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คอศ. 4

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

ดร.เจริญ  สิงห์ลอ
เทคโนโลยีการผลิตพืช

พัฒนาโดย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 43-4502-2314  เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือเพื่อการผลิตพืช
 TISSUE CULTURE TECHNOLOGY FOR PLANT PRODUCTION

1.  รหัสและช่ือรายวิชา   

5.  ภาคเรียนท่ี/ช้ันปีท่ีเรียน

1/2559

8.  สถานท่ีเรียน

ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช

2.  จํานวนหน่วยกิต   

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

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี

3.  หลักสูตรและหมวดของรายวิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขางานพืชไร่และสาขางานพืช
สวน ประเทภวิชาเกษตรกรรม หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน  (Section)
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร.เจริญ สิงห์ลอ  กลุ่มท่ี 1

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่  2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

1.รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเปรียบเทียบกับแผนการสอน

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อ/งานท่ีสอน
ตามแผนการสอน ทฤษฎี ปฏิบัติ

รายงานช่ัวโมงการสอน เหตุผลท่ีการสอนจริง
ต่างจากแผนการสอน

(บอกแนวทางท่ีได้ชดเชย)
ทฤษฎี ปฏิบัติ ครอบ

คลุม
ไม่ครอบ
คลุม

หัวข้อท่ี  สอนจริง

2.หัวข้อท่ีสอนจริงเปรียบเทียบกับแผนการสอน

ตาราง เปรียบเทียบกับแผนการสอนและแนวทางปรับปรุง

1 ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา/การ
วัดและการประเมินผล 
บทท่ี 1 หลักการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อเพื่อการผลิตพืช

3 0  3 0   

5 บทท่ี 2 เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ 
สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ 
ท่ีมีผลต่อการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช

6 15  มีการยืดเวลาการศึกษาเพิ่ม
เป็น 2 คาบต่อสัปดาห์ใน
ภาคทฤษฎี และช่ัวโมงปฏิบัติ
เพิ่มการอธิบายวิธีใช้งานอีก 5 
ช่ัวโมง

8 20   

11 บทท่ี 3 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียง
เซลล์ เน้ือเยื่อ และอวัยวะพืช

8 24  ภาคปฏิบัติต้องใช้เวลาในการ
ชักนําช้ินส่วนให้เกิดแคลลัส
นานกว่าปกติ

8 24   

14 บทท่ี 4 รูปแบบของการเจริญ
และพัฒนาการของเน้ือเยื่อไปเป็น
เอมบริโอและอวัยวะ

9 6  เนื่องจากต้องใช้เวลานานใน
ช้ินส่วนพืชบางชนิด เช่นใบอ่อน
หน้าวัว เป็นต้น

9 10   

16 บทท่ี 5 การนําเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือไปประยุกต์ใช้
ทางการเกษตร

4 6  ในวิชาภาคปฏิบัติมีปัญหา
จํานนช่ัวโมงการปฏิบัติไม่พอ 
ต้องขยายเวลาให้ศึกษาเพิ่มเติม

4 10   

17 บทท่ี 6 การประเมินคุณภาพและ
จัดการผลิตผลเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์และจําหน่าย

4 3  4 3   

18 บทท่ี 7 ธุรกิจการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อพืช

2 0  2 0   

19 สอบปลายภาค  สอบปลายภาค  

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและทรัพยากรประกอบการสอนท่ีใช้ตามแผนการสอน



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและทรัพยากรประกอบการสอนท่ีใช้ตามแผนการสอน

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ทรัพยากรประกอบการ

สอน

ประสิทธิผลวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนโดย

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลักษณะนิสัย

ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  

 [○] 1) ตระหนกัในคณุค่าและ
คณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื0อสตัย์สจุริต

 -สง่เสริมให้นกัศกึษา
เกิดจิตสํานกึ ความ
ซื0อสตัย์ โดยต้องไม่
กระทําการทจุริตในการ
สอบหรือลอกการบ้าน
ของผู้ อื0น เป็นต้น
-อาจารย์ผู้สอนทกุคน
ต้องสอดแทรกเรื0อง
คณุธรรม จริยธรรม ใน
การสอน
ทกุรายวิชา รวมทั <งมี
การจดักิจกรรมส่งเสริม
คณุธรรม จริยธรรม เช่น
 การยกยอ่งนกัศกึษา
ที0ทําดี 
ทําประโยชน์แก่สว่นรวม
 เสียสละ

 

 [○] 2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม

 กําหนดให้มีวฒันธรรม
องค์กร เพื0อเป็นการ
ปลกูฝังให้นกัศกึษามี
ระเบียบวินยั โดยเน้น
การเข้าชั <นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่ง
กายที0เป็นไปตาม
ระเบียบของสถาบนั

 การส่งงานไม่ค่อย
ตรงเวลา

 [○] 3) มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไข ข้อขดัแย้งและลําดบั
ความสําคญั

 นกัศกึษาต้องมีความ
รับผิดชอบ โดยในการ
ทํางานกลุม่นั <นต้องฝึก
ให้รู้หน้าที0ของการเป็น
ผู้นํากลุม่ และการเป็น
สมาชิกกลุม่

 



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและทรัพยากรประกอบการสอนท่ีใช้ตามแผนการสอน

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ทรัพยากรประกอบการ

สอน

ประสิทธิผลวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนโดย

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลักษณะนิสัย

ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  

 [○] 4) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อื0น รวมทั <งเคารพใน
คณุค่าและศกัดิศรีของความเป็นE

มนษุย์

 นกัศกึษาต้องมีความ
รับผิดชอบ โดยในการ
ทํางานกลุม่นั <นต้องฝึก
ให้รู้หน้าที0ของการเป็น
ผู้นํากลุม่ และการเป็น
สมาชิกกลุม่

 

 [○] 5) เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม

 นกัศกึษาต้องมีความ
รับผิดชอบ โดยในการ
ทํางานกลุม่นั <นต้องฝึก
ให้รู้หน้าที0ของการเป็น
ผู้นํากลุม่ และการเป็น
สมาชิกกลุม่

 

 [●] 6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบคุคล 
องค์กร และสงัคม

 นกัศกึษาต้องมีความ
รับผิดชอบ โดยในการ
ทํางานกลุม่นั <นต้องฝึก
ให้รู้หน้าที0ของการเป็น
ผู้นํากลุม่ และการเป็น
สมาชิกกลุม่

 

 [●] 7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ

 อาจารย์ผู้สอนทกุคน
ต้องสอดแทรกเรื0อง
คณุธรรม จริยธรรม ใน
การสอน
ทกุรายวิชา รวมทั <งมี
การจดักิจกรรมส่งเสริม
คณุธรรม จริยธรรม เช่น
 การยกยอ่งนกัศกึษา
ที0ทําดี 
ทําประโยชน์แก่สว่นรวม
 เสียสละ

 



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและทรัพยากรประกอบการสอนท่ีใช้ตามแผนการสอน

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
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สอน
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ประกอบการสอนโดย
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ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  

 [●] 1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี0ยวกบัหลกัการและทฤษฎีที0สําคญั
ในเนื <อหาสาขาวิชาที0ศึกษา

 ใช้การสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดย
เน้นการประยกุต์ใช้ทาง
ปฏิบติัใน
สภาพแวดล้อมจริง

 

 [○] 2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความต้องการ
ประยกุต์ความรู้ ทกัษะ การใช้
เครื0องมือที0เหมาะสมกบัการแก้ไข
ปัญหา

 ใช้การสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดย
เน้นการประยกุต์ใช้ทาง
ปฏิบติัใน
สภาพแวดล้อมจริง 

 

 [○] 3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบ ต่าง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีให้ตรงตามข้อกําหนด

 จดัให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดย
ศึกษาดงูาน

 พาทศันศึกษา
สวนกล้วยไม้แอร์ 
ออคิด และ
ศนูย์วิจยัพืชสวนอู่
ทอง จ.สพุรรณบรีุ

 [○] 4) สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและวิวฒันาการของ
ศาสตร์และการนําไปประยกุต์ใช้

 ปฏิบติัใน
สภาพแวดล้อมจริง 
โดยทนัต่อการ
เปลี0ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั <งนี <ให้
เป็นไปตามลกัษณะของ
รายวิชา

 

 [○] 5) รู้ เข้าใจและสนใจพฒันา
ความรู้ ความชํานาญทางศาสตร์
สาขาวิชาที0เรียนรู้ อย่างต่อเนื0อง

 ศกึษาดงูานหรือเชิญ
ผู้ เชี0ยวชาญที0มี
ประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื0อง 

 



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและทรัพยากรประกอบการสอนท่ีใช้ตามแผนการสอน

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ทรัพยากรประกอบการ

สอน

ประสิทธิผลวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนโดย

2.ด้านความรู้

ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  

 [○] 6) มีความรู้ในแนวกว้างของ
ศาสตร์สาขาวิชาการเปลี0ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ ที0เกี0ยวข้อง

 ควรจดัให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง
โดยศกึษาดงูานหรือ
เชิญผู้ เชี0ยวชาญที0มี
ประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื0อง

 

 [○] 7) มีประสบการณ์ในการพฒันา
และ/หรือการประยกุต์ใช้งานได้จริง

 เน้นการประยกุต์ใช้
ทางปฏิบตัิใน
สภาพแวดล้อม

 

 [○] 8) สามารถบรูณาการความรู้ใน
ศาสตร์ของสาขาวิชาเข้ากบัความรู้ใน
ศาสตร์อื0นๆ ที0เกี0ยวข้อง

 ใช้การสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดย
เน้นการประยกุต์ใช้ทาง
ปฏิบติัใน
สภาพแวดล้อมจริง 
โดยทนัต่อการ
เปลี0ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ทรัพยากรประกอบการ

สอน

ประสิทธิผลวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนโดย

3.ด้านทักษะทางปัญญา

ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและทรัพยากรประกอบการสอนท่ีใช้ตามแผนการสอน

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ทรัพยากรประกอบการ

สอน

ประสิทธิผลวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนโดย

3.ด้านทักษะทางปัญญา

ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  

 [●] 1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อยา่งเป็นระบบ 

 - สง่เสริมการเรียนรู้
จากการแก้ปัญหา
- ฝึกการคิดวิเคราะห์
และสงัเคราะห์จาก
สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง
- มอบหมายงานให้
นกัศกึษามีโอกาส
ปฏิบติัจริง ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์

 

 [○] 2) สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 

 ฝึกการคิดวิเคราะห์
และสงัเคราะห์จาก
สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง

 

 [○] 3) สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื0อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 ฝึกการคิดวิเคราะห์
และสงัเคราะห์จาก
สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง

 

 [●] 4) สามารถประยกุต์ความรู้และ
ทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาในศาสตร์
ของสาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม

 -สง่เสริมการเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหา
-ฝึกการคิดวิเคราะห์
และสงัเคราะห์จาก
สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง
-มอบหมายงานให้
นกัศกึษามีโอกาส
ปฏิบติัจริง ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์

 



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและทรัพยากรประกอบการสอนท่ีใช้ตามแผนการสอน

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ทรัพยากรประกอบการ

สอน

ประสิทธิผลวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนโดย

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  

 [○] 1) สามารถสื0อสารกบักลุม่คน
หลากหลายและสามารถสนทนาทั <ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สามารถทํางานกบัผู้ อื0น
ได้เป็นอยา่งดี 

 มีการฝากงาน
กนัทํา ต้องหมั0น
ตรวจงาน

 [●] 2) สามารถให้ความชว่ยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุม่
ทั <ง ในบทบาทของผู้นํา หรือใน
บทบาทของผู้ ร่วมทีมทํางาน 

 มีมนษุยสมัพนัธ์ที0ดีกบั
ผู้ ร่วมงานในองค์กรและ
กบับคุคลทั0วไป 

 

 [●] 3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี <นําสงัคมในประเด็นที0เหมาะสม 

 มีความรับผิดชอบตอ่
งานที0ได้รับมอบหมาย 

 

 [○] 4) มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม

 - สามารถทํางานกบั
ผู้ อื0นได้เป็นอยา่งดี 
- มีความรับผิดชอบตอ่
งานที0ได้รับมอบหมาย 

 

 [○] 5) สามารถเป็นผู้ ริเริ0มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั <ง
สว่นตวัและสว่นรวม พร้อมทั <งแสดง 
จดุยืนอย่างพอเหมาะทั <งของตนเอง
และของกลุม่ 

 มีมนษุยสมัพนัธ์ที0ดีกบั
ผู้ ร่วมงานในองค์กรและ
กบับคุคลทั0วไป 

 

 [○] 6) มีความรับผิดชอบการ
พฒันาการเรียนรู้ทั <งของตนเองและ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื0อง 

 มีความรับผิดชอบตอ่
งานที0ได้รับมอบหมาย 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ทรัพยากรประกอบการ

สอน

ประสิทธิผลวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนโดย

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  

 [●] 1) สามารถระบแุละนําเทคนิค
ทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์แปล 
ความหมายและเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

 -  



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและทรัพยากรประกอบการสอนท่ีใช้ตามแผนการสอน

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ทรัพยากรประกอบการ

สอน

ประสิทธิผลวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนโดย

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  

 [○] 2) สามารถสรุปประเด็นและ
สื0อสารทั <งการพดูและการเขียน รู้จกั
เลือกและใช้รูปแบบของการ นําเสนอ
ที0เหมาะสมสําหรับเรื0องและผู้ ฟังที0
แตกต่างกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 -  

 [○] 3) สามารถระบ ุเข้าถึง และ
คดัเลือกแหลง่ข้อมลูความรู้ที0
เกี0ยวข้องกบัการจดัการทรัพยากรและ
 สิ0งแวดล้อมจากแหล่งข้อมลู
สารสนเทศทั <งในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

 -  

 [ ] 4) มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร
ที0เหมาะสม  และใช้อยา่งสมํ0า เสมอ 
เพื0อ การรวบรวมข้อมลู แปล
ความหมาย และสื0อสารข้อมลู
ข่าวสารและแนวความคิด

 -  

 [ ] 5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จดัการกบัข้อมลูต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

 -  

 [ ] 6) สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวตักรรม และ
สถานการณ์โลกโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 -  

 [ ] 7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่าง
ถกูต้องทั <งภาษาพดูและภาษาเขียน 
และภาษาองักฤษในระดบัใช้งานได้
และเหมาะสม 

 -  

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ทรัพยากรประกอบการ

สอน

ประสิทธิผลวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนโดย

6.ด้านทักษะต่อวิชาชีพ

ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนและทรัพยากรประกอบการสอนท่ีใช้ตามแผนการสอน

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ทรัพยากรประกอบการ

สอน

ประสิทธิผลวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนโดย

6.ด้านทักษะต่อวิชาชีพ

ปัญหาของวิธีการสอน
และทรัพยากร

ประกอบการสอนท่ีใช้

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา

คร้ังต่อไป
มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  

 [●] 1) ผลิตและหรือจดัการปัจจยั
การผลิตและหรือบริการทางด้านการ
ผลิตพืชตามหลกัการและกระบวนการ

 จดักิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาตา่ง ๆ ให้
นกัศกึษาได้ปฏิบตัิจริง
ในสถานประกอบการ

 มีวสัดอุปุกรณ์น้อย
 เชน่ตู้ปลอดเชื <อมี
ไม่เพียงพอ ผู้ เรียน
ต้องคอยกนั

 [●] 2) วางแผน เตรียมการผลิตและ
หรือบริการทางด้านการผลิตพืชตาม
หลกัการและกระบวนการ

 จดักิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาตา่ง ๆ ให้
นกัศกึษาได้ปฏิบตัิจริง
ในสถานประกอบการ

 

 [●] 3) ผลิตและหรือบริการทางด้าน
การผลิตพืชตามหลกัการและ
กระบวนการ

 จดักิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาตา่ง ๆ ให้
นกัศกึษาได้ปฏิบตัิจริง
ในสถานประกอบการ

 

 [●] 4) จดัการ ควบคมุ ประเมินผล
การผลิตและหรือบริการทางด้านการ
ผลิตพืชตามหลกัการและกระบวนการ

 จดักิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาตา่ง ๆ ให้
นกัศกึษาได้ปฏิบตัิจริง
ในสถานประกอบการ

 

 [●] 5) จดัการผลผลติและผลิตผล
พืชหลงัการผลิตตามหลกัการและ
กระบวนการ

 จดักิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาตา่ง ๆ ให้
นกัศกึษาได้ปฏิบตัิจริง
ในสถานประกอบการ

 

 [●] 6) จดัจําหน่ายผลผลิตและ
ผลิตผลพืชตามหลกัการและ
กระบวนการ

 จดักิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาตา่ง ๆ ให้
นกัศกึษาได้ปฏิบตัิจริง
ในสถานประกอบการ

 

 [●] 7) วิจยัและพฒันาเกี0ยวกบั
ปัจจยัการผลิต กระบวนการผลิต การ
จดัการผลผลติและผลิตผล และหรือ
การปฏิบตัิงานผลิต/บริการด้านการ
ผลิตพืช

 จดักิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาตา่ง ๆ ให้
นกัศกึษาได้ปฏิบตัิจริง
ในสถานประกอบการ

 



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
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หมวดท่ี  3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

 1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิม ถอนรายวิชา)

 2. จํานวนนักศึกษาท่ีพ้นสภาพหรือถอนรายวิชาหลังกําหนด  (ถ.ล.)

 3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน

18 คน

18 คน

0 คน

เกรด จํานวนนักศึกษา 
(คน)

คิดเป็นจํานวน
ร้อยละ 

4 2 11
3.5 0 0
3 3 17
2.5 10 56
2 3 17
1.5 0 0
1 0 0
0 0 0

0 0
รวม 18 101

รูปกราฟการกระจายของระดบัคะแนน

0 0 0 0

11

17 17

56

0

10

20

30

40

50

60

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

เกรด

5. ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ   (ถ้ามี)

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา

การเรียนรู้ด้าน สัปดาห์ที่ประเมิน ความคลาดเคล่ือนจากแผน
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เหตุผล

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน

 1 : ด้านความรู้ ตลอดภาค
การศกึษา

  

 2 : ด้านคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรร
วิชาชีพ พฤิกรรม ลกัษณะนิสยั

ตลอดภาค
การศกึษา

  

 5 : ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื0อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดภาค
การศกึษา

  

 6 : ทกัษะวิชาชีพ 16
5, 11, 16

18

  



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

การเรียนรู้ด้าน สัปดาห์ที่ประเมิน ความคลาดเคล่ือนจากแผน
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เหตุผล

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน

 3 : ทกัษะทางปัญญา ตลอดภาค
การศกึษา

  

 4 : ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ ตลอดภาค
การศกึษา

  

การเรียนรู้ด้าน วิธีการ/กลยุทธ์ การประเมิน ความคลาดเคล่ือนจากแผน
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เหตุผล

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)

 1 : ด้านความรู้  1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของ
นกัศกึษาในการเข้าชั <นเรียน การสง่
งานตามกําหนดระยะเวลาที0
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวินยัและ
พร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที0ที0ได้รับมอบหมาย
1.3.4 ปริมาณการกระทําทจุริตใน
การสอบ
1.3.5 มีการอ้างอิงเอกสารที0ได้
นํามาทํารายงานอยา่งถกูต้องและ
เหมาะสม

  

 2 : ด้านคณุธรรม จริยธรรม จรรยา
บรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลกัษณะนิสยั

 2.3.1 การทดสอบยอ่ยและปลาย
ภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากรายงานที0นกัศกึษา
2.3.3 ประเมินจากการนําเสนอ
รายงาน
2.3.4 ประเมินจากรายวิชาภาคปฏิบติั

  

 5 : ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื0อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ตรวจงานที0มอบหมาย   



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
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การเรียนรู้ด้าน วิธีการ/กลยุทธ์ การประเมิน ความคลาดเคล่ือนจากแผน
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เหตุผล

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)

 6 : ทกัษะวิชาชีพ  6.3.1 ประเมินจากผลงานที0
มอบหมายให้ทําและผลสมัฤทธิที0E

เกิดขึ <น
6.3.2 ประเมินจากรายงานการฝึก
ปฏิบตัิในห้องการเพาะเลี <ยงเนื <อเยื0อ
พืช และผลคะแนนจากอาจารย์/
เพื0อนผู้ควบคมุฝึกที0มีการนําเสนอตอ่
ชั <นเรียน
6.3.3 สามารถบรูณาการความรู้
และนําประยกุต์ใช้งานในด้านการ
เพาะเลี <ยงเนื <อเยื0อเพื0อการผลิตพืช

  

 3 : ทกัษะทางปัญญา  3.3.1 สงัเกตจากการถกปัญหาและ
การแสดงความคิดเห็นของนกัศกึษา
แตล่ะคนและกลุม่
3.3.2 การตรวจงานที0มอบหมาย
3.3.3 การนําเสนองานมอบหมาย

  

 4 : ด้านทกัษะความสมัพนัธ์  ประเมินจากการทํางานที0ได้รับ
มอบหมาย

  

7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังน้ี
4.1 ตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ โดยการสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นระหว่างการเรียน
4.2 ตรวจสอบความรู้นักศึกษาโดยการสุ่มด้วยวิธีการสัมภาษณ์หลังจากส่งผลการเรียนแล้ว
4.3 มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อเขียน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

7.1  วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

7.2 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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หมวดที่  4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ

1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก

วัสดุอุปกรณ์มีน้อย นักศึกษาต้องคอยเข้าคิด มักเกิดการ 
contaminations เพราะจํานวนนักศึกษามีมาก

ไม่มีปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

มีปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ดังน้ี 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

2.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ไม่มีปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

มีปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ดังน้ี 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่  5  การประเมินรายวิชา

1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา

1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา

จุดแข็ง จุดอ่อน อ่ืน ๆ (ถ้ามี)

1.นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีมี
งานทําแล้ว
2.มีความรับผิดชอบสูง 
3.มีความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วม
ช้ันดีมาก

1.ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีงานทําแล้ว มี
ภาระงานมาก เวลานัดหมายมา
ประชุมร่วมกันไม่ครบองค์ประชุม
2.ส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างมาก การ
สอดแทรกรายวิชาท่ียากมักไม่รับ 
อ่อนทางด้านวิทย์-คณิต
4.มีฐานะยากจน

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1

จุดแข็งประเด็นท่ีสําคัญ (จุดอ่อน) ความคิดเห็นของผู้สอน

1.ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีงานทําแล้ว มีภาระงานมาก เวลา
นัดหมายมาประชุมร่วมกันไม่ครบองค์ประชุม
2.ส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างมาก การสอดแทรกรายวิชาท่ี
ยากมักไม่รับ อ่อนทางด้านวิทย์-คณิต
4.มีฐานะยากจน

1.ใช้วิธีการบอกต่อและ/หรือใช้ไลน์ฝากข้อความ
2.เน้นเน้ือหา ซ้ําๆ เพ่ือให้จําได้ง่าย
3.การพัฒนา/ศึกษาดูงาน แหล่งฝึกท่ีให้ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีดีหายากในบริเวณใกล้ๆ

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน
 2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน (เช่น คณะกรรมการจากสถานศึกษาท่ีแต่งต้ัง)

จุดแข็ง จุดอ่อน อ่ืน ๆ (ถ้ามี)

1.มีการรวมกลุ่ม รับผิดชอบจัด
กิจกรรมค่อนข้างสูง
2.มีทักษะ ประสบการณ์สูง
3.มีจิตอาสาดีมาก

1.แต่งกายไม่เรียบร้อบ ไม่เป็นระเบียบ
2.นัดหมาย ไม่ค่อยพร้อมเพียงกัน
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2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1

จุดแข็งประเด็นท่ีสําคัญ (จุดอ่อน) ความคิดเห็นของผู้สอน

1.แต่งกายไม่เรียบร้อบ ไม่เป็นระเบียบ
2.นัดหมาย ไม่ค่อยพร้อมเพียงกัน

1.ส่วนใหญ่แต่งกายเรียบร้อยดี แต่ไม่ครบ 100%
2.ส่วนใหญ่มีงานทําแล้ว มักติดงานประจํา การ
คาดหวังสําหรับการนัดหมายจึงตํ่า
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สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่  6  แผนการปรับปรุง

ภาคการศึกษา
และปีการศึกษา

แผนการปรับปรุงการเรียน
การสอน

ผลการดําเนินการ
ตามแผน 

เหตุผลสู่ความสําเร็จ
หรือไม่สําเร็จ 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ี
ผ่านมา 

 1. ภาคเรียนที0 1 ปีการศกึษา 
2559

 ไมมี่  การดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผน
เลก็น้อย เพราะเป็นเทอมแรก และมี
เนื <อที0มาก มีเวลาจดัการเรียนการ
สอนที0น้อย

 มีความสําเร็จเพราะ
นกัศกึษามีความสามคัคี
 ร่วมมือกนัจดัทํากิจกรรม
 จงึนําไปสูค่วามสําเร็จ

2.  การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

มีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังน้ี
1. จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
2.ดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือนําผลท่ีได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
3.จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพ่ือพิจารณาและนําไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

ข้อเสนอแผนการปรับปรุงและ
เหตุผลประกอบ

กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลาการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป

ห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการ
เพาะเลี <ยงเนื <อเยื0อพืช

โครงการปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบตัิการเพาะเลี <ยงเนื <อเยื0อพืช

1 มีนาคม พ.ศ.2561-30 
เมษายน พ.ศ.2561

ดร.เจริญ สิงห์ลอ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ

1.ปรับปรุง ทําเป็นตํารา ช่วยสอน
2.ควรมีทุนดําเนินการ ศึกษาพืชเศรษกิจให้หลากหลาย ตอบโจทย์ของสังคม
3.ปรุงปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย เหมาะสําหรับเป็นห้องเรียนเฉพาะทาง ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
4.ให้บริการสังคม
5.ทุนสนับสนุนงานวิจัย

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. คณุธรรม จริยธรรม ควรเสริมสร้างการมีวินยั ตรงตอ่เวลา 
และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพ
และสงัคม มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีมให้มากขึ <น 
และเคารพสทิธิและรับฟังความคิดเหน็
ของผู้อื0น รวมทั <งเคารพในคณุคา่และ
ศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์ ควรมีE

กิจกรรมร่วมกนัที0เกี0ยวกบัการเคารพ
กฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของ
องค์กรและสงัคม

-การเสริมสร้างการมีวินยั ตรงต่อเวลา 
และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสงัคม 
-มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม 
สามารถทํางานเป็นทีม
-dkiเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อื0น
-กิจกรรมร่วมกนัที0เกี0ยวกบัการเคารพ
กฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ ของ
องค์กรและสงัคม

2. ความรู้ ควรฝึกการเรียนรู้ให้ทนัตอ่การ
เปลี0ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ติดตามความก้าวหน้าและวิวฒันาการ
ในศาสตร์ รวมทั <งการนําไปประยกุต์ใช้

3. ทกัษะทางปัญญา ควรมีการฝึกการคิดวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์จากสถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง

-มีความสามารถสืบค้น ตีความและ
ประเมินสารสนเทศ เองใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
-ประยกุต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไข
ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ

- -

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื0อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นําเสนอการแก้ปัญหาที0เหมาะสม เรียนรู้
เทคนิคการประยกุต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

แนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยกุต์ตอ่ปัญหาที0เกี0ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์

6. ทกัษะวิชาชีพ จดัหาชว่งเวลาและทนุดําเนินการ ผลิตและหรือให้บริการแก่สงัคมและชมุชน



  

รายละเอียดของรายวิชา

คอศ.4
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

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

(     ดร.เจริญ  สิงห์ลอ     )

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

วันท่ีส่งรายงาน 30 กันยายน พ.ศ.2559

ลงชื่อ............................................................

(          )

วันท่ีรับรายงาน  


