
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวชิา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช  

 

หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  

 5034406  การจดัการสวนไม้ผล (Orchard management) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 

 3 หนว่ยกิต 3(2-2-5) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

          เปิดสอนให้กบัหลกัสตูร วิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

พืช 

              เปิดสอนให้กบัหลายหลกัสตูร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาศกึษาทัว่ไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 

          หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   

                        บงัคบั                            เลือก 
                        

              กลุม่วิชา  

                        ภาษาและการส่ือสาร               มนษุยศาสตร์ 

                        สงัคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์   

     หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุม่วิชา                       

             แกน   บงัคบั   เลือก 

     เฉพาะด้าน         บงัคบั   เลือก 

     พืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บงัคบั    เลือก 

     เอก         บงัคบั    เลือก 

     โท          บงัคบั    เลือก 
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     อ่ืนๆ  (ระบ)ุ …………………..……………… 

          หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์นาถ นาถวรานนัต์ 

     

5. ภาคการศึกษา /ชัน้ปีที่เรียน 

ภาคการศกึษาท่ี ..... 1 ...... / .8552...... ..   ชัน้ปีท่ี  3 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

  ไมมี่ 

   มี     รายวิชา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 

    ไมมี่ 

    มี    รายวิชา…………………………………… 
 

8. สถานท่ีเรียน   

    ห้องบรรยาย 

   ห้องปฏิบตัิ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

   วนัท่ีจดัท ารายวิชา    วนัท่ี   ...... เดือน...... พ.ศ..................  

   วนัท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สดุ  วนัท่ี   ..1.... เดือน ....เมษายน......  พ.ศ 8555  
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หมวดที่  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลมุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา)……………… 

นกัศกึษาสามารถเข้าใจและอธิบายเก่ียวกบัการจดัการสวนไม้ผลในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1.ความส าคญัของไม้ผลและการแบง่ชนิดของไม้ผล 
2. การสร้างสวนไม้ผล 
3. การเลือกพืน้ท่ีและการพิจารณาสภาพแวดล้อมในการสร้างสวนไม้ผล 
4. การค านวณพืน้ท่ีปลกู 
5. การปฏิบตัแิละดแูลสวนไม้ผล 
6. เทคโนโลยีการให้น า้และปุ๋ ยในสวนไม้ผล 
7. หลกัและวิธีการผลิตไม้ผลในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมและการผลิตนอกฤดกูาล 
8. หลกัการเก็บเก่ียวผลผลิตและวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียวของผลไม้ 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที ่2 เป็นตน้ไปควรน าข้อมูลจากมคอ.

5   

     หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง มาระบไุวใ้นข้อนี)้ 

 เพ่ือให้นกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมีความรู้และความเข้าใจในการจดัการสวนไม้ผลเพ่ือ

น าไปประยกุต์ใช้ในการผลิตพืชได้อยา่งทีประสิทธิภาพ 

หมวดที่  3   ลักษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  

 (ภาษาไทย) ศกึษาถึงการแบง่ชนิดของไม้ผล การสร้างสวนไม้ผล การเลือกพืน้ท่ีและการพิจารณา

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการสร้างสวนไม้ผล การค านวณพืน้ท่ีปลกู การปฏิบตัดิแูลสวนไม้ผลในระบบปลกู

ตา่งๆ เทคโนโลยีการให้น า้และปุ๋ ยสวนไม้ผล การผลิตไม้ผลนอกฤด ูการผลิตผลไม้ตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม

และการเก็บเก่ียวผลไม้ 

2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย  32 ชัว่โมง
ตอ่ภาคการศกึษา (8 
ชัว่โมงตอ่สปัดาห์)  

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนกัศกึษา
เฉพาะราย   

มีการฝึกปฏิบตัิ 2 
ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

การศกึษาด้วยตนเอง  
5 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์   
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3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     ………8…… ชัว่โมง/สปัดาห์  (โดยก าหนดไวใ้นประมวลผลการสอนและแจ้งใหน้กัศึกษาทราบในชัว่โมงแรก 

     ของการสอน) 

 

หมวดที่  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา เสยีสละ ซื่อสตัย์ 

สจุริต มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพ

และสงัคม  

1.5 ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั

ตา่ง ๆ ขององค์การ และสงัคมความรู้ 

 

 

เน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลา การ

แตง่กายทีเ่ป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยั นกัศกึษาต้องมคีวาม

รับผิดชอบ โดยในการท างานกลุม่นัน้

ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า

กลุม่ และการเป็นสมาชิกกลุม่ มี

ความซื่อสตัย์โดยต้องไมก่ระท าทจุริต

ในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น 

เป็นต้น 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของ
นกัศกึษาในการเข้าชัน้เรียน การสง่งาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม ตลอดจนการแต ่
(2)  ปริมาณจากความซื่อสตัย์โดยไม่
ทจุริตในการสอบกาย 
(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคญั

ของหลกัการและทฤษฎีที่เป็นพืน้ฐานชีวิต    

ในเนือ้หาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.8 มีความรอบรู้ กว้างไกลและติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา 
รวมทัง้เข้าใจหลกัการและประยกุต์ใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ   

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี  
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ท า ง ป ฏิ บั ติ  ใ น
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ ย น แปลง  ทั ง้ นี เ้ ป็ น ไปต าม
ลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเนือ้หา
สาระของรายวิชานัน้ ๆ  
 

(1)  การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
(8)  ประเมินจากรายงานท่ี
นกัศกึษาจดัท า 
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3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3.3 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ 
ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือ
ใช้แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
3.5 สามารถประยกุต์ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และนวตักรรมท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

กรณีศกึษาทางการประยกุต์ตาม

สาขาวชิา 
ประเมินจากรายงานกลุม่ 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

4.2 สามารถให้ความชว่ยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ 
ตา่ง ๆ ในกลุม่ทัง้ในบทบาทผู้น าหรือ
ผู้ ร่วมทีมงาน  
4.3 มีทกัษะกระบวนการกลุ่มในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ  
4.6 มีความรับผิดชอบในการพฒันา
ตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสงัคม
อยา่งตอ่เน่ือง 
 

ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้
มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่
ต้องประสานงานกับผู้ อื่น หรือต้อง
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสมัภาษณ์
บคุคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้าน
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างตวับคุคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดงันี ้
(1)  สามารถท างานกับผู้ อื่นได้
เป็นอยา่งดี 
(8)  มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

ประ เ มิ น จ า กพฤติ ก ร รม และ ก า ร
แสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชัน้เรียนและสงัเกตจาก
พฤติกร รมที่ แสดงออกในการ ร่วม
กิจกรรมต่าง  ๆ และความครบถ้วน
ชดัเจนตรงประเด็นของข้อมลู 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

5.1 สามารถประยกุต์ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิตใินการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบตังิานได้อย่าง
เหมาะสม 
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตอ่ส่ือสารและ
น าเสนอข้อมลูขา่วสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 

ให้นกัศกึษาได้วิเคราะห์เชิง

ตวัเลข  การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ

โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิตท่ีิเก่ียวข้อง 

 

ค่านิยม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซ่ือสตัย์ เสียสละ อดทน  
3. กตญัญตูอ่พ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศกึษาเลา่เรียนทัง้ทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสตัย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินยั เคารพกฎหมาย ผู้ น้อยรู้จกัการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสตรู้ิตวั รู้คดิ รู้ท า  
10. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกาย และจิตใจ ไมย่อมแพ้ตอ่อ านาจฝ่ายต ่า  
12. ค านงึถึงผลประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ช่ัวโมง 

 

 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู้(TQF) 

คา่นิยม 

18 ประการ 

(ระบขุ้อที่
สอดคล้อง) 

1 ชีแ้จงรายละเอียดวิชา/

ความส าคญัและการจ าแนกไม้

ผล 

4 1.บรรยายเร่ือง 
ความส าคญัของพืชและ
การจ าแนกไม้ผล 
2. บทปฏิบตักิาร ช่ือ
วิทยาศาสตร์ของไม้ผล 

1.2,,1.5,2.1 - 

2 
สว่นตา่งๆของไม้ผล 4 1. บรรยายเร่ือง โครงสร้าง

ของพืช (ราก และ ล าต้น)  
1.2,,1.5,2.1 4,8 

 
3 

สว่นตา่งๆ ของไม้ผล (ตอ่) 4 1. บรรยายเร่ือง ส่วนตา่งๆ 
ของไม้ผล (ใบ ดอก และ
ผล) 
2. บทปฏิบตักิาร 
การศกึษาการจดัเรียงตวั
ของใบ ประเภทของใบ 
ประเภทของดอก และผล 

1.2,,1.5,2.1 4,8 

4 

 

การเลือกพืน้ท่ีท าสวน 4 1. บรรยายเร่ือง การเลือก
พืน้ท่ีท าสวน  

1.2,,1.5,2.1 4,8 

5 การวางแผนผงัสวน 4 1. บรรยายเร่ือง การวาง
แผนผงัสวน 
8. ฝึกปฏิบตักิารวาง
แผนผงัสวนและการ
ค านวณพืน้ท่ีปลกู 

1.2,1.5,2.1,5.1  4,8 

6 

 

การเตรียมพืน้ท่ีและการปลกู 4 1. บรรยายเร่ืองการเตรียม
พืน้ท่ีและการปลกู 

1.2, 1.5, 2.1 4,8 
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7 

 

การปฏิบตัิดแูลสวนไม้ผล 

 

4 1. บรรยายเร่ือง การ
ปฏิบตัิดแูลสวนไม้ผล 
8. ศกึษาการดแูลรักษาไม้
ผลในท้องถ่ิน 

1.2, 1.5, 2.1, 

2.2 

4,8 

8 

 

สอบกลางภาค  แบบทดสอบ  2 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ช่ัวโมง 

 

 

กิจกรรมการเรียน/การ

สอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู้(TQF) 

คา่นิยม 

18 ประการ 

9 

การปฏิบตัิดแูลสวนไม้ผล 

(ตอ่) 

4 1. บรรยายเร่ือง การปฏิบตัิ
ดแูลสวนไม้ผล 
8. ศกึษาการดแูลรักษาไม้
ผลในท้องถ่ิน 

1.2,2.2,4.3,5.3 4,8 

10 สรีรวิทยาการออกดอก

ของไม้ผล 

4 1. บรรยายเร่ือง สรีรวิทยา
การออกดอกของไม้ผล 
2. ศกึษาลกัษณะการออก
ดอกของไม้ผลท้องถ่ิน 

1.2,2.1,3.3 4,8 

11 การติดผลและการ

เจริญเตบิโตของผล 

4 1. บรรยายเร่ือง การตดิผล
และการเจริญเติบโตของ
ผล 

1.2,2.1 4,8 

12 

สารควบคมุการ

เจริญเตบิโตกบัไม้ผล 

4 1. บรรยายเร่ือง สาร
ควบคมุการเจริญเติบโต
กบัไม้ผล 
2.บทปฏิบตักิารเร่ือง สาร
ควบคมุการเจริญเติบโต
พืช 

1.2,2.1,3.5 

4,8 

13 
การเก็บเก่ียวและการ

ขนสง่ 

4 1. บรรยายเร่ือง การเก็บ
เก่ียวและการขนสง่ 

1.2,2.1,4.3 
4,8 
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14 

 

การเปล่ียนแปลง

ภายหลงัการเก็บเก่ียว

ผลไม้ 

4 1. บรรยายเร่ือง  การ
เปล่ียนแปลงภายหลงัการ
เก็บเก่ียวผลไม้ 

1.2,2.1 

4,8 

15 การเปล่ียนแปลง

ภายหลงัการเก็บเก่ียว

ผลไม้ (ตอ่) 

4 1. บรรยายเร่ือง  การ
เปล่ียนแปลงภายหลงัการ
เก็บเก่ียวผลไม้ 
 

1.2,2.1 4,8 

16 

 

ศกึษาดงูานสวนไม้ผล 4 การศกึษาดงูานสวนไม้ผล
ของเกษตรกรในท้องถ่ิน
และจดัท ารายงาน 

1.2, 2.2,4.2, 4.3, 

4.6 4,8 

17 
สอบปลายภาค  แบบทดสอบ  

2 

หมายเหตุ  ไมจ่ าเป็นต้องสอดคล้องกบั “คา่นยิมหลกั 12 ประการ” ทกุสปัดาห์



 
10 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมิน 

(รวม 100%( 

1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา เสยีสละ 

ซื่อสตัย์ สจุริต มีความรับผิดชอบตอ่

ตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

1.5 ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององค์การ และ

สงัคมความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจ

สาระส าคญัของหลกัการและทฤษฎีที่

เป็นพืน้ฐานชีวิต ในเนือ้หาวชิาใน

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.8 มีความรอบรู้ กว้างไกลและ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใน

วิชาทีศ่กึษา รวมทัง้เข้าใจหลกัการและ

ประยกุต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ   

3.3 สามารถประยกุต์ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และนวตักรรมที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
3.5 สามารถสบืค้น วเิคราะห์ ประมวล

และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้

แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

4.2 สามารถให้ความชว่ยเหลอืและ

อ านวยความสะดวกแก่การแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ ในกลุม่ 

4.3 มีทกัษะกระบวนการกลุม่ในการ

แก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ 

4.6 มีความรับผิดชอบในการพฒันา

ตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสงัคมอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ประเมินจากการเข้าชัน้

เรียนและการแตง่กาย 

 

 

 

ประเมินจากการสอบ 

 

 

 

ประเมินจากงานกลุม่ ได้แก่ 

รายงานบทปฏิบตัิการและ

การน าเสนอ และการดงูาน

สวนไม้ผล 

1-17 

 

 

 

 

8 และ 17 

 

 

 

7,9 และ 16 

 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

16 

 

16 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

70 

 

 

 

25 
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ภาษาตา่งประเทศในการสือ่สารได้
อยา่งถกูต้อง เหมาะสมกบัโอกาสและ
วาระ 
5.3 สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการตดิตอ่สือ่สาร และ

น าเสนอข้อมลูขา่วสารได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 
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หมายเหตุ ให้ระบรุายละเอียดของการประเมิน โดยไมจ่ าเป็นต้องประเมินทกุสปัดาห์ 

 

หมวดที่  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการจดัการสวนไม้ผล 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ……………………………………………………………………………………………... 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ต าราอ่านประกอบ 
กระยาทิพย์ เรือนใจ. (2543). ผลไม้คุณค่านานาเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ต้นธรรม. 
จริงแท้ ศริิพานิช. (2541). สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 ________. (2549). ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการวายของพืช. นครปฐม: ศนูย์สง่เสริมและฝึกอบรม

แหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
พวงผกา สนุทรชยันาคแสง. (2548). กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืชมีดอก. กรุงเทพ: ท้อป. 
พีรเดช ทองอ าไพ. (2529). ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ แนวทางการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  
เทียมใจ คมกฤส. (2546). กายวิภาคของพฤกษ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.   
รวี เสรฐภกัดี. (2538). จิบเบอเรลลิน. ใน ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (บก.), เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมการใช้สารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืชทางการเกษตร   วนัท่ี 14 -18 มีนาคม พ.ศ 
2537 (หน้า13-35). กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต.ิ  
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รวี เสรฐภกัดี. (2545). การจ าแนกประเภทของไม้ผล. ใน ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั(บก.), เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการดนิ น า้   และปุ๋ยเพื่อการท าสวนเชิงธุรกิจ” (หน้า 
19-23). กรุงเทพฯ: เอฟแอนด์เอส ก๊อปปีพ้ริน้.  

วิจิตร วงัใน. (2526). ชนิดและพันธ์ุไม้ผลเมืองไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิจิตร วงัใน. (2509). ไม้ผลเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: แผนกวิชาพืชศาสตร์ (สาขาพืชสวน) คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

_________. (2511). หลักการไม้ผล. กรุงเทพฯ: แผนกวิชาพืชศาสตร์ (สาขาพืชสวน) คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สรุพล มนสัเสรี. (2541). หลักการไม้ผล. สงขลา: ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอตุสาหกรรม สถาบนั
ราชภฏัสงขลา. 

สเุมษ เกตวุราภรณ์. (2537). ไม้ผลเบือ้งต้น. เชียงใหม่: ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร   
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้.  

Acquaah, G. (2005). Horticulture: principles and practices (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall 
Burdon, J. N. (1997). Postharvest handling of tropical and subtropical fruit for export. In  S. Mitra (ed.) 

Postharvest physiology and storage of tropical and subtropical fruit (pp. 1-19). UK: CAB 
International. 

 
หมวดที่  7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจดัท าโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนกัศกึษาได้ดงันี ้
 -  การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
 -  การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้
 -  การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมลูเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน ดงันี ้
 -  สมัมนาการจดัการเรียนการสอน  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดงันี ้
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ี
ไมใ่ชอ่าจารย์ประจ าหลกัสตูร  
 -  มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
 -  ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 
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หมวดอ่ืนๆ  

 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ถ้ามี( 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………
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