
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 ดังนี้ 

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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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  394       ชื่อรายวิชา  การปฏิบติังานฟาร์มพืชสวน 4 
2. จำนวนหน่วยกิต        

 

1 หน่วยกิต          (0-3-1) 
(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  ผศ. ดร. ชินพันธ์ ธนารจุ 
   .............................................................................. .................. 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน  ผศ. ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ 
  ................................................................................................  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
 ภาคการศึกษาที่     1         2 ชั้นปีที่ศึกษา 3    
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6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 รหัสวิชา พส 393    ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 3 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

 รหัสวิชา.........................      ชื่อรายวิชา....................................................................................... 

8. สถานที่เรียน   
           ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  เชียงใหม่ 
  นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ ้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. เรียนรู้ประวัติ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ของสาขาวิชา และทำความรู้จักคณาจารย์ และเพ่ือนนักศึกษาในวิชาเอก 
2. เรียนรู้โครงสร้าง เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในสาขาวิชาเอกและ ฝึกทักษะพ้ืนฐานการวางแผน การ

จัดการและการปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 
3. เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานการเกษตรและดูแลพืชและไม้ผล 
4. ฝึกทำงานเป็นกลุ่มคณะ (team work) และวินัยการปฏิบัติ งาน ฝึกความอดทน สู้งานหนัก รับผิดชอบในงาน

และ ตรงต่อเวลา 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 1. เพ่ือฝึกทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวนและนำไปปฏิบัติจริงได้  

2. เพ่ือฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ฝึกความอดทน สู้งานหนัก และตรงต่อเวลา 
3. เพ่ือเรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางพืชสวนให้เกิดความชำนาญ 

4. เพ่ือเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มและคณะ (team work)    

 (อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ ที่เกิดข้ึน เช่น เพ่ิมการ
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา   
(หลังจากสอนไปแล้ว มีการบันทึกใน มคอ. 5 เอาไว้เป็นหลักฐานในการพัฒนา) 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา   (Course  Description)  

จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะการปฏิบัติงานฟาร์มในสาขาวิชาเอก เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการใช้เครื่องมือการปฏิบัติดูแล
รักษาพืชตามฤดูกาลและการผลิตนอกฤดูกาล ในขั้นสูง การเพาะกล้าและการดูแลรักษา การทำปุ๋ยหมัก น้ำชีวภาพ การ
จัดการปุ๋ย การจัดการน้ำ การตัดแต่ง การจัดการศัตรูพืช การเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ การใข้เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ ฝึกค้นคว้าเอกสารวิชาการ และช่วยงานวิจัยและเสริมสร้างค่านิยมเป็นผู้มีวินัย คิดเป็น ทำเป็น มีความ
อดทน ขยัน สู้งานหนัก เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นกลุ่มคณะ (team work) และฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม จัด
ทัศนะศึกษานอกสถานที่ 

(ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร)  

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย  

0 

 

สอนเสริม (ถ้ามี) 

 

- 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน  

3 

การศึกษาด้วยตนเอง  

1 

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

(สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย) 

(มี/ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม)  

(การศึกษาด้วยตนเอ ....
ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 48 ชั่วโมง 

( ระบุจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และระบุวิธีการ
สื่อสารให้นักศึกษาไดท้ราบกำหนดเวลาล่วงหน้า) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. สรุปสั้น ๆ เกีย่วกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 2. คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  

 3. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 
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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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 
   •   •    •  •   •  

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อการและ

การใช้
เทคโนโลยี
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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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  

 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อการและการ
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 
   •    •      •     •     •   
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ี

ต้องพัฒนา 
วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

เช่น ปลูกฝังความมี
วินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบและ
ความมีน้ำใจ 

ระบุวิธีการสอน เช่น สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการ
เรียนการสอนในรายวิชา  

ระบุวิธีการประเมิน เช่น ประเมินจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักศึกษา  

1.1 ตรงต่อเวลา  เช็คชื้อทุกครั้งทั้งก่อนและเลิกงาน นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ
มากให้ตรงเวลาและกลับพร้อมกัน 

1.2 ความขยัน อดทน 
สู้งาน 

ฝึกทำงานกลางแดด และทำงานร่วมกับนักศึกษา ซึ่งจะ
ไม่กล้าหลบงานมีอาจารย์ทำด้วย 

นักศึกษาทนแดดได้มากขึ้น ทำงาน
กลางแจงได้นานขึ้น และงานมีคุณภาพ
ดีขึ้นทำงานจนเสร็จ 

1.3 ความรับผิดชอบใน
งานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

มอบหมายงานดูแลรักษาไม้ผลชนิดต่างๆ โดยตรวจงาน
ความเรียบร้อยและทำงานตามมอบหมายทุก 2 สัปดาห์ 
โดยตรวจแปลงและให้คำแนะนำแก้ไขให้ถูกต้องในแต่ละ
ชนิดพืช 

นักศึกษารู้จักพืชมากขึ้นรู้จักการดูแล
รักษา การปรับปรุงดิน การใส่ปุ๋ย การ
ถากหญ้าพรวนดิน การทำโรงเรือน 
การทำค้างไม้ผล การปฏิบัติดูแลรักษา 
และส่วนใหญ่ทำงานเสร็จก่อนที่จะ
ตรวจงาน 

1.4 ความรักและ
สามัคคีและการทำงาน
ร่วมกัน 

มอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม โดยกำหนดให้มีหัวหน้า
กลุ่มซึ่งจะเปลี่ยนไปตามลักษณะงาน คนทึ่เป็นงานจะฝึก
และถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อที่ไม่เคยทำในแต่ละงาน 
ซึ่งมีรุ่นพ่ี และอาจารย์เป็นพี่เลี่ยงในการปฏิบัติงาน  

สามารถทำงานได้เป็นหมู่คณะโดยมีผู้ที่
เคนทำงานชิ้นนั้นๆ เป็นผู้นำกลุ่ม มี
การวางแผนและมีการสอบถามปัญหา
เมื่อเจอปัญหา และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้จากการประยุกต์การใช้
วัสดุและเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ได้เป็น
อย่างดี 

1.5 การให้เกรียติต่อ
ต้นเองและผู้รวมงาน
และสถานที่ 

ฝึกให้ทำงานร่วมกันและใช้คำพูดที่เหมาะสมเมื่อทำงาน
รว่มกับผู้ใหญ่ ไม่พูดคำหยาบ ซึ่งจะตัดคะแนนครั้งละ 1 
คะแนนเมื่อได้ยิน การแต่งกายรัดกุ่มและให้เกริยติ

ใช้คำพูดที่ระวังมากข้ึน แต่งกายรัดกุ่ม 
และเหมาะสมในการทำงาน  
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สถานที่ ไม่ใส่รองเท้าฟองน้ำทำงาน  
1.6 การมีสัมมาคารวะ สวัสดีผู้ใหญ่ พูดมีหางเสียง โดยการอบรมให้ความสำคัญ

เรื่องการยกมือไหว้ไม่ได้เสียเงินเสียทอง แต่กลับได้มาซึ่ง
ความชื้นชมและรักใคร่ของผู้ใหญ่ และผู้สอนได้ทำเป็น
แบบอย่างให้นักศึกษาเห็นอย่างสม่ำเสมอ 

นักศึกษาส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดีข้ึน 

2. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 การจัดการฟาร์ม สาธิตการออกแบบสวน การจัดการระบบน้ำ การปฏิบัติ
ดูแลรักษาสวนไม้ผล และการเสียบกิ่ง เปลี่ยนพันธุ์   

ดูความสำเร็จของงานในแปลงที่รอบ
มอบหมาย 

2.2 การขยายพันธุ์ไม้
ผล 

ฝึกรับมีดขยายพันธุ์ ฝึกเฉือนกิ่งไม้ผลและฝึกการเสียบ
ยอดดว้ยวิธีต่างๆ  เช่น เสียบข้าง เสียบลิ่ม และฝ่านบวบ 
การฮอร์โมนเพราะเมล็ด 

นักศึกษาส่งมืดตรวจความคมสามารถ
เสียบติดและส่งต้นที่เสียบติด ต้นกล้า
จากการเพราะเมล็ด 

2.3 การบำรุงดูแล
รักษาอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องจักรและเครื่อง
ทุ่นแรงในการจัดการ
ฟาร์มไม้ผล 

สอนการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรและ
เครื่องทุ่นแรงในการจัดการฟาร์มไม้ผล 

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนถ่าย
น้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องจักรกลได้ 

2.4 การบำรุงดูแล
รักษาและการซ่อม
บำรุงเครื่องจักรกลเล็ก 

อธิบายการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าสะพาย 
เช่นถ่ายน้ำมันเครื่อง อัดจารบี เปลี่ยนใบมีด และรับ
ใบมีด เปลี่ยนหัวเทียน การตัดหญ้าอย่างถูกวิธีและไม่
เป็นอันตราย  

นักศึกษาสามารถใช้เครื่องตัดหญ้าได้
ทั้งหญิงและชาย 

2.5 ชนิดและพันธุ์ไม้
ผลต่างๆ 

พาเดินดูไม้ผลชนิดและพันธุ์ต่างๆ ในแปลงรวมพันธุ์ สามารถจำแนกชนิดและพันธุ์ได้โดย
การสอบแลบกริ้ง 

2.6 การปลูกและดูแล
รักษาไม้ผล 

มอบหมายแปลงรับผิดชอบโดยฝึกขุดหลุมผสมดินปลูก
และการปลูกรวมถึงการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมีที่ถูกวิธี 

ตรวจแปลงทุกๆ 2 สัปดาห์ และให้
คำแนะนำในการปฏิบัติและให้คะแนน
ตามคุณภาพของงาน 

2.7 การจัดทรงต้นและ
ตัดแต่ง 

จัดกลุ่มจัดทรงต้นและจัดกิ่งไม้ผลให้มีทรงพุ่มเตี้ยเหมาะ
กับการทำงานและจัดกิ่งขึ้นค้าง เช่น ฝรั่ง พุทรา 
มะเฟือง สาลี่ พลับ มัลเบอร์รี มะนาว และองุ่น 

นักศึกษาสามารถทำได้ตามที่ได้
มอบหมาย 
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2.8 สารเคมีและชีว
ภัณฑ์ป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช 

แนะนำการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และสารชีวภาพในการ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยเน้นสารชีวภาพซึ่งต้องฉีดพ่น
ทุกสัปดาห์ 

นักศึกษาได้เห็นและได้พ่นด้วยตนเอง
ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดการไม้
ผลแบบชีวภาพ 

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่
ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

อธิบายเกี่ยวกับทักษะ
ทางปญัญาที่จะพัฒนา 
เช่น การนำความรู้ไป
ใช้แก้โจทย์ปัญหา  
และการวิเคราะห์
ปัญหา 

เช่น การทำแผนธุรกิจ การทำโครงงานพิเศษ การแปล
ผลและการแก้ปัญหาในสายวิชาชีพ 

 

3.1 มุมมองและ
วิสัยทัศน์ในการทำ
ฟาร์มไม้ผลแบบ
ประณีต 

ฉายวีดีโอ และ PW ให้นักศึกษาได้เห็นและเข้าใจระบบ
ฟาร์มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ 
และชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน
ฟาร์มอย่างประณีตซึ่งจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

นักศึกษาได้เห็นภาพระบบและ
กระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนาไม้ผล
ทำให้เข้าใจการทำงานแบบกว้างๆ 
และทำให้มีความสนใจในอาชีพที่ต้น
เลือกศึกษาเพ่ิมขึ้นและเป็นแนวทางใน
การทำงานในอนาคต 

3.2 การคำนวณ
ปริมาณงาน 

ฝึกนักศึกษาทำงานด้วยต้นเองและสามารถคำนวณ หรือ
คาดเดาปริมาณงานก่อนที่จะทำเพ่ือจัดคนทำงานให้ได้
ตรงกับปริมาณงานท่ีมีอยู่ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการทำ
ฟาร์ม โดยฝึกเป็นผู้นำและเป็นแรงงานในเป็นกลุ่ม 

นักศึกษาสามารถคำนวณปริมาณงานที่
จะทำได้และกำหนดและจัดสรร
แรงงานได้ถูกต้องและสามารถแจกแจง
งานได้จริง 

3.3 การจัดการ
งบประมาณ 

เสนอวิธีการทำงบประมาณซึ่งต้องใช้ทั้งหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ซึ่งจะต้องทำงบประมาณประจำปี 
ประจำเดือนและประจำสัปดาห์ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ 

นักศึกษาสมารถจัดทำงบประมาณมา
ส่งได้และปรับเพ่ิมลดตามความ
เหมาะสมเพ่ือนำไปใช้จริง 

3.4 การบริหารจัดการ
แรงงาน 

อธิบายหลักการคิดคำนวณแรงงานและต้นทุนต่างๆ ทั้ง
สวนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเสื่อมสภาพ เพื่อบริหารจัดการ
ต้นทุนและแรงงาน 

นักศึกษาสามารถอธิบายข้อมูลเรื่อง
ต้นทุนและการบริหารแรงงานในแต่ละ
กลุ่มได้ 
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3.5 การบริหารเวลา กำหนดแรงงานให้เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่โดยจัดเป็น
กลุ่มและสามารถเพ่ิม-ลดแรงงานได้เพ่ือให้เสร็จตาม
เวลาที่กำหนด 

สามารถทำงานได้เสร็จตามเวลาและ
กรณีไม่เสร็จจะต้องให้ทำให้เสร็จแล้ว
จึงจะเลิกงานซึ่งจะมีผลต่อการทำงาน
ในคราวต่อไปทำให้นักศึกษาตั้งใจทำ
เพ่ือให้เสร็จตามเวลา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่
ตอ้งการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 ทำงานเป็นกลุ่ม
ตามลักษณะงาน 

ฝึกให้ทำงานและรับผิดชอบเป็นกลุ่มโดยชี้แจงลักษณะ
งานและให้แต่ละกลุ่มวางแผนในการทำงาน 

ดูผลงานที่ออกมาตามวัตถุประสงค์ 

4.2 การทำงานเป็นทีม ฝึกมีการแบ่งงานกันทำตามความสามารถและช่วยกัน
หรือประสานงานระหว่างกลุ่มเพ่ือให้งานที่มอบหมาย
สำเร็จ และจะได้เลิกงานพร้อมก้ัน 

ดูการทำงานการประสานงานและ
คุณภาพของงานที่มอบหมาย 

4.3 ความมีน้ำใจ 
เสียสละและจิต
สาธารณะ 

ทำงานเป็นกลุ่มและเมื่อเสร็จงานของกลุ่มตนแล้วให้ช่วย
กลุ่มอ่ืนที่มีลักษณะงานที่ยากกว่าเพื่อฝึกความเสียสละ
และช่วยเหลือเพ่ือน ซึ่งต้องระมัดระวังกลุ่มที่งานน้อยแต่
รอให้เพื่อมาช่วย 

ดูการทำงาน การช่วยเหลือเพ่ือน การ
เอาแรงกันและช่วยเหลือกันในคราว
ต่อไป 

4.4 การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า 

ฝีกให้วางแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมายและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอมีการ
สลับกันใช้ตามความเหมาะสม และสามารถประยุกต์
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถทำงานได้จนแล้วเสร็จ 

แนะนำและปรับแปลียนหรือประยุกต์
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีในนักศึกษา
ดูและทำตามได้ 

4.5 ฝึกการเป็นผู้นำ สลับสับเปลี่ยนกันเป็นผู้นำในแต่ละกลุ่มโดยใช้ผู้ที่มี
ความชำนาญในแต่ละกลุ่มมาเป็นผู้นำและคนที่อยู่กลุ่ม
ฝึกชำนาญจะเป็นผู้นำให้กับกลุ่มต่อไปที่สลับกันทำงาน 

ดูความชำนาญและการถ่ายทอดให้กับ
เพ่ือนภายในกลุ่ม 

4.6 ทำงานร่วมกัน
ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่น
น้อง 

ให้รุ่นพี่ที่เรียนปริญญาโทมาช่วยสอนและร่วมทำงาน
ด้วยและช่วยกันแก้ปัญหาโดยมีรุ่นพ่ีเป็นพ่ีเลี้ยง 

ตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาจาก
รุ่นพี่และดูพฤติกรรมการทำงาน
ร่วมกันระหว่างพ่ีและน้อง 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ ที่ ต้ อ ง
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 คำนวณการใช้
ฮอร์โมน 

สอนและฝึกคำนวณการชั่ง ตวง วัด สารเคมี และ
ฮอร์โมนที่จะต้องใช้ จาก ส่วนในล้านส่วน (ppm) เป็น
ปริมาณมิลลิกรัม หรือมิลลิลิตรต่อลิตร  

นักศึกษาสามารถคำนวณได้ตามโจทย์
ที่กำหนด 

5.2 คำนวณวัสดุการ
ทำค้างและโรงเรือน 

สอนให้รู้จักชนิดและขนาดของวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในฟาร์ม และสามารถคำนวณปริมาณการใช้ต่อพ้ืนที่ 
บอกขนาดชื่อชนิด และขนาดของวัสดุ เช่น ท่อน้ำ PE  
PVC วาล์ว เหล็กชนิดต่าง ลวดทำค้าง ให้ทราบความ
กว้างความยาวของวัสดุแต่ละชนิดเพื่อทำงบประมาณ
จัดซื้อ  

สอบแลบกริ้งชนิดและขนาดของวัสดุ
ต่างๆ  

5.3 เก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตและ
คุณภาพผลผลิต 

ฝึกเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ผล ความกว้าง
ของลำต้น จำนวนข้อ จำนวนใบ การเจริญเติบโตของ
ผลไม้แต่ละชนิด 

สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องตามท่ีได้
ตั้งโจทย์ 

5.4 คำนวณประมาณ
งานให้เหมาะสมกับ
เวลา 

สอนการทำงบประมาณรายปี เป็นกลุ่มเพ่ือฝึกทำ
งบประมาณเสนอ มีการแนะนำและแก้ไขให้เหมาะสม 
และแจกตัวอย่างให้กับทุกกลุ่ม   

ส่งรายงานการจัดทำงบประมาณของ
ฟาร์มตามชนิดพืช 

5.5 คำนวณพื้นที่ทำ
ฟาร์ม ในแต่ละหน่วย 
คำนวณจำนวนต้น 
ระยะปลูกในหน่วย
พ้ืนที่ 

สอนการคำนวณหน่วยพื้นที่ ไร่ เอเคอร์ เฮกตาร์ และ
คำนวณระยะปลูกและจำนวนต้นต่อไร่ คำนวณผลผลิต
ต่อไร่ เพ่ือสนับสนุ่นการทำงบประมาณ 

ส่งรายงานการคำนวณจำนวนต้นตาม
ระยะปลูก และปริมาณต้นต่อหน่วย
พ้ืนที่  
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6. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
6.1 ผลงานวิจัย 

1. งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วง โดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยและ  
     การจัดการก่ิงให้มีความสม่ำเสมอท้ังต้น” 
2. งานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของ GA3 และ CPPU ต่อคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลสส์และพันธุ์ 

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

“ฮอลแลนด์”” 
4. งานวิจัยเรื่ององุ่นและมะนาวขึ้นค้างท่ีโครงการชั่งหัวมัน จ. เพชรบุรี 
5. บทความในวารสารเคหการเกษตรเรื่อง “เทคนิคการปลูกพุทรานมสดขึ้นค้าง จัดการง่ายให้ผลผลิต

เร็ว (จากงานวิจัยสู่ชาวสวน)” 
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” 

มีการนำความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ 
ดังนี้  

1. ฝึกให้นักศึกษาคำนวณความเข้มข้นของสารและ PGR ให้เป็นส่วนในล้านส่วน (ppm) 
2. ฝึกให้นักศึกษาจัดทรงต้นไม้ผลแบบยืนต้นให้จัดกิ่งอยู่บนค้างซึ่งจะทำให้มีการออกดอกและติดผลได้

ง่าย 
3. ฝึกทำค้างและทำโรงเรือนไม้ผลไม้ผล 
4. ฝึกให้ใช้เครื่องมือในการขยายพันธุ์ไม้ผล ตัดแต่งก่ิง โน้มกิ่งและล็อกกิ่งบนค้าง 
5. ฝึกทำปุ๋ยหมัก และผสมดินปลูก  
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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. ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนวิชาการด้านองุ่นกับบริษัทโดล ประเทศไทย  
7. เป็นคณะกรรมการไม้ผลขนาดเล็ก มูลนิธิโครงการหลวง    
8. ให้คำปรึกษาแนะนำและก่อตั้งกลุ่มผู้ปลูกองุ่นทั่วประเทศไทย  

 
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 ้
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มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
        1. ให้นำการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่และพืชต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยทั้งต้นเองและ
ผู้บริโภค มีการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพดีทั้งทรงต้นและผลผลิต 

2. อบรมให้รู้จักเคารพผู้ที่มีอายุสูงกว่ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมต้น เพ่ือเป็นสิริมงคลกับตนเองใครเห็นก็รัก 
ในทางกลับกันถ้าไม่ทำก็ไม่มีเสน่ห์ในตัวเอง และให้เกรียติคนงานที่มีอายุมากกว่าควรเรียกลุงป้า น้า อา ไม่ควรใช้
เรียกคำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ได้ใจคนงานมากกว่า 

 
6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ตัวอย่างเช่น การใช้ text book การใช้บทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเข้าถึง website ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น 

1. การสอนให้ใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการเก็บเก่ียวผลผลิตโดยเข้าดูใน YouTube และ Google 
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 

1. เชิญศิษย์เกาที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตมาบรรยายให้แนวความคิดในการทำงานของนักศึกษา  โดย 
คุณอเนก อุพารัตน์  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Thai Tech Agro Co., LTD.  จากเมียนมา  ซึ่งเป็นศิษย์เก่าไม้ผล แม่โจ้
รุ่น 60   
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2. เชิญรุ่นพี่ที่เรียนปริญญาโท มาให้คำแนะนำและมาร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรักและเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ถ่ายทอดความรู้จากพ่ีสู่น้องซึ่งจะเข้าใจกันได้ง่าย มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการนำการบรรยาย 
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
   เปิดโลกทัศน์และทัศนะวิสัยให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงการเรียนเกษตรและแนวทางในการจะพัฒนา
ความรู้ความสามารถที่ต้นเองชอบและถนัด และนำไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพเม่ือจบการศึกษา 

 
6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหน่วยงาน /วัน/เวลาดูงาน 

พาศึกษาดูงานส่วนเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จรอบๆ มหาวิทยาลัย เช่นสวนองุ่นทรายแก้ว ไร่องุ่นสิริ
ภิรมย์ และสวนองุ่นคุณหมอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศึกษาเก่าแม่โจ้และประกอบอาชีพอิสระ มีการนำความรู้และ
ประสบการณ์จากการดูงาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
       อบรมและอธิบายถึงกระบวนการคิดและการประยุกต์การปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ โดยเฉพาะองุ่น ร่วมกับการทำ
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ซึ่งมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันและสามารถมีรายได้รายวันจากร้านอาหารโดยใช้ไม้ผลเป็นพืช
ที่ชักนำลูกค้าเข้าร้าน ส่วนองุ่นหรือไม้ผลจะเป็นรายได้รายครึ่งปีหรือรายปี  ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสนใจ เห็นทิศทาง
และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่ออนาคตของต้นเองได้มากยิ่งข้ึน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง
)  

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ผู้สอน 

1 เรียนรู้ประวัติ 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ของ
คณะและสาขา  
- แนะนำเทคนิคการ
ผลิตและจัดการไม้ผล
ชนิดต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- มอบหมายงานและ
ปฏิบัติงานในแปลง
ผลิตไม้ผลของสาขาไม้
ผล 

3 บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 
เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ และ
ปัญญาพร้อมแนะนำไม้ผล
และเทคนิคการจัดการไม้ผล
ทั้งในและต่างประเทศ 
-ให้แต่ละคนดูแลแปลงที่รับ
มอบหมายเพ่ือฝีกปฏิบัติ
ดูแลรักษาแปลงละ 2 คน (5 
x 50 ม) แบ่งแปลงตามลาย
ชื่อ 
- ซักถามความเข้าใจกบั
นักศึกษาภายในห้องเรียน 

บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 
และแปลงปฏิบัติงานจริง
ซักถามความเข้าใจกับ
นักศึกษาภายในห้องเรียน 
-สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบ 
ตรงต่อเวลา พร้อม
ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. ชินพันธ์ 
ธนารุจ 

2 - ฝึกการใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐาน การลับมีด
ขยายพันธุ์  
- แนะนำเครื่องมือ
ทางการเกษตร เช่น 
การใช้เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องพ่นสาร เครื่อง
ล็อคกิ่ง และจอบขุด
และจอบถากที่ถูกต้อง 
 

3 - ตรวจสอบความคมของมีด
ขยายพันธุ์ และให้ลับมีจน
คมและนำมาส่ง  
- สาธิตการใช้เครื่องมือต่างๆ 
และ แจกงานเป็นกลุ่ม โดย
อธิบายลักษณะของงาน 
เป็นงานวิจัยกลุ่ม เพื่อฝึก
ทำงานการเก็บข้อมูล  
 

- สาธิตการลับมีดและ
ควบคุมกำกับดูแลนักศึกษา
ในการลับคมมีดอย่างใกล้ชิด 
- สาธิตการใช้เครื่องมือต่างๆ 
และ แจกงานเป็นกลุ่ม โดย
อธิบายลักษณะของงาน  
- ความสำเร็จของงานตามที่
มอบหมาย 

ผศ.ดร. ชินพันธ์   
ธนารุจ 
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3 ฝึกทักษะการ
ขยายพันธุ์พืช เช่นการ
เพาะเมล็ด การปักชำ 
การตอน การเสียบ
ยอด ทาบกิ่ง ด้วย
เทคนิคและเครื่องมือ
ต่างๆ  
 

3 - สาธิตการขยายพันธุ์พืช
แบบใช้เพศ เช่นการเพาะ
เมล็ด  
และไม่ใช้เพศ เช่น การปัก
ชำ ตอน ติดตา เสียบยอด 
ทาบก่ิง  
- การเตรียมวัสดุการ
ขยายพันธุ์ไม้ผล 

- ควบคุมและกำกับดูแล
นักศึกษาในการฝึก
ขยายพันธุ์อย่างใกล้ชิด 
- ฝึกความมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกความ
อดทนและสู้งานหนัก 
- เปิดโอกาสให้ซักถาม 
- ประเมินผลในการทำงาน 

ผศ.ดร. ชินพันธ์   
ธนารุจ 

4 เรียนรู้การใช้เครื่องมือ 
โดยและอุปกรณ์
พ้ืนฐานการเกษตร เช่น
การฝึกการผสมดิน
ปลูก ชนิดและขนาดถุง
ที่เหมาะสมต่อพืช การ
กรอกดินปลูกลงถุง 
การใช้สารชีวภาพกับ
ไม้ผลซึ่งเป็นทักษะ
พ้ืนฐานของการ
ขยายพันธุ์ไม้ผล 
 

3 ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้รู้จัก
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
พ้ืนฐานการเกษตร 
- สาธิตการใช้เครื่องมือ การ
ผสมดิน สำหรับการปักชำ  
การปลูก และเทคนิคการ
กรอกดินใส่ถุง การตัดแต่ง
ทรงต้นและการดัดต้นก่อน
ปลูก และการใช้สารชีวภาพ
ในการป้องกันกำจัดโรค
แมลง โดยทำงานเป็นกลุ่ม 
 

- ควบคุมและกำกับดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
- ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ 
ความมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกความ
อดทนและสู้งานหนัก 
-สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมพร้อมยกตัวอย่างที่
เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 
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5 เรียนรู้การใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์พ้ืนฐาน
การเกษตร เช่นการ
ตรวจเช็ค เครื่องตัด
หญ้า เครื่องพ่นสาร
กำจัดศัตรูพืชเครื่องตัด
แต่งก่ิง การใช้กรรไกร 
และเลื่อยมือและเลื่อย
เครื่อง เครื่องเจาะดิน  

3 ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้รู้จัก
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
พ้ืนฐานการเกษตร 
- เครื่องทุนแรงฟาร์ม 
- การเลือกเครื่องมือและ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 
-การซ่อมและบำรุงรักษา
เครื่องมือ 

ควบคุมและกำกับดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
-สรุปผลการปฏิบัติงาน
ฟาร์ม ฝึกการทำงานเป็นหมู่
คณะ ความมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกความ
อดทนและสู้งานหนัก 

-สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมพร้อมยกตัวอย่างที่

เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 

6 ฝึกทักษะพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานฟาร์มเรียนรู้
การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์พ้ืนฐาน
การเกษตร เช่น การใช้
กรรไกร และเลื่อยมือ
และเลื่อยเครื่อง เครื่อง
เจาะดิน 
- ทำความสะอาดใน
ภายในแปลงสาธิตและ
รอบสาขา 

3 ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้รู้จัก
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
พ้ืนฐานการเกษตร 
- เครื่องทุนแรงฟาร์ม 
- การเลือกเครื่องมือและ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 
- การซ่อมและบำรุงรักษา
เครื่องมือการพรวนดินรอบ
โคนต้น  
- กำจัดวัชพืชและซากกิ่งไม้
ต่างๆ โดยในไปหมักทำปุ๋ย
หมัก และตัดแต่งต้นไม้รอบ
แนวรั้วสาขา ขุดลอกร่อง
ระบายน้ำทั้งภายในและรอบ
สาขา 

ควบคุมและกำกับดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
-สรุปผลการปฏิบัติงาน
ฟาร์ม ฝึกการทำงานเป็นหมู่
คณะ ความมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกความ
อดทนและสู้งานหนัก 

-สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมพร้อมยกตัวอย่างที่

เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 
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7 ฝึกทักษะพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานฟาร์ม เช่น
การจัดทรงต้น การตัด
แต่งก่ิง การซ่อมแซม 
ค้างปลูกและโรงเรือน  

3 -การจัดทรงตน้และการตัด
แต่งก่ิง 
- การจัดทรงต้นและการตัด
แต่งก่ิง 
- การซ่อมแซมค้าง และ
โรงเรือนไม้ผล 

-ปฏิบัติงานฟาร์ม ฝึกการ
ทำงานเป็นหมู่คณะ ความมี
วินัยในการปฏิบัติงาน และ
ฝึกความอดทนและสู้งาน
หนัก 
-สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมพร้อมยกตัวอย่างที่
เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 
ควบคุมและกำกับดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 

8 ทดสอบทักษะกลาง
ภาค 

3 สอบ แลบกริง๊ ดูเครื่องมือ
และไม้ผล 40 ตัวอย่าง 

ประเมินความรู้ในการฝึก
ทักษะ 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 

9 ฝึกทักษะการติดตั้ง
ระบบน้ำไม้ผล รวมถึง
การซ่อมระบบน้ำใน
แปลงสาธิตไม้ผล 

3 -การขยายพนัธุ์พืชแบบใช้
เพศ และไม่ใช้เพศ 
-การจัดทรงต้นและการตัด
แต่งก่ิง 
- การซ่อมและมุ่งหลังคา
พลาสติกโรงเรือน 

ควบคุมและกำกับดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
-สรุปผลการปฏิบัติงาน
ฟาร์ม ฝึกการทำงานเป็นหมู่
คณะ ความมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกความ
อดทนและสู้งานหนัก 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 

10 การวางแผนผังสวนไม้
ผลการจัดการสวนไม้
ผล 
ดูแลพืชในแปลงสาธิต
ของสาขาวิชา  

3 -การดูแลรักษาต้นไม้ 
-การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ 
-การใช้เครื่องทุนแรง 
การวางแผนและการจัดการ
สวนผลไม ้
-การปลูกพืชหลัก การปลูก
พืชรอง 
-การสร้างสวนใหม่ การ
จัดการสวนเก่า 

ควบคุมและกำกับดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
-ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ 
ความมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกความ
อดทนและสู้งานหนัก 
 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 
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11 การใช้เครื่องกลหนักใน
ฟาร์มไม้ผล เช่นขับรถ
แทรกเตอร์ล้อยาง 

3 -สาธิตและฝึกขับรถ
แทรกเตอร์ล้อยาง ให้กับ
นักศึกษาทุกคนจะต้อง
ทดลองขับทุกคน  

ควบคุมและกำกับดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
- ให้คะแนนเมื่อสอบขับรถ
แทรกเตอร์ผ่าน 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 

12 ฟังการบรรยายจาก
ศิษย์เก่าที่ประสพ
ผลสำเร็จ 

3 - ฟังการบรรยายจากศิษย์
เก่าไม้ผลที่อยู่ในประเทศ
เมียนมา คุณอเนก อุพารัตน์  
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Thai 
Tech Agro Co., LTD.  
เกี่ยวกับประสพการในทำ
การเกษตรในเมียนมาและ
อ่ืนๆ   
 

นักศึกษาเข้าร่วมฟัง 
สอบถามการทำงาน การ
ฝึกงานและแลกเปลียน
ประสพการณ์ 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 
คุณอเนก อุพารัตน์   

13 ทำความสะอาดใน
ภายในแปลงสาธิตและ
รอบสาขา 

3 - การพรวนดินรอบโคนต้น  
- การ ปรับปรุงดิน ปรับ pH 
ดิน และการตรวจสอบ
โครงสร้างดิน 
- กำจัดวัชพืชและซากกิ่งไม้
ต่างๆ โดยในไปหมักทำปุ๋ย
หมัก และตัดแต่งต้นไม้รอบ
แนวรั้วสาขา ขุดลอกร่อง
ระบายน้ำทั้งภายในและรอบ
สาขา 

ควบคุมและกำกับดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
- ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ 
ความมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกความ
อดทนและสู้งานหนัก 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 

14 ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

3 ดูงานการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
และสวนไม้ผลอินทรีย์ของ
บริษัทหรือเกษตรกรที่
ประสบผลสำเร็จ 

- ให้นักศึกษาซักถามหา
ความรู้กับเกษตรกรโดยตรง 
- สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมพร้อมยกตัวอย่างที่
เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 
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15 ดูแลพืชในแปลงสาธิต
ของสาขาวิชา 

3 - สาธิตและฝึกทักษะการ
ป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ไม้ผลภายในสาขาโดยใช้กาว
ดักแมลงและใช้สารไล่แมลง
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และ
ผู้บริโภค 

ควบคุมและกำกับดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
- ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ 
ความมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกความ
อดทนและสู้งานหนัก 
- สรุปผลการปฏิบัติงาน
ฟาร์ม 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 

16 - ทดสอบทักษะปลาย
ภาค 

3 - สอบแลบกริ๊ง วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ชนิดไม้ผล และ
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 40 
ตัวอย่าง 

ประเมินความรู้และเชาว์
ปัญญาในการปฏิบัติงาน 

ผศ.ดร. ชินพันธ์  
ธนารุจ 

 
 
 
 
 
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

1 
การประเมินการทำงาน

หรือกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานในเวลาเรียน 

เช็คชื่อ ตรวจสอบการทำงานตามที่
ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 40 

2 
การประเมินผลงานที่ได้
มอบหมาย 

งานรับผิดชอบงานปฏิบัติดูแลรักษา
ในแปลงสาธิตไม้ผลและรายงาน 

งานมอบหมายทุก  
2 สัปดาห์  

รายงาน สัปดาห์ที่ 
14 

40 
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3 
ทดสอบทักษะกลางภาค

และปลายภาค 

สอบดูตัวอย่างพืช วัสดุ อุปกรณ์จริง 
สารป้องกันกำจัดวัชพืชทางด้านไม้
ผล 40 ตัวอย่าง (สอบแลบกริ่ง 15 
วินาที่ต่อ 1 ตัวอย่าง)  

8 และ 16 20 

เกณฑ์การประเมินผล  (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 
 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 

           เกศินี  ระมิงคว์งค.์ 2546. การจดัจ าแนกไมผ้ล. เชียงใหม่ : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

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

สุเมษ  เกตุวราภรณ์. 2537. ไมผ้ลเบ้ืองตน้. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัแม่โจ,้  
ศุภศกัด์ิ ลิมปิติ.การใชเ้คร่ืองทุ่นแรงในฟาร์มพิมพ.์คร้ังท่ี 1, 41 : ประกายพรึก, 2538 
นนัทิยา สมานนัท.์ 2526. การขยายพนัธุ์พืช. โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. 196 น. 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

เกศินี  ระมิงคว์งค.์ 2546. การจดัจ าแนกไมผ้ล. เชียงใหม่ : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

http://www.thai-library.com/lib_search_result.php?searchtype=author&keyword=ศุภศักดิ์%20%20ลิมปิติ&pdata_id=75
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เฉลียว  แจง้ไพร. 2535. นโยบายและแนวทางการพฒันาการใชท้รัพยากรท่ีดินบนพื้นท่ีลาดชนั. เอกสาร 
 การประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเร่ือง  แนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีลาด 
 ชนัในภาคเหนือของประเทศไทย.   

สุเมษ  เกตุวราภรณ์. 2537. ไมผ้ลเบ้ืองตน้. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัแม่โจ,้  
ศุภศกัด์ิ ลิมปิติ.การใชเ้คร่ืองทุ่นแรงในฟาร์มพิมพ.์คร้ังท่ี 1, 41 : ประกายพรึก, 2538 
นนัทิยา สมานนัท.์ 2526. การขยายพนัธุ์พืช. โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. 196 น. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

เกศินี  ระมิงคว์งค.์ 2546. การจดัจ าแนกไมผ้ล. เชียงใหม่ : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

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

สุเมษ  เกตุวราภรณ์. 2537. ไมผ้ลเบ้ืองตน้. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัแม่โจ,้  
ศุภศกัด์ิ ลิมปิติ.การใชเ้คร่ืองทุ่นแรงในฟาร์มพิมพ.์คร้ังท่ี 1, 41 : ประกายพรึก, 2538 
นนัทิยา สมานนัท.์ 2526. การขยายพนัธุ์พืช. โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. 196 น. 
Litz, R.E. 1997. The mango botany, production and uses.  CAB International. Univer. of Florida, USA.  
             587 p. 
Mullins, M.G., A Bouquet and L.E. Williams. 2007. Biology of the grapevine. Cambridge Univer. Press  
           UK. 239 P. 
Ramming, D.W. 1999. New grape. Agri. Res. 47 (10): 23. 
Westwood,  M.N.  1991. Temperate-Zone pomology,  physiology and culture. Timbe press. 523p. 
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   
     เป็นอาสาสมัคและที่ปรึกษาและกรรมการโครงการพระราชดำริเช่น โครงการชั่งหัวมัน มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อ
นำปัญหา ความรู้และข้อมูลต่างๆ มาประยุกต์การเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจและนำไปประยุกต์ให้ได้จริงใน
อนาคตได้ 

 4.1 ผลงานวิจัย 
อัจฉรา ภาวศุท  พรประเสร็จ ธรรมอินธ์ ทูลโรย มะลิแก้ว และ ชินพันธ์  ธนารุจ 2549. ศึกษาวิธีการเพ่ิมผลผลิต

และคุณภาพกีวีฟรุตโดยการห่อผล (Study on Increasing Kiwifruit Yield and Quality by Bagging 

http://www.thai-library.com/lib_search_result.php?searchtype=author&keyword=ศุภศักดิ์%20%20ลิมปิติ&pdata_id=75
http://www.thai-library.com/lib_search_result.php?searchtype=author&keyword=ศุภศักดิ์%20%20ลิมปิติ&pdata_id=75
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 4.2 งานบริการวิชาการ 

         - บรรยายการจัดการองุ่นและไม้ผลบนที่สูง ที่ศูนย์วิจัยพืชสวน เชียงใหม่  
         -  บรรยาย Intensive management of pomology  ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรและป่าไม้ ภูฎาน 
         - บรรยาย Nursery management ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรและป่าไม้ ภูฎาน  
        -  บรรยาย Fruit tree canopy training  ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรและป่าไม้ ภูฎาน 
        -  อบรม Plant propagation ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Okayama, Japan 
        - อบรม Growing organic fruit trees and maintaining toxic-free orchards and plants    
           Propagation ให้กับนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ 

- บรรยาย เทคนิคการผลิตองุ่นและไม้ผลบนพื้นที่สูง ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  
 4.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

         - รว่มงานดำหัวคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
         - ร่วมงานดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้และศิษย์เก่าอาวุโส สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
    - ให้สืบค้นชนิดของไม้ผลเขตหนาวในต่างประเทศ          
6. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
     -ศิษย์เก่าไม้ผลที่ประสพผลสำเร็จในการผลิตไม้ผลในประเทศเมียนมา คุณอเนก อุพารัตน์  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 
Thai Tech Agro Co., LTD.  เมียนมา 
ดูงานการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และสวนไม้ผลอินทรีย์ของบริษัทหรือเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จเช่น บริษัท Organic 
Fertilizer อ. พร้าว จ. เชียงใหม่  ในสัปดาห์ที่ 14  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     -  นักศึกษาที่เรียนวิชาปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 3 สามารถตอบคำถาม อธิบายการทำสวนไม้ผล การวางระบบน้ำ 
ระบบการจัดการฟาร์มได้  
3. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-สังเกตพฤติกรรม และการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนเพื่อเสริมทักษะให้เหมาะสมกับคน โดยทีมผู้สอน 
อาจารย์ และนักศึกษาพี่เลี้ยง  

ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา 
เป็นต้น 
3. การปรับปรุงการสอน 

สังเกตการปฏิบัติงานในการสหกิจศึกษาว่า นักศึกษามีข้อด่อนในส่วนใดและนำมาสอบและฝึกทักษะในเรื่องน
นั้นๆ ให้เกิดความเข้าใจและชำนาญให้เพ่ิมมากขึ้น และชี้ให้เห็นความสำคัญและอนาคตในการทำการเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

- ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  และการสอบประเมินความรู้และทักษะ  

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงจากการสหกิจศึกษาของนักศึกษาและนำจุดด้อยมาปรับปรุงและพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
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