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คอศ. 2

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

นางสาวกฤษณา  บุญศิริ
เทคโนโลยีการผลิตพืช

พัฒนาโดย

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. 2)            

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 43-4502-2011  เทคนิควิจัยทางพืชศาสตร์
 RESEARCH TECHNIQUE IN PLANT SCIENCE

1.  รหัสและช่ือรายวิชา   

2.  จํานวนหน่วยกิต   

2 (1 - 2 - 3) จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศกึษานอกเวลา)

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 1/2560

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3.2 หมวดวิชา ทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นางสาวกฤษณา บุญศิริ

8.  สถานท่ีเรียน  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี
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 วันท่ีปรับปรุงคร้ังสุดท้ายวันท่ี 12 พค. 2559



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดท่ี 2 สมรรถนะรายวิชา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1.  สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและเทคนิคกระบวนการวิจัย
2. สํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีทําการวิจัย
3. วางแผนการวิจัยด้านพืชศาสตร์ตามหลักการ 
4. ดําเนินการวิจัยด้านพืชศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
5. สรุปรายงานผลการวิจัยด้านพืชศาสตร์
6.   ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  มีวินัย  จรรยาบรรณ ซ่ือสัตย์ ประหยัด  ขยัน อดทน 
สนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ไม่มี
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1.  คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการวิจัย ประเภทการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการใช้
สถิติในการวิจัย การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การ
สํารวจ การทดลอง  การเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
ผลการวิจัยด้านพืชศาสตร์

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

หน่วยกิต จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม

2 18 36 54

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน
วัน-เวลา

ให้คําปรึกษา
สถานท่ีหรือ
หมาย

เลขห้องผู้สอน

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้สอน

ท่ีอยู่ E-mail
ของผู้สอน

รวมจํานวน
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์

  นางสาวกฤษณา บุญศิริ จันทร์ - อาทิตย์ วิทยาลัย

เกษตรและ
เทคโนโลยี

นครสวรรค์

0894564571  siriboon2559@hotmail.com 14
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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 ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม 
สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไข
 ข้อขดัแย้งและลําดบัความสําคญั

 ไมมี่  ไม่มี

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

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ
 ขององค์กรและสงัคม

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ตอ่บคุคล องค์กร 
และสงัคม

 สอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรมที/
ต้องการในการเรียน การสอน และ
ยกตวัอย่างให้เห็น
มอบหมายงาน การทํากิจกรรมเป็นกลุม่

 ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าชั ?น
เรียน การส่งงานตามระยะเวลาที/กําหนด
ประเมินจากพฤติกรรมของผู้ เรียนโดย
อาจารย์ผู้สอน

 [●] มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

 การสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรม  การทํางานเป็นกลุม่ของกิจกรรมที/ได้รับ
มอบหมาย
การทจุริตในการสอบ การคดัลอกงาน
ของผู้ อื/น

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

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

 บรรยายจากเอกสารประกอบการเรียน 
หนงัสือ

 ทดสอบยอ่ยและสอบปลายภาค

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

 ไมมี่  ไม่มี
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [ ] สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีให้ตรงตาม
ข้อกําหนด

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] 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

 การค้นคว้าจากสื/อสารสนเทศตา่งๆ  รายงานการค้นคว้าและนําเสนอข้อมลู

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

 การค้นคว้าปฎิบตัิ  และการนําเสนอผล
การศกึษา

 รายงานการค้นคว้าและการนําเสนอผล
การศึกษา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 [○] คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ 

 วิเคราะจากกรณีศกึษาการวิจยั  การนําเสนอผลการศึกษา

 [ ] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื/อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะ
กบัการแก้ไขปัญหาในศาสตร์ของ
สาขาวิชาได้อยา่งเหมาะสม

 ศกึษาค้นคว้า และวิเคราะห์งานวิจยั
จากกรณ๊ศกึษา

 รายงานผลการศกึษาและการนําเสนอ
ผลงานนั ?นเรียน
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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

 [ ] มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่

 ไมมี่  ไม่มี

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

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] มีความรับผิดชอบการพฒันาการ
เรียนรู้ทั ?งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเนื/อง 

 ไมมี่  ไม่มี

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

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

 มอบหมายงานให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยต้องสามารถสรุปประเด็น 
แล้วนํามาเขียนรายงานได้ถกูต้อง

 จากรายงานที/เขียน โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการสรุปประเด็นและ
การเขียนรายงาน

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

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] มอบหมายงานที/ต้องมีการสบืค้น
ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ไมมี่  ไม่มี
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

 [●] การจดัรายวิชาสมัมนาให้นกัศกึษา
สืบค้นข้อมลูเรียบเรียงเป็นรายงานและ
นําเสนอด้วยสื/ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลู และนําเสนอ
ผลการค้นคว้า

 ประเมินจากการนําเสนอค้นคว้าด้วยสื/อ
อิเลค็ทรอนิกส์

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 ประเมินผลการผลิต
และหรือบริการทางด้านการผลิตพืชตาม
หลกัการและกระบวนการ

 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 แนะนําหัวข้อการเรียน
ความหมายและความสําคัญของงานวิจัย

3  แจ้งจุดประสงค์
การเรียนและ
ข้อตกลงในการ
เรียน
ศึกษาจาก
เอกสารประกอบ
อาจารย์บรรยาย

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

2 ประเภทการวิจัย 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

3 กระบวนการวิจัย 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

4 กระบวนการวิจัย 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

5  การออกแบบงานวิจัย 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

6 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
ฝึกปฏิบัติ

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

7 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
ฝึกปฏิบัติ

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

8 การวางแผนการวิจัย 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
ฝึกปฏิบัติ

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

9 การวางแผนการวิจัย 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
ฝึกปฏิบัติ

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

10 เทคนิคการใช้สถิติในการวิจัย 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
ฝึกปฏิบัติ

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

11 เทคนิคการใช้สถิติในการวิจัย 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
ฝึกปฏิบัติ

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

12 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 3  บรรยาย
ประกอบ power
 point
ศึกษาเพิ่มเติม
จากเอกสาร
ฝึกปฏิบัติ

 เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย
ส่ือ power point

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

13 การใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลและ
วิเคราะห์สถิติ

3  การบรรยาย
และฝึกปฎิบัติ

 การบรรยาย
และงานวิจัย

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

14 การใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลและ
วิเคราะห์สถิติ

3  การบรรยาย
และฝึกปฎิบัติ

 การบรรยาย
และงานวิจัย

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

15 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 3  การบรรยาย
และฝึกปฎิบัติ

 การบรรยาย
และงานวิจัย

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

16 การเขียนรายงานการวิจัย 3  การบรรยาย
และฝึกปฎิบัติ

 การบรรยาย
และงานวิจัย

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

17 การเขียนรายงานการวิจัย 3  การบรรยาย
และฝึกปฎิบัติ

 การบรรยาย
และงานวิจัย

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

18 การเขียนรายงานการวิจัย 3  การบรรยาย
และฝึกปฎิบัติ

 การบรรยาย
และงานวิจัย

 อาจารย์กฤษณา
  บุญศิริ

  รวมช่ัวโมงสอน 54    

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา
บรรวิชาชีพ พฤิกรรม
 ลักษณะนิสัย

พฤติกรรมการเข้าช้ัน
เรียน
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ช้ันเรียนและงานท่ี
ได้รับมอบหมาย

1-18 10%[ ] 1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต

[ ] 2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม

[ ] 3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถ

ทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ

[ ] 4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์

[ ] 5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม

[●] 6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม

[●] 7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

2 ด้านความรู้ การสอบปลายภา8
การค้นคว้าและทํา
รายงานและปฏิบัติการ

9 และ 19 20%, 40%[●] 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

3 ด้านทักษะทางปัญญา การตอบคําถามและ
การแสดงความคิดเห็น
ในช้ันเรียน
การทดสอบย่อยและ
การสอบปลายภาค
รายงานของงานท่ี
ได้รับมอบหมาย

1-18 20[○] 1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

[ ] 2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

[ ] 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

5 ด้านทักษะการวิ
เคราะเชิงตัวเลข

การนําเสนอผลการ
ค้นคว้าและผล
ปฏิบัติงาน

1-18 10%[●] 1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการ

วิเคราะห์หรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ
 โดยผู้สอน ต้องแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบ

งาน และตรวจแก้พร้อมให้คําแนะนํา

[ ] 2 มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนําเสนอ

เป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนําเสนอด้วย
วาจาทั้ง แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการ

นําเสนอ 

[ ] 3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

[●] 4 การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้น

ข้อมูลเรียบเรียงเป็นรายงานและนําเสนอด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. ตําราและเอกสารหลัก     

1. ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์. 2556. ระเบียบวิธีวิจัย. 1. กรุงเทพ. บริษัทเอ็กซ์เปอร์เน็ท. 
2. สิทธิ์  ธีรสรณ์. 2552. แนวคิดพ้ืนฐานทางการวิจัย. 1. กรุงเทพ. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

2.เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา

1. สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์. 2552. หลักคิด. 1. กรุงเทพ. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา

1. มนูญ  โต๊ะยามา. ระเบียบวิธีวิจัย. power point. www.stou.ac.th/read_write/file. 10
 พค. 2559

1. วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.1  สอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเป็นรายบุคคล
1.2 รับฟังความคิดเห็นผ่านอีเมลล์

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน   

1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
2. ทดสอบวักผลของนักศึกษาระหว่างเรียน

3. การปรับปรุงการสอน    

1. จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
2. การวิจัยในชั้นเรียน

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา     

1. ตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ โดยการสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็น
2. ตรวจสอบความรู้นักศึกษาโโยสุ่ม ด้วยวิธีสัมภาษณ์หลังจากส่งผลผการเรียนแล้ว

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ  
ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
ได้แก่การปรับปรุงส่ือการสอนและเน้ือหา

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

(     นางสาวกฤษณา  บุญศิริ     )

ครู

วันท่ีส่งรายงาน  13 พ.ค. 2560


