประสบการณ์จากการดูงาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริงและทำเป็นอาชีพ เพ่ือจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการดูงาน มาใช้
ในการพัฒนาอาชีพ และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน        
      ชื่อของหน่วยงาน   / วัน/เวลาดูงาน 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา 
เป็นต้น 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

อธิบายวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
เป็นต้น 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่
แตกต่างกัน หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
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