
รหัสวิชา 43-4502-2012
ช่ือวิชา สัมมนา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
TQF : VEd

คอศ. 2

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

นางกนกกาญจน์  เวชศิลป์
เทคโนโลยีการผลิตพืช

พัฒนาโดย

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. 2)            

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 43-4502-2012  สัมมนา
 SEMINAR

1.  รหัสและช่ือรายวิชา   

2.  จํานวนหน่วยกิต   

1 (0 - 2 - 1) จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศกึษานอกเวลา)

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 2/2559

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(ต่อเน่ือง)

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นางกนกกาญจน์ เวชศิลป์

8.  สถานท่ีเรียน  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

 วันท่ีปรับปรุงคร้ังสุดท้ายวันท่ี 3 ตุลาคม 2559



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดท่ี 2 สมรรถนะรายวิชา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1.  สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัด/เข้าร่วมสัมมนา
2. สํารวจ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/วิทยาการใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานทางด้านพืช
ตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผนการจัดสัมมนาตามหลักการและกระบวนการ
4. เตรียมสถานท่ี สื่อโสตทัศน์ เอกสารการพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับการสัมมนาทางด้านพืชตาม
ข้ันตอนและวิธีการ
5. นําเสนอผลงานตามข้ันตอนและวิธีการ
6. ประเมินผลการจัดสัมมนาตามหลักการและกระบวนการ
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการสัมมนา
5.     ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย จรรยาบรรณ ซ่ือสัตย์ ประหยัด ขยัน อดทน 
สนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับองค์ประกอบของการสัมมนา ขอบเขต
จุดมุ่งหมายของการสัมมนา หลักในการเขียนสัมมนา การค้นคว้าข้อมูล รวมท้ังหลักในการ
เขียนเอกสารอ้างอิง



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1.  คําอธิบายรายวิชา  

ปฏิบัติเก่ียวกับ การรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานและวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านพืช  การ
วางแผนและเตรียมการจัดสัมมนา  สื่อโสตทัศน์ที่ใช้ในการสัมมนา  เทคนิควิธีการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการสัมมนา   การประเมินผลการจัดสัมมนา  และระบบข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับการจัดสัมมนาทางพืช

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

หน่วยกิต จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม

1 0 36 18

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน
วัน-เวลา

ให้คําปรึกษา
สถานท่ีหรือ
หมาย

เลขห้องผู้สอน

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้สอน

ท่ีอยู่ E-mail
ของผู้สอน

รวมจํานวน
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์

  นางกนกกาญจน์ เวชศิลป์ วันจันทร์ ถึง 

วันศุกร์ เวลา 
15.00-17.00 น.

วิทยาลัย

เกษตรและ
เทคโนโลยี

พิจิตร

089-7065-405  tanewkik@hotmail.com 10



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลักษณะนิสัย

 [○] ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม 
จริยธรรม เสยีสละ และซื/อสตัย์สจุริต

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไข
 ข้อขดัแย้งและลําดบัความสําคญั

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อื/น รวมทั ?งเคารพในคณุคา่และ
ศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์@

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ตอ่บคุคล องค์กร 
และสงัคม

 1) กําหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื/อ
เป็นการปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั
 โดยเน้นการเข้าชั ?นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแตง่กายที/เป็นไปตาม
ระเบียบของสถาบนั
2) นกัศกึษาต้องมีความรับผิดชอบโดย
ในการทํางานกลุม่นั ?นต้องฝึกให้รู้หน้าที/
ของการเป็นผู้นํากลุม่ และการเป็น
สมาชิกกลุม่
3) สง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดจิตสํานกึ 
ความซื/อสตัย์ โดยต้องไมก่ระทําการ
ทจุริตในการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้ อื/น เป็นต้น
4) อาจารย์ผู้สอนทกุคนต้องสอดแทรก
เรื/องคณุธรรม จริยธรรม ในการสอน
ทกุรายวิชา รวมทั ?งมีการจดักิจกรรม
สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม เชน่ การยก
ยอ่งนกัศกึษาที/ทําดี 
ทําประโยชน์แก่สว่นรวม เสียสละ

 1) ประเมินจากการตรงเวลาของ
นกัศกึษาในการเข้าชั ?นเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที/มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินยัและพร้อม
เพรียงของนกัศกึษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร
3) ปริมาณการกระทําทจุริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที/
ที/ได้รับมอบหมาย



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลักษณะนิสัย

 [●] มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

 1) กําหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื/อ
เป็นการปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั
 โดยเน้นการเข้าชั ?นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแตง่กายที/เป็นไปตาม
ระเบียบของสถาบนั
2) นกัศกึษาต้องมีความรับผิดชอบโดย
ในการทํางานกลุม่นั ?นต้องฝึกให้รู้หน้าที/
ของการเป็นผู้นํากลุม่ และการเป็น
สมาชิกกลุม่
3) สง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดจิตสํานกึ 
ความซื/อสตัย์ โดยต้องไมก่ระทําการ
ทจุริตในการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้ อื/น เป็นต้น
4) อาจารย์ผู้สอนทกุคนต้องสอดแทรก
เรื/องคณุธรรม จริยธรรม ในการสอน
ทกุรายวิชา รวมทั ?งมีการจดักิจกรรม
สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม เชน่ การยก
ยอ่งนกัศกึษาที/ทําดี 
ทําประโยชน์แก่สว่นรวม เสียสละ

 1) ประเมินจากการตรงเวลาของ
นกัศกึษาในการเข้าชั ?นเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที/มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินยัและพร้อม
เพรียงของนกัศกึษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร
3) ปริมาณการกระทําทจุริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที/
ที/ได้รับมอบหมาย

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [○] มีความรู้และความเข้าใจเกี/ยวกบั
หลกัการและทฤษฎีที/สําคญัในเนื ?อหา
สาขาวิชาที/ศกึษา

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการประยกุต์ความรู้ 
ทกัษะ การใช้เครื/องมือที/เหมาะสมกบั
การแก้ไขปัญหา

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบ ต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยี
ให้ตรงตามข้อกําหนด

 ไมมี่  ไม่มี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [○] สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
วิวฒันาการของศาสตร์และการนําไป
ประยกุต์ใช้

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] รู้ เข้าใจและสนใจพฒันาความรู้ 
ความชํานาญทางศาสตร์สาขาวิชาที/
เรียนรู้ อย่างต่อเนื/อง

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มีความรู้ในแนวกว้างของศาสตร์
สาขาวิชาการเปลี/ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ ที/
เกี/ยวข้อง

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/
หรือการประยกุต์ใช้งานได้จริง

 1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดย
เน้นการประยกุต์ใช้ทางปฏิบตัิใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทนัตอ่การ
เปลี/ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั ?งนี ?ให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจน
 เนื ?อหาสาระของรายวิชานั ?น ๆ 
2) ควรจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยศกึษาดงูานหรือเชิญผู้ เชี/ยวชาญ
ที/มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื/อง และเน้นการฝึก
ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ

 1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน 
3) ประเมินจากรายงานที/นกัศกึษาจดัทํา 
4) ประเมินจากโครงการพฒันาทกัษะ
วิชาชีพที/นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั ?น
เรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสอนในสถาน
ประกอบการ 

 [●] สามารถบรูณาการความรู้ในศาสตร์
ของสาขาวิชาเข้ากบัความรู้ในศาสตร์
อื/นๆ ที/เกี/ยวข้อง

 1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดย
เน้นการประยกุต์ใช้ทางปฏิบตัิใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทนัตอ่การ
เปลี/ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั ?งนี ?ให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจน
 เนื ?อหาสาระของรายวิชานั ?น ๆ 
2) ควรจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยศกึษาดงูานหรือเชิญผู้ เชี/ยวชาญ
ที/มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื/อง และเน้นการฝึก
ปฏิบตัิงานในสถานประกอบก

 1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน 
3) ประเมินจากรายงานที/นกัศกึษาจดัทํา 
4) ประเมินจากโครงการพฒันาทกัษะ
วิชาชีพที/นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั ?น
เรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสอนในสถาน
ประกอบการ 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 [●] คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ 

 1) การอภิปรายกลุ่ม 
2) ให้นกัศกึษาปฏิบตัิจริงในสถาน
ประกอบการ
3) กรณีศกึษาทางการประยกุต์
เทคโนโลยีการผลิตพืช

 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทกัษะทางปัญญานี ?สามารถทําได้โดย
การออกข้อสอบที/ให้นกัศึกษาแก้ปัญหา 
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาโดยการประยกุต์ความรู้
ที/เรียนมา หลกีเลี/ยงข้อสอบที/เป็นการ
เลือกคําตอบที/ถกูมาคําตอบเดียวจาก
กลุม่คําตอบที/ให้มาไมค่วรมีคําถาม
เกี/ยวกบั นิยามตา่ง ๆ ประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงาน และการปฏิบติัของ
นกัศกึษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอ 
รายงานในชั ?นเรียน การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นต้น 

 [○] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื/อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะ
กบัการแก้ไขปัญหาในศาสตร์ของ
สาขาวิชาได้อยา่งเหมาะสม

 1) การอภิปรายกลุ่ม 
2) ให้นกัศกึษาปฏิบตัิจริงในสถาน
ประกอบการ
3) กรณีศกึษาทางการประยกุต์
เทคโนโลยีการผลิตพืช

 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทกัษะทางปัญญานี ?สามารถทําได้โดย
การออกข้อสอบที/ให้นกัศึกษาแก้ปัญหา 
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาโดยการประยกุต์ความรู้
ที/เรียนมา หลกีเลี/ยงข้อสอบที/เป็นการ
เลือกคําตอบที/ถกูมาคําตอบเดียวจาก
กลุม่คําตอบที/ให้มาไมค่วรมีคําถาม
เกี/ยวกบั นิยามตา่ง ๆ ประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงาน และการปฏิบติัของ
นกัศกึษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอ 
รายงานในชั ?นเรียน การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นต้น 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

 [○] สามารถสื/อสารกบักลุม่คน
หลากหลายและสามารถสนทนาทั ?ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถให้ความชว่ยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุม่ทั ?ง ในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีม
ทํางาน 

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี ?นํา
สงัคมในประเด็นที/เหมาะสม 

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถเป็นผู้ ริเริ/มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั ?งสว่นตวัและ
สว่นรวม พร้อมทั ?งแสดง จดุยืนอย่าง
พอเหมาะทั ?งของตนเองและของกลุ่ม 

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] มีความรับผิดชอบการพฒันาการ
เรียนรู้ทั ?งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเนื/อง 

 1) สามารถทํางานกบัผู้ อื/นได้เป็นอยา่งดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที/ได้รับ
มอบหมาย 
3) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์
และวฒันธรรมองค์กรที/ไปปฏิบตัิงานได้
เป็นอยา่งดี 
4) มีมนษุยสมัพนัธ์ที/ดีกบัผู้ ร่วมงานใน
องค์กรและกบับคุคลทั/วไป 
5) มีภาวะผู้นํา 

 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศกึษาในการนําเสนอ
รายงานกลุม่ในชั ?นเรียน 
2) สงัเกตจากพฤติกรรมที/แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ และความ
ครบถ้วนชดัเจนตรงประเด็นของข้อมลูที/
ได้ 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

 [●] มอบหมายงานที/ต้องใช้ทกัษะใน
การวิเคราะห์หรือคํานวณในทกุรายวิชาที/
ต้องฝึกทกัษะ โดยผู้สอน ต้องแนะนํา
วิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจ
แก้พร้อมให้คําแนะนํา

 1) มอบหมายงานที/ต้องใช้ทกัษะในการ
วิเคราะห์หรือคํานวณในทกุรายวิชาที/
ต้องฝึกทกัษะ โดยผู้สอน ต้องแนะนํา
วิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจ
แก้พร้อมให้คําแนะนํา
2) มอบหมายงานที/ต้องมีการเรียบเรียง
นําเสนอเป็นภาษาเขียน และที/ต้องมี
การนําเสนอด้วยวาจาทั ?ง แบบปากเปลา่
และใช้สื/อประกอบการนําเสนอ 
3) มอบหมายงานที/ต้องมีการสบืค้น
ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) การจดัรายวิชาสมัมนาให้นกัศกึษา
สืบค้นข้อมลูเรียบเรียงเป็นรายงานและ
นําเสนอด้วยสื/ออิเลก็ทรอนิกส์ 

 1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที/
เกี/ยวข้องกบัการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศที/
มอบหมายแตล่ะบคุคล
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการ
แก้โจทย์ปัญหาเชิงตวัเลข
3) ประเมินทกัษะการสื/อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือ
รายงานกลุม่ในส่วนที/ นกัศกึษานั ?น
รับผิดชอบ
4) ประเมินทกัษะการสื/อสารด้วยภาษา
พดูจากพฒันาการการนําเสนอรายงาน
ในชั ?นเรียน การนําเสนอสมัมนา การ
นําเสนอนิทรรศการงานวิจยัต่อผู้ เยี/ยมชม
ด้วยวาจาสงัเกตพฤติกรรมในชั ?นเรียน

 [○] มอบหมายงานที/ต้องมีการเรียบ
เรียงนําเสนอเป็นภาษาเขียน และที/ต้องมี
การนําเสนอด้วยวาจาทั ?ง แบบปากเปลา่
และใช้สื/อประกอบการนําเสนอ 

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มอบหมายงานที/ต้องมีการสบืค้น
ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] การจดัรายวิชาสมัมนาให้นกัศกึษา
สืบค้นข้อมลูเรียบเรียงเป็นรายงานและ
นําเสนอด้วยสื/ออิเล็กทรอนิกส์ 

 1) มอบหมายงานที/ต้องใช้ทกัษะในการ
วิเคราะห์หรือคํานวณในทกุรายวิชาที/
ต้องฝึกทกัษะ โดยผู้สอน ต้องแนะนํา
วิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจ
แก้พร้อมให้คําแนะนํา
2) มอบหมายงานที/ต้องมีการเรียบเรียง
นําเสนอเป็นภาษาเขียน และที/ต้องมี
การนําเสนอด้วยวาจาทั ?ง แบบปากเปลา่
และใช้สื/อประกอบการนําเสนอ 
3) มอบหมายงานที/ต้องมีการสบืค้น
ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) การจดัรายวิชาสมัมนาให้นกัศกึษา
สืบค้นข้อมลูเรียบเรียงเป็นรายงานและ
นําเสนอด้วยสื/ออิเลก็ทรอนิกส์ 

 1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที/
เกี/ยวข้องกบัการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศที/
มอบหมายแตล่ะบคุคล
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการ
แก้โจทย์ปัญหาเชิงตวัเลข
3) ประเมินทกัษะการสื/อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือ
รายงานกลุม่ในส่วนที/ นกัศกึษานั ?น
รับผิดชอบ
4) ประเมินทกัษะการสื/อสารด้วยภาษา
พดูจากพฒันาการการนําเสนอรายงาน
ในชั ?นเรียน การนําเสนอสมัมนา การ
นําเสนอนิทรรศการงานวิจยัต่อผู้ เยี/ยมชม
ด้วยวาจาสงัเกตพฤติกรรมในชั ?นเรียน
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

6.ด้านทักษะต่อวิชาชีพ

 [○] ผลิตและหรือจดัการปัจจยัการผลิต
และหรือบริการทางด้านการผลิตพืชตาม
หลกัการและกระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] วางแผน เตรียมการผลิตและหรือ
บริการทางด้านการผลติพืชตามหลกัการ
และกระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] ผลิตและหรือบริการทางด้านการ
ผลิตพืชตามหลกัการและกระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] จดัการ ควบคมุ ประเมินผลการ
ผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืช
ตามหลกัการและกระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] จดัการผลผลติและผลิตผลพืชหลงั
การผลิตตามหลกัการและกระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] จดัจําหน่ายผลผลิตและผลติผลพืช
ตามหลกัการและกระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] วิจยัและพฒันาเกี/ยวกบัปัจจยัการ
ผลิต กระบวนการผลิต การจดัการ
ผลผลติและผลิตผล และหรือการ
ปฏิบตัิงานผลิต/บริการด้านการผลิตพืช

 ไมมี่  ไม่มี
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

1 1. กําหนดแผนการสอนและเกณฑ์การให้
คะแนน
2. ความหมายและ องค์ประกอบของ
สัมมนา

0 2  1. ผู้สอนและ
นักศึกษา 
ร่วมกันกําหนด
แผนการสอน 
และเกณฑ์การ
ให้คะแนน
2. นักศึกษา
ค้นคว้า หาร
ความรู้เร่ือง 
ความหมาย และ
องค์ประกอบ
ของสัมมนา

 1. สไลด์ 
PowerPoint 
media หรือวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์

2 การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานและ
วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านพืช  

0 2  นักศึกษาค้นคว้า
 รวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
และวิทยาการ
ใหม่ๆ ทางด้าน
พืช  

 1. หนังสือ ตารา
 เอกสารทาง
วิชาการ 
บทความ 
วารสารท่ี
เกี่ยวข้อง
2. หนังสือ 
เอกสาร วารสาร
ส่ิงพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลรวมถึง
แหล่งสืบค้นทาง 
Internet ท่ี
เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
  เวชศิลป์
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

3 การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานและ
วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านพืช  (ต่อ)

0 2  นักศึกษาค้นคว้า
 รวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
และวิทยาการ
ใหม่ๆ ทางด้าน
พืช  

 1. หนังสือ ตารา
 เอกสารทาง
วิชาการ 
บทความ 
วารสารท่ี
เกี่ยวข้อง
2. หนังสือ 
เอกสาร วารสาร
ส่ิงพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลรวมถึง
แหล่งสืบค้นทาง 
Internet ท่ี
เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
  เวชศิลป์

4 การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานและ
วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านพืช  (ต่อ)

0 2  นักศึกษาค้นคว้า
 รวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
และวิทยาการ
ใหม่ๆ ทางด้าน
พืช  

 1. หนังสือ ตารา
 เอกสารทาง
วิชาการ 
บทความ 
วารสารท่ี
เกี่ยวข้อง
2. หนังสือ 
เอกสาร วารสาร
ส่ิงพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลรวมถึง
แหล่งสืบค้นทาง 
Internet ท่ี
เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
  เวชศิลป์
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

5 การวางแผนและเตรียมการจัดสัมมนา 
รูปแบบการเขียนสัมมนา

0 2  นักศึกษาฝึก
ปฎิบัติการเขียน
เอกสารรูแบบ
สัมมนา

 1. สไลด์ 
PowerPoint 
media หรือวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
2. หนังสือ ตารา 
เอกสารทาง
วิชาการ 
บทความ 
วารสารท่ี
เกี่ยวข้อง
3. หนังสือ 
เอกสาร วารสาร
ส่ิงพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลรวมถึง
แหล่งสืบค้นทาง 
Internet ท่ี
เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์

6 การวางแผนและเตรียมการจัดสัมมนา (ต่อ)
การตรวจเอกสาร การค้นคว้าหาข้อมูลใน
การทําสัมมนา

0 2  นักศึกษาฝึก
ปฎิบัติการ
ค้นคว้าใน
การเขียนารตรว
จเอกสาร การ
ค้นคว้าหาข้อมูล
ในการทําสัมมนา

 1. สไลด์ 
PowerPoint 
media หรือวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
2. หนังสือ ตารา 
เอกสารทาง
วิชาการ 
บทความ 
วารสารท่ี
เกี่ยวข้อง
3. หนังสือ 
เอกสาร วารสาร
ส่ิงพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลรวมถึง
แหล่งสืบค้นทาง 
Internet ท่ี
เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

7 การวางแผนและเตรียมการจัดสัมมนา (ต่อ)
วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง และตัวอย่าง
การเขียนเอกสารอ้างอิง

0 2  นักศึกษาฝึก
ปฎิบัติการเขียน
เอกสารอ้างอิง 
และตัวอย่างการ
เขียน
เอกสารอ้างอิง

 1. สไลด์ 
PowerPoint 
media หรือวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
2. หนังสือ ตารา 
เอกสารทาง
วิชาการ 
บทความ 
วารสารท่ี
เกี่ยวข้อง
3. หนังสือ 
เอกสาร วารสาร
ส่ิงพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลรวมถึง
แหล่งสืบค้นทาง 
Internet ท่ี
เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์

8 ส่ือโสตทัศน์ที่ใช้ในการสัมมนา  0 2  นักศึกษาฝึก
ปฎิบัติการใช้ส่ือ
โสตทัศน์ที่ใช้ใน
การสัมมนา  

  สไลด์ 
PowerPoint 
media 

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์
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คอศ.2
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

9 การจัดทํารูปเฎล่มการสัมมนา 0 2  นักศึกษาปฎิบัติ
จัดทํารูปเล่มการ
สัมนา ตาม
รูปแบบท่ีถูกต้อง
 ทางวิชาการ

 1. สไลด์ 
PowerPoint 
media หรือวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
2. หนังสือ ตารา 
เอกสารทาง
วิชาการ 
บทความ 
วารสารท่ี
เกี่ยวข้อง
3. หนังสือ 
เอกสาร วารสาร
ส่ิงพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลรวมถึง
แหล่งสืบค้นทาง 
Internet ท่ี
เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์

10 การจัดทํารูปเฎล่มการสัมมนา (ต่อ) 0 2  นักศึกษาปฎิบัติ
จัดทํารูปเล่มการ
สัมนา ตาม
รูปแบบท่ีถูกต้อง
 ทางวิชาการ

 1. สไลด์ 
PowerPoint 
media หรือวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
2. หนังสือ ตารา 
เอกสารทาง
วิชาการ 
บทความ 
วารสารท่ี
เกี่ยวข้อง
3. หนังสือ 
เอกสาร วารสาร
ส่ิงพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลรวมถึง
แหล่งสืบค้นทาง 
Internet ท่ี
เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

11 การจัดทํารูปเฎล่มการสัมมนา (ต่อ) 0 2  นักศึกษาปฎิบัติ
จัดทํารูปเล่มการ
สัมนา ตาม
รูปแบบท่ีถูกต้อง
 ทางวิชาการ

 1. สไลด์ 
PowerPoint 
media หรือวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
2. หนังสือ ตารา 
เอกสารทาง
วิชาการ 
บทความ 
วารสารท่ี
เกี่ยวข้อง
3. หนังสือ 
เอกสาร วารสาร
ส่ิงพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลรวมถึง
แหล่งสืบค้นทาง 
Internet ท่ี
เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์

12 การจัดทํารูปเฎล่มการสัมมนา (ต่อ) 0 2  นักศึกษาปฎิบัติ
จัดทํารูปเล่มการ
สัมนา ตาม
รูปแบบท่ีถูกต้อง
 ทางวิชาการ

 1. สไลด์ 
PowerPoint 
media หรือวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
2. หนังสือ ตารา 
เอกสารทาง
วิชาการ 
บทความ 
วารสารท่ี
เกี่ยวข้อง
3. หนังสือ 
เอกสาร วารสาร
ส่ิงพิมพ์ และ
ฐานข้อมูลรวมถึง
แหล่งสืบค้นทาง 
Internet ท่ี
เกี่ยวข้อง

 นางกนกกาญจน์
 เวชศิลป์
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

13 เทคนิควิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการสัมมนา  และ การประเมินผลการ
จัดสัมมนา  

0 2  นักศึกษา
นําเสนอสัมมนา
ต่อคณาจารย์และ
เพื่อนร่วมช้ันเรียน

 สไลด์ 
PowerPoint

 นางกนกกาญจน์
  เวชศิลป์

14 เทคนิควิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการสัมมนา  และ การประเมินผลการ
จัดสัมมนา  (ต่อ)

0 2  นักศึกษา
นําเสนอสัมมนา
ต่อคณาจารย์และ
เพื่อนร่วมช้ันเรียน

 สไลด์ 
PowerPoint

 นางกนกกาญจน์
  เวชศิลป์

15 เทคนิควิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการสัมมนา  และ การประเมินผลการ
จัดสัมมนา  (ต่อ)

0 2  นักศึกษา
นําเสนอสัมมนา
ต่อคณาจารย์และ
เพื่อนร่วมช้ันเรียน

 สไลด์ 
PowerPoint

 นางกนกกาญจน์
  เวชศิลป์

16 เทคนิควิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการสัมมนา  และ การประเมินผลการ
จัดสัมมนา  (ต่อ)

0 2  นักศึกษา
นําเสนอสัมมนา
ต่อคณาจารย์และ
เพื่อนร่วมช้ันเรียน

 สไลด์ 
PowerPoint

 นางกนกกาญจน์
  เวชศิลป์

17 เทคนิควิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการสัมมนา  และ การประเมินผลการ
จัดสัมมนา  (ต่อ)

0 2  นักศึกษา
นําเสนอสัมมนา
ต่อคณาจารย์และ
เพื่อนร่วมช้ันเรียน

 สไลด์ 
PowerPoint

 นางกนกกาญจน์
  เวชศิลป์

18 เทคนิควิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการสัมมนา  และ การประเมินผลการ
จัดสัมมนา  (ต่อ)

0 2  นักศึกษา
นําเสนอสัมมนา
ต่อคณาจารย์และ
เพื่อนร่วมช้ันเรียน

 สไลด์ 
PowerPoint

 นางกนกกาญจน์
  เวชศิลป์

  รวมช่ัวโมงสอน 0 36    

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา
บรรวิชาชีพ พฤิกรรม
 ลักษณะนิสัย

1) ประเมินจากการตรง
เวลาของนักศึกษาใน
การเข้าช้ันเรียน การส่ง
งานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย
 และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมี
วินัยและพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทํา
ทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย

ทุกสัปดาห์ 10%[○] 1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต

[○] 2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

[○] 3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถ

ทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ

[○] 4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์

[○] 5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม

[●] 6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม

[●] 7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2 ด้านความรู้ 1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาค
เรียน 
3) ประเมินจาก
รายงานท่ีนักศึกษา
จัดทํา 
4) ประเมินจาก
โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพท่ีนําเสนอ
5) ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในช้ัน
เรียน 
6) ประเมินจาก
รายวิชาสอนในสถาน
ประกอบการ 

ทุกสัปดาห์ 50%[○] 1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา

[○] 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย

ความต้องการประยุกต์ความรู้ ทักษะ การใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

[○] 3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุงและ/

หรือประเมินระบบองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีให้ตรงตามข้อกําหนด

[○] 4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและ

วิวัฒนาการของศาสตร์และการนําไปประยุกต์ใช้

[○] 5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ

ชํานาญทางศาสตร์สาขาวิชาที่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

[○] 6 มีความรู้ในแนวกว้างของศาสตร์สาขาวิชา

การเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[●] 7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ

ประยุกต์ใช้งานได้จริง

[●] 8 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของ

สาขาวิชาเข้ากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

3 ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญาน้ีสามารถ
ทําได้โดยการออก
ข้อสอบท่ีให้นักศึกษา
แก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการ
แก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียน
มา หลีกเล่ียงข้อสอบท่ี
เป็นการเลือกคําตอบท่ี
ถูกมาคําตอบเดียวจาก
กลุ่มคําตอบท่ีให้มาไม่
ควรมีคําถามเกี่ยวกับ 
นิยามต่าง ๆ ประเมิน
ตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติ
ของนักศึกษา เช่น 
ประเมินจากการ
นําเสนอ รายงานในช้ัน
เรียน การทดสอบโดย
ใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

ทุกสัปดาห์ 20%[●] 1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

[○] 2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

[○] 3 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

[●] 4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ

แก้ไขปัญหาในศาสตร์ของสาขาวิชาได้อย่าง
เหมาะสม



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

4 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษา
ในการนําเสนอรายงาน
กลุ่มในช้ันเรียน 
2) สังเกตจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลท่ีได้ 

ทุกสัปดาห์ 10%[○] 1 สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและ

สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

[○] 2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย

ความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มทั้ง ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาท

ของผู้ร่วมทีมทํางาน 

[○] 3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมใน

ประเด็นที่เหมาะสม 

[○] 4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง

และรับผิดชอบงานในกลุ่ม

[○] 5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดง จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ

ของกลุ่ม 

[●] 6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง

ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

5 ด้านทักษะการวิ
เคราะเชิงตัวเลข

1) ประเมินจากผลงาน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 การสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ท่ีมอบหมายแต่ละบุคคล
2) ประเมินจากการ
สอบข้อเขียนในการแก้
โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข
3) ประเมินทักษะการ
ส่ือสารด้วยภาษาเขียน
จากรายงานแต่ละ
บุคคลหรือรายงานกลุ่ม
ในส่วนท่ี นักศึกษาน้ัน
รับผิดชอบ
4) ประเมินทักษะการ
ส่ือสารด้วยภาษาพูด
จากพัฒนาการการ
นําเสนอรายงานในช้ัน
เรียน การนําเสนอ
สัมมนา การนําเสนอ
นิทรรศการงานวิจัยต่อ
ผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
สังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน

ทุกสัปดาห์ 10%[●] 1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการ

วิเคราะห์หรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ
 โดยผู้สอน ต้องแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบ

งาน และตรวจแก้พร้อมให้คําแนะนํา

[○] 2 มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียง

นําเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนําเสนอ
ด้วยวาจาทั้ง แบบปากเปล่าและใช้สื่อ

ประกอบการนําเสนอ 

[○] 3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

[●] 4 การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้น

ข้อมูลเรียบเรียงเป็นรายงานและนําเสนอด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. ตําราและเอกสารหลัก     

1. ไม่มี. . . . . . 

2.เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา

1. จอมสุดา  ดวงวงษา. มปป.. เอดสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี. 1. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ไม่มี. 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา

1. ไม่มี. . . . 

1. วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

1. สไลด์ PowerPoint media หรือวีดีทัศน์ท่ีเก่ียวข้อง
2. คอมพิวตอร์



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.  การใช้แบบประเมินการเรียนการสอนของสถาบัน
2.  รับฟังความคิดเห็นผ่านอีเมลล์

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน   

1.  ทดสอบวัดผลของนักศึกษาระหว่างเรียน
2.  การตรวจงานที่มอบหมายอย่างสมํ่าเสมอ

3. การปรับปรุงการสอน    

1.  จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
2.  จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพ่ือพิจารณาและนําไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา     

1.  จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือนําไปใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
2  จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพ่ือพิจารณาและนําไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี
ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเน้ือหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ลงช่ือ............................................................

(     นางกนกกาญจน์  เวชศิลป์     )

ครู

วันท่ีส่งรายงาน 5 ตุลาคม 2559


