
รหัสวิชา 43-4502-2004
ช่ือวิชา ปุ๋ยและเทคนิคการใช้ปุ๋ย

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
TQF : VEd

คอศ. 2

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

เทคโนโลยีการผลิตพืช

พัฒนาโดย
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 43-4502-2004  ปุ๋ยและเทคนิคการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer and Utilization Techniques

1.  รหัสและช่ือรายวิชา   

2.  จํานวนหน่วยกิต   

3 (2 - 3 - 5) จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศกึษานอกเวลา)

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเน่ือง)
3.2 หมวดวิชา ทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะ วิชาชีพเฉพาะ

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นายวัชระพล สิงหากัน

8.  สถานท่ีเรียน  

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี
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 วันท่ีปรับปรุงคร้ังสุดท้ายวันท่ี 30 เฎมษายน 2559
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หมวดท่ี 2 สมรรถนะรายวิชา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1.  สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับปุ๋ย หลักการและเทคนิคกระบวนการผลิตและใช้ปุ๋ยให้เกิด
ประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
2. วางแผนการผลิต/บริการ/ใช้ปุ๋ยตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมพื้นที่  เคร่ืองมือ วัสดุ  อุปกรณ์และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการผลิต/บริการ/ใช้ปุ๋ยตาม
หลักการและกระบวนการ
4. ผลิตปุ๋ยตามหลักการและเทคนิคกระบวนการ
5. จัดการปุ๋ยหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการทดสอบ บรรจุภัณฑ์ เก็บรักษา ขนส่ง
และจําหน่าย
6. ใช้ปุ๋ยตามหลักการและเทคนิคกระบวนการ
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการผลิตและใช้ปุ๋ยเพ่ือการผลิตพืช
8. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  มีวินัย  ซ่ือสัตย์ ประหยัด  ขยัน อดทน สนใจใฝ่รู้  และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ไม่มี เพราะเปิดสอนปีแรก
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1.  คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ปุ๋ยและบทบาทของปุ๋ยในการพัฒนาการผลิตพืช  ประเภทและชนิด
ของปุ๋ย  พ.ร.บ. และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย  กระบวนการผลิตปุ๋ย  การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  การบรรจุภัณฑ์ เก็บรักษา ขนส่งและจัดจําหน่าย  เทคนิคการ
ใช้ปุ๋ย  ปัญหาและความเสียหายเก่ียวกับสภาพแวดล้อมเน่ืองจากการใช้ปุ๋ยและวิธีการแก้ไข
ปัญหา  และระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการผลิตและใช้ปุ๋ยเพ่ือการผลิตพืช

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

หน่วยกิต จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม

3 36 54 90

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน
วัน-เวลา

ให้คําปรึกษา
สถานท่ีหรือ
หมาย

เลขห้องผู้สอน

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้สอน

ท่ีอยู่ E-mail
ของผู้สอน

รวมจํานวน
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์

  นายวัชระพล สิงหากัน วันพุธ 14.00 - 

16.00 น.

ศูนย์วิทย

บริการ

086-9153546  singha099@hotmal.com 2
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลักษณะนิสัย

 [ ]  ไมมี่  ไม่มี

 [ ]  (1) ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม 
จริยธรรม เสยีสละ และซื1อสตัย์สจุริต

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (2) มีวินยั ตรงต่อเวลาและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และวิชาชีพ

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (3) มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม 
สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขดัแย้งและลําดบัความสําคญั

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (4) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อื1น รวมทั Aงเคารพในคณุคา่
และศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์B

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ตามศาสตร์ที1เรียนรู้ ตอ่บคุคล องค์กร 
และสงัคม

 สอดแทรกเรื1องคณุธรรมจริยธรรมในการ
สอนทกุรายวิชา รวมทั Aงมีการจดักิจกรรม
สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม เชน่ การยก
ยอ่งนกัศกึษาที1ทําดี ทําประโยชน์แก่
สว่นรวม เสยีสละ

 (1)ประเมินจากการตรงเวลาของ
นกัศกึษาในการเข้าชั Aนเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที1มอบหมาย และ
การเข้าร่วมกิจกรรม

 [●]  (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

 สอดแทรกเรื1องคณุธรรมจริยธรรมในการ
สอนทกุรายวิชา รวมทั Aงมีการจดักิจกรรม
สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม เชน่ การยก
ยอ่งนกัศกึษาที1ทําดี ทําประโยชน์แก่
สว่นรวม เสยีสละ

 (1)ประเมินจากการตรงเวลาของ
นกัศกึษาในการเข้าชั Aนเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที1มอบหมาย และ
การเข้าร่วมกิจกรรม

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [ ] (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี1ยวกบั
หลกัการและทฤษฎีที1สําคญัในเนื Aอหา
สาขาวิชา

 ไมมี่  ไม่มี
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2.ด้านความรู้

 [ ] (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ
และอธิบายความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืช ประยกุต์ความรู้ 
ทกัษะ การใช้เครื1องมือที1เหมาะสมกบั
การแก้ไขปัญหา

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบตา่ง ๆ ของระบบเทคโนโลยี
การผลิตพืชให้ตรงตามข้อกําหนด

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (4) สามารถติดตามความก้าวหน้า
และวิวฒันาการทางด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชและการนําไปประยกุต์ใช้

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (5) รู้ เข้าใจและสนใจพฒันาความรู้ 
ความชํานาญทางด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช อย่างต่อเนื1อง

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] (6) มีความรู้ในแนวกว้างทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืชการเปลี1ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ
 ที1เกี1ยวข้อง

   (1)  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และ
ประยกุต์ทางปฏิบตัิในสภาพแวดล้อมจริง
 โดยทนัตอ่การเปลี1ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั Aงนี Aให้เป็นไปตามลกัษณะ
ของรายวิชา ตลอดจนเนื Aอหาสาระของ
รายวิชานั Aน ๆ

 (1) การทดสอบยอ่ย
 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
 (3) ประเมินจากรายงานที1นกัศกึษาจดัทํา

 [ ] (7) มีประสบการณ์ในการพฒันา
และ/หรือการประยกุต์ใช้งานได้จริง

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] (8) สามารถบรูณาการความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชเข้ากบั
ความรู้ในศาสตร์อื1นๆ ที1เกี1ยวข้อง

 (1)  จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการศกึษาดงูานหรือเชิญ
ผู้ เชี1ยวชาญที1มีประสบการณ์ตรง มาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื1อง ตลอดจนการ
ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ

 (1) ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชั Aนเรียน
(2) ประเมินจากรายวิชาภาคปฏิบตัิใน
สถานประกอบการ

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 [●] (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อยา่งเป็นระบบ

 (1) การอภิปรายกลุม่  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั Aน
เรียน 
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 [ ] (2) สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตพืช  เพื1อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (3) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์
 และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] (4) สามารถประยกุต์ความรู้และ
ทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืชได้อย่างเหมาะสม

  (1) ให้นกัศกึษามีโอกาสปฏิบตัิจริง  (1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบติัของนกัศึกษา 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

 [ ] (1) สามารถสื1อสารทั Aงภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศกบักลุ่มคนหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (2) สามารถให้ความชว่ยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั Aงในบทบาทของผู้ นํา
 หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมทํางาน

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] (3) สามารถใช้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืชมาชี Aนําสงัคมใน
ประเด็นที1เหมาะสม

  (1) มีความรับผิดชอบต่องานที1ได้รับ
มอบหมาย

 (2) สงัเกตจากพฤติกรรมที1แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ และความ
ครบถ้วนชดัเจน ตรงประเด็นของข้อมลู

 [ ] (4) มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (5) สามารถเป็นผู้ ริเริ1มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ ทั Aงสว่นตวัและ
สว่นรวม พร้อมทั Aงแสดงจดุยืนอย่าง
พอเหมาะ ทั Aงของตนเองและของกลุม่

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] (6) มีความรับผิดชอบการ
พฒันาการเรียนรู้ทั Aงของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างตอ่เนื1อง

 (1) มีความรับผิดชอบต่องานที1ได้รับ
มอบหมาย

 1) สงัเกตจากพฤติกรรมที1แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ และความ
ครบถ้วนชดัเจน ตรงประเด็นของข้อมลู

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

 [ ] (1) มีทกัษะในการใช้เครื1องมือที1
จําเป็นที1มีอยู่ในปัจจบุนัต่อการทํางานที1
เกี1ยวกบัคอมพิวเตอร์

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต์
ต่อปัญหาที1เกี1ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (3) สามารถสื1อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั Aงปากเปลา่และการเขียน
 พร้อมทั Aงเลอืกใช้รูปแบบของสื1อการ
นําเสนอได้อย่างเหมาะสม

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] (4) สามารถใช้เทคโนโลยีทางด้าน
การผลิตพืชได้อย่างเหมาะสม

 (1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ตา่ง ๆ ให้นกัศึกษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง

 (1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื1องมือทาง
เทคโนโลยีการจดัการสํานกังาน หรือ
คณิตศาสตร์ และสถิติ ที1เกี1ยวข้อง

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

6.ด้านทักษะต่อวิชาชีพ

 [●] (1)  ผลิตและหรือจดัการปัจจยัการ
ผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืช
ตาม หลกัการและกระบวนการ

 (1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ตา่ง ๆ ให้นกัศึกษาได้ปฏิบตัิจริงในสถาน
ประกอบการ

 (1) ประเมินจากผลงานที1มอบหมายให้
ทําและผลสมัฤทธิที1เกิดขึ AนB

 [ ] (2)  วางแผน เตรียมการผลิตและ
หรือบริการทางด้านการผลิตพืชตาม
หลกัการและ กระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (3)  ผลิตและหรือบริการทางด้านการ
ผลิตพืชตามหลกัการและกระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (4)  จดัการ ควบคมุ ประเมินผลการ
ผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืช
ตาม หลกัการและกระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ]  (5)  จดัการผลผลิตและผลิตผลพืช
หลงัการผลิตตามหลกัการและ
กระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] (6)  จดัจําหน่ายผลผลิตและผลติผล
พืชตามหลกัการและกระบวนการ

 ไมมี่  ไม่มี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา
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เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

6.ด้านทักษะต่อวิชาชีพ

 [ ] (7)  วิจยัและพฒันาเกี1ยวกบัปัจจยั
การผลิต กระบวนการผลิต การจดัการ
ผลผลติและ ผลิตผล และหรือการ
ปฏิบตัิงานผลิต/บริการด้านการผลิตพืช

 ไมมี่  ไม่มี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

1 - แนะนํารายวิชา/การวัดและการ
ประเมินผล
-ประเมินศักยภาพผู้เรียน
-ปรับพื้นฐาน

2 4  1. บรรยาย
2. ช้ีแจงการ
เรียนภาคปฏิบัติ
ในสถาน
ประกอบการ
ร่วมกับครูฝึก

 -Power pouint
-เอกสารประกอบ

 นายวัชระพล 
สิงหากัน

2 หน่วยท่ี  1 ปุ๋ยและบทบาทของปุ๋ยในการ
พัฒนาการผลิตพืช  

4 8  1. บรรยาย
2. ช้ีแจงการ
เรียนภาคปฏิบัติ
ในสถาน
ประกอบการ
ร่วมกับครูฝึก

 -Power pouint
-เอกสารประกอบ

 นายวัชระพล 
สิงหากัน

3 หน่วยท่ี  1 ปุ๋ยและบทบาทของปุ๋ยในการ
พัฒนาการผลิตพืช(ต่อ)  

4 8  1. บรรยาย
2. ช้ีแจงการ
เรียนภาคปฏิบัติ
ในสถาน
ประกอบการ
ร่วมกับครูฝึก

 -Power pouint
-เอกสารประกอบ

 นายวัชระพล 
สิงหากัน

  รวมช่ัวโมงสอน 10 20    



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

หมวดท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. ตําราและเอกสารหลัก     

2.เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา

1. วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน   

3. การปรับปรุงการสอน    

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา     

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ  

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

(          )

วันท่ีส่งรายงาน 


