
แบบ มคอ. 3  รายละเอยีดของรายวชิา 

พส 410 ไม้ตัดดอกเพือ่การค้า (2/2563) 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง  ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการของแต่ละรายวิชา

เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร ซ่ึงแต่ละ

รายวชิาจะกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของเน้ือหาความรู้ในรายวชิา  แนวทางการ

ปลูกฝังทักษะต่างๆ  ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะได้รับการพฒันาให้ประสบความสําเร็จตาม

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  มีการกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียน  วิธีการเรียน  การสอน  การ

วดัและประเมินผลในรายวิชา  ตลอดจนหนังสืออา้งอิงท่ีนักศึกษาจะสามารถคน้ควา้ได ้ นอกจากน้ียงักาํหนด

ยทุธศาสตร์ในการประเมินรายวชิาและกระบวนการปรับปรุง 

 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดงันี ้

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

MAEJO  UNIVERSITY 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะ ผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวชิา พืชสวน 

Faculty of Agricultural Production  Program in Horticulture 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา       รหสัวชิา พส 410 ช่ือรายวชิา ไม้ตัดดอกเพือ่การค้า  

2. จํานวนหน่วยกติ        

 

 3 หน่วยกิต (2 – 3 – 5) 

(บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 3.1           สําหรับ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิา พืชสวน 

                  สําหรับ หลายหลกัสูตร  

 3.2          ประเภทของรายวชิา        ศึกษาทัว่ไป  

        วชิาเฉพาะ กลุ่มวชิา       แกน    √  เอกบงัคบั      เอกเลือก 

        วชิาเลือกเสรี     

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา           

 4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  

  ผศ. ดร.ชิต อินปรา   

 4.2 อาจารย์ผู้สอน 

  ผศ. ดร.ชิต อินปรา   ผศ. ดร.เฉลิมศรี นนทสวสัด์ิศรี  และอาจารย ์ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 

 ภาคการศึกษาที ่    1        √  2 ชั้นปีท่ีเรียน 3  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
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 รหสัวชิา -      ช่ือรายวชิา - 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

 รหสัวชิา    -     ช่ือรายวชิา   -  

8. สถานทีเ่รียน   

    √          ในสถานท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้   √      มหาวทิยาลยัแม่โจ ้- เชียงใหม่ 

  นอกสถานท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัแม่โจ ้           มหาวทิยาลยัแม่โจ ้แพร่ - เฉลิมพระเกียรติ 

             มหาวทิยาลยัแม่โจ ้- ชุมพร 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 ภาคการศึกษาท่ี      2 ปีการศึกษา 2562  เม่ือวนัท่ี  เดือน พ.ศ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปรับปรุงโดย กลุมภารกจิพัฒนาคณาจารย หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

3 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 1. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงไมต้ดัดอกชนิดต่างๆ 

          2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการผลิตไมต้ดัดอกเพื่อการคา้ เช่น วธีิการปลูก การดูแลรักษา  การเก็บเก่ียว                    

             การเก็บรักษา การคดัขนาด และการบรรจุหีบห่อเพื่อส่งตลาด 

          3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ด ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  

 เพื่อเพิ่มเน้ือหาใหท้นัสมยัและนกัศึกษาสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา   (Course Description) 

            ชนิดและพนัธ์ุของไมต้ดัดอกเพื่อการคา้ การผลิตไมต้ดัดอกประเภทต่างๆ เช่น ปลูกกลางแจง้หรือในโรงเรือน

แบบต่างๆ  การปลูกและการดูแลรักษา  เวลาและวธีิการตดัดอก  การเก็บรักษา การคดัขนาดและการบรรจุหีบห่อเพื่อ

ส่งตลาด  ออกทศันศึกษาตามสวนไมต้ดัดอกต่างๆ อยา่งนอ้ย 1  คร้ัง 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
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30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา - ปฏิบติั 45 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษา 

5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยนกัศึกษาสามารถเขา้พบไดต้ลอดเวลาท่ีหอ้งพกัอาจารย ์

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัท่ีระบุไวใ้น

รายละเอียดของหลกัสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 

 1. สรุปสั้นๆ เก่ียวกบัความรู้ หรือทกัษะท่ีรายวชิามุ่งหวงัท่ีจะพฒันานกัศึกษา        

 2. คาํอธิบายเก่ียวกบัวธีิการสอนท่ีจะใชใ้นรายวชิาเพื่อพฒันาความรู้ หรือทกัษะในขอ้  1  

 3. วธีิการท่ีจะใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวชิาน้ีเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน

การ   

    เรียนรู้แต่ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อของรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

รายวชิา 1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.  ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

พส 410  

ไม้ตดัดอกเพือ่

การค้า 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ วธีิการประเมินผล 

1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อ

ตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดย

เนน้การตรงต่อเวลาโดยมีการเช็คช่ือเขา้

ชั้นเรียนและการส่งงานภายในเวลาท่ี

กาํหนด 

ประเมินการใหค้ะแนนการเขา้

ชั้นเรียน การส่งงานตรงตามเวลา

ท่ีกาํหนด ความรับผดิชอบใน

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1.3 เคารพสิทธิของผูอ่ื้น คาํนึงถึงความ

เสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์

ในสังคม 

ปลูกฝังใหน้กัศึกษาเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์โดย

กาํหนดกฎเกณฑร์ะหวา่งท่ีมีการเรียน

การสอนและสอดแทรกเร่ืองเคารพสิทธิ

ของผูอ่ื้น รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์

ในสังคม 

ในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  

โดยยกตวัอยา่งจากสถานการณ์จริง 

บทบาทสมมติ หรือ กรณีตวัอยา่ง 

 

การใหค้ะแนน ประเมินจาก

พฤติกรรมของผูเ้รียนระหวา่ง

ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

และสังเกตพฤติกรรมของ

นกัศึกษาในการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ 

อยา่งต่อเน่ือง 

 

2. ความรู้ 

ความรู้ทีต้่องได้รับ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

2.1 มีความสามารถอธิบายหลกัการและ

ทฤษฎีท่ีสาํคญัในเน้ือหาวชิาท่ีศึกษา 

การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้น

เรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์

จาํลอง และฝึกปฏิบติัจริง  

- ซกัถาม  

- สอบขอ้เขียน  

2.2 มีความสามารถในการประสม

ประสานเน้ือหาในสาขาวชิาชีพและ

สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

มอบหมายใหค้น้ควา้และทาํรายงาน ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา 
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ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถในการใชร้ะบบคิด

วเิคราะห์ สังเคราะห์และวพิากษไ์ด ้

มอบหมายงานใหท้าํในชัว่โมงท่ีมีการ  

เรียนการสอน ใหค้น้ควา้และทาํรายงาน 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

3.2 มีความสามารถในการประยกุต์

ความรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

และนาํไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งได ้

มอบหมายงานใหท้าํในชัว่โมงท่ีมีการ  

เรียนการสอน ใหค้น้ควา้และทาํรายงาน 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบทีต้่องการพัฒนา 

วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

4.2 มีความสามารถในการปรับตวัในการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยูบ่นพื้นฐานของการ

นบัถือความแตกต่างและคุณค่าของความ

หลากหลาย 

มอบหมายงานกลุ่มและมีการแสดง

ความคิดเห็นร่วมกนั 

ประเมินจากพฤติกรรมของ

ผูเ้รียนระหวา่งร่วมกิจกรรม 

4.4 มีความสามารถในการวางแผนและ

รับผดิชอบในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง

ทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

มอบหมายงานกลุ่ม - ประเมินจากพฤติกรรมของ  

  ผูเ้รียนระหวา่งร่วมกิจกรรม 

- ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  

  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่อง

พฒันา 

วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

5.3 มีความสามารถในการนาํความรู้ทาง

สถิติและคณิตศาสตร์พื้นฐานมาใชใ้น

การศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์ และนาํเสนอ

ประเด็นต่างๆ ได ้

มอบหมายใหค้น้ควา้และทาํรายงาน ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

5.4 มีความสามารถในการคน้ควา้ หา มอบหมายใหค้น้ควา้และทาํรายงาน ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี
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ความรู้ทางดา้นวชิาการและวิชาชีพดว้ย

ตนเอง  

ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

6. ภารกจิอืน่ๆ ทีนํ่ามาบูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวจัิย 

- 

 มีการนําความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจยัมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนโดยมีการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

- 

 

 6.2 งานบริการวิชาการ ไดแ้ก่ การจดัโครงการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจยั การเป็นกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุในการอ่านบทความวชิาการและอ่ืน ๆ 

1. การใหค้าํปรึกษาและใหค้วามรู้เก่ียวกบัไมต้ดัดอกแก่ผูท่ี้สนใจ 

มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนโดยมีการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี          

- นาํความรู้และประสบการณ์มาเป็นตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ 

 

6.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแ้ก่ การผนวกเอาศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินไวใ้นการเรียนการสอน เช่น 

การสอนโดยยกตวัอยา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตามวิถีพื้นบา้น การอา้งอิงถึงเคร่ืองมือพื้นบา้น วตัถุดิบ

ท่ีใชใ้นการผลิตท่ีมีเฉพาะในทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาพื้นบา้นภาคเหนือ และอ่ืน ๆ 

1. นาํภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชเ้ก่ียวกบัไมต้ดัดอก 

 

มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มาใช้ในการพฒันาการเรียนการ

สอนโดยมีการดาํเนินการ ดงัน้ี 

- การยกตวัอยา่งประกอบในแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6.4 ทรัพยากรหรือวธีิการใช้ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษา 

ตวัอยา่งเช่น การใช ้text book การใชบ้ทความวจิยั/ บทความภาษาองักฤษ การเขา้ถึง website ท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นตน้ 

1. การเขา้ถึง website 

2. Text book 

มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการนาํทรัพยากรมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนโดยมีการดาํเนินการ 

ดงัน้ี 

-  แนะนาํเวปไซดข์องต่างประเทศเพื่อการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมในเน้ือหาท่ีเรียน 

-  แนะนาํ Text book เพื่อการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมในเน้ือหาท่ีเรียน 

 

6.5 การบรรยายโดยมีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก  เร่ืองท่ี

บรรยาย/ ช่ือและสังกดัของวทิยากร/ วนั/เวลา/สถานท่ีบรรยาย 

- 

มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการนําการบรรยาย มาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนโดยมีการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

   - 

6.6 การดูงานนอกสถานทีใ่นรายวชิา ช่ือของหน่วยงาน /วนั/เวลาดูงาน 

  1. กาํลงัรอการติดต่อประสานงาน 

มีการนาํความรู้และประสบการณ์จากการดูงาน มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนโดยมีการดาํเนินการ ดงัน้ี 

- การนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์ ประมวลผลร่วมกนั  

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน*  

(ช่ัวโมง)  

กจิกรรมการ

เรียนการสอน  

ส่ือการเรียนรู้ทีใ่ช้ ผู้สอน 

1 แนะนาํวชิา ความสาํคญัของ 

ไมต้ดัดอก 

5 1. บรรยาย 

2. ศึกษาไมต้ดั

ดอกชนิดต่างๆ 

1. power point 

2. เวปไซดท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

ผศ. ดร.ชิต

อินปรา 
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2 ทานตะวนั  5 1. บรรยาย 

2. ศึกษาจากเวป

ไซด ์

1. power point 

2. เวปไซดท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

3. เอกสารประกอบ  

การสอน 

ผศ. ดร.ชิต 

อินปรา 

3 แอสเตอร์  5 1. บรรยาย 

2. ศึกษาจากเวป

ไซด ์

1. power point 

2. เวปไซดท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

3. เอกสารประกอบ 

การสอน 

ผศ. ดร.ชิต 

อินปรา 

4 รักเร่  5 1. บรรยาย 

2. คน้ควา้ขอ้มูล 

 

1. power point 

2. วสัดุและ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

ตอ้งใช ้

ผศ. ดร.ชิต 

อินปรา 

5 กลว้ยไม ้ 5 1. บรรยาย 

2. คน้ควา้ขอ้มูล 

 

1. power point 

2. วสัดุและ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

ตอ้งใช ้

ผศ. ดร.ชิต 

อินปรา 

6 กุหลาบ 

 

5 1. บรรยาย 

2. มอบหมาย

งานกลุ่มใหท้าํ

ในชัว่โมง 

 

1. power point 

2. เวปไซดท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

3. เอกสารประกอบ 

การสอน 

ผศ. ดร.ชิต 

อินปรา 
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7 เบญจมาศ 

 

5 1. บรรยาย 

2. ศึกษาจากเวป

ไซด ์

1. power point 

2. เวปไซดท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

3. เอกสารประกอบ 

การสอน 

ผศ. ดร.ชิต 

อินปรา 

8 หนา้ววั 5 1. บรรยาย 

2. คน้ควา้ขอ้มูล 

1. power point 

2. วสัดุและ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

ตอ้งใช ้

อาจารย ์ดร.

ธีรนิติ 

พวงกฤษ 

9 ลิลล่ี 

 

5 1. บรรยาย 

2. ศึกษาจากเวป

ไซด ์

3. มอบหมาย

งานใหท้าํใน

ชัว่โมง 

4. คน้ควา้และ

ทาํรายงาน 

1. power point 

2. เวปไซดท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

3. เอกสารประกอบ 

การสอน 

อาจารย ์ดร.ธีร

นิติ พวงกฤษ 

10 เยอบีร่า 5 1. บรรยาย 

2. คน้ควา้และ

ทาํรายงาน 

1. power point 

2. เวปไซดท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

3. เอกสารประกอบ 

การสอน 

ผศ. ดร.เฉลิมศรี 

นนทสวสัด์ิศรี 
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11 แกลดิโอลสั 5 1. บรรยาย 

2. ศึกษาจากเวป

ไซด ์

3. มอบหมาย

งานใหท้าํใน

ชัว่โมง 

 

1. power point 

2. เวปไซดท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

3. เอกสารประกอบ 

การสอน 

ผศ. ดร.เฉลิมศรี 

นนทสวสัด์ิศรี 

12 ปทุมมา 5 1. บรรยาย 

2. คน้ควา้ขอ้มูล 

1. power point 

2. วสัดุและ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

ตอ้งใช ้

ผศ. ดร.เฉลิมศรี 

นนทสวสัด์ิศรี 

13 หงส์เหิน 5 1. บรรยาย 

2. คน้ควา้ขอ้มูล 

1. power point 

2. วสัดุและ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

ตอ้งใช ้

ผศ. ดร.เฉลิมศรี 

นนทสวสัด์ิศรี 

14 ศึกษาดูงาน 5 ศึกษาดูงานและ

ทาํรายงาน 

สวน/หน่วยงานท่ี

ใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ไมต้ดัดอกชนิด

นั้นๆ 

ผศ. ดร.ชิต 

อินปรา 

15 นาํเสนอผลงาน 5 1. นาํเสนอ

ผลงาน 

2. ซกัถาม 

1. power point 

2. วสัดุและ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

ตอ้งใช ้

ผศ. ดร.ชิต 

อินปรา 

* จาํนวนช่ัวโมงต้องสอดคล้องกับจาํนวนหน่วยกิต 

* หมายเหตุ ในตารางผู้สอนให้ระบุรายช่ืออาจารย์ผู้สอน  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ที่ ผลการเรียนรู้*  วธีิการประเมิน**  สัปดาห์ทีป่ระเมิน   
สัดส่วนของการ

ประเมิน 

1 1.2, 1.3 
การเขา้ชั้นเรียน การส่งงาน  

พฤติกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2 2.1, 2.2  

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค  

 

1-8 

9-15 

 

30% 

30% 

 

3 
3.1, 3.2, 4.2, 4.4,  

5.3, 5.4 

ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย  

1-15* 

ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

30% 

เกณฑ์การประเมินผล  (สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม) 

 80 % ข้ึนไป ระดบัคะแนน  A 60 – 64  % ระดบัคะแนน  C 

 75 – 79  % ระดบัคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดบัคะแนน  D+ 

 70 – 74  % ระดบัคะแนน  B 50 – 54  % ระดบัคะแนน  D 

 65 – 69  % ระดบัคะแนน  C+ ตํ่ากวา่ 50 % ระดบัคะแนน  F 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 

** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 

 

 

 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

    เกษศินี สิทธิวงศ.์ เอกสารประกอบการสอนวชิา พส 410 ไมต้ดัดอกเพื่อการคา้. 

    มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง. 2549. คู่มือการผลิตไมต้ดัดอกและไมต้ดัใบ. มปท.  
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             375 น. 

     สุปราณี วนิชชานนท.์ 2540. ไมต้ดัดอก. สาํนกัพิมพเ์พื่อนเกษตร. นนทบุรี. 279 น. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ     

   สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2554. เอกสารการสอนชุดวชิาการจดัการ 

             ผลิตไมด้อกไมป้ระดบัเชิงธุรกิจ. โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

   Powell, C.C. and R.K. Lindquist. 1997. Ball Pest & Disease Manual : Disease, insect, and mite  

              control on flower and foliage crops. Ball Publishing. USA. 426 p. 

   Sacalis, J.N. 1993. Cut Flowers : Prolonging Freshness. Ball Publishing. USA. 110 p.  

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

    - นิตยสารไมด้อกไมป้ระดบั 

4. ภารกจิอืน่ๆ ทีนํ่ามาบูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอน   

           (ขอให้ระบุรายละเอียดการนาํไปใช้ในแผนการสอน หมวดท่ี 5) 

 4.1 ผลงานวจัิย 

     - ตามเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.2 งานบริการวชิาการ 

      - ตามเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.3 งานทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

      - ตามเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. ทรัพยากรหรือวธีิการใช้ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษา 

           - ตามเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 

            -  

7. การดูงานนอกสถานทีใ่นรายวชิา 

             - ตามเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

         - ประเมินความรู้และความพึงพอใจจากการสนทนาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

         - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

         - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 

         - นาํแบบประเมินการสอนและขอ้เสนอแนะของนกัศึกษามาปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 

- ทวนสอบจากผลการสอบ งานท่ีมอบหมาย  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- ทาํการทบทวนและเสริมความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

ลงช่ือ:   _________________________________ 

      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิต อินปรา) 

                  อาจารยผ์ูร้ายงาน 

                  วนัท่ี.........เดือน................พ.ศ. ................. 
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