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การจัดการความรู (KM) ดานการวิจัย
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ปการศึกษา 2560
ความหมายองคความรู
ชุดโครงการวิจัย หมายถึง กลุมของโครงการที่มีเปาหมายรวมอยางเดียวกัน หรือ การทําโครงการวิจัยยอย
หลายโครงการเพื่อใหบรรลุเปาหมายใหญอันเดียวกัน โดยทั่วไปในแตละโครงการ ควรมีโครงการยอยไมเกิน 8 -10
โครงการ โดยมีระยะเวลาที่คอนขางแนนอนและยาวนานเพียงพอที่จะดําเนินไปสูเปาหมายนั้นได
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง "การเขียนชุดโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน"
1. กอนลงมือเขียนโครงการ ควรศึกษากรอบวิจัยประจําปนั้นๆ ใหเขาใจ แมเปนงานที่วิจัยเพื่อพัฒนาตอ
ยอดจากปที่แลวก็ควรศึกษารายละเอียด
2. ตั้งชื่อโครงการ (ใคร) ทําอะไร ไดอะไร
3. เลือกสาขาที่ตรงงานวิจัยที่สุด และมีกรอบวิจัยที่เขาขายงานวิจัยที่จะทํามากที่สุด
4. ถาเปนโครงการใหม สวน “ความเปนมาหรือความสําคัญ” มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนสวนแรกที่จะชัก
นํากรรมการเขาสูเนื้อหา แสดงถึงเหตุผลถึงความจําเปนวาทําไมตองทําใหชัดเจนในหลักการและเหตุผล
5. ถาเปนโครงการตอเนื่อง ควรบอกถึงผลผลิตผลลัพธที่ไดในปกอน และเหตุผลที่ตองวิจัยตอเนื่อง เพื่อ
ตองการจะไดอะไร
6. อยาทําวิจัยแบบย่ําอยูกับที่
7. วัตถุประสงค ควรเปนวัตถุประสงคเฉพาะ ไมใชครอบจักรวาล
8. เขียนอธิบายวิธีการปฏิบัติแตละขั้นตอน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
9. การตรวจคนเอกสาร ควรมีทั้งขอมูลเชิงกวางและเชิงลึก โดยเฉพาะประเด็นหลักที่กําลังจะวิจัย
10. ระเบียบวิธีวิจัย ตองถูกหลักวิทยาศาสตร จึงจะนาเชื่อถือ
11. ผลผลิตผลลัพธ ตองชัดเจนทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
12. งบประมาณสมเหตุผลและสอดคลองกับแผนงาน ในระยะเวลาที่เหมาะสม
13. ควรมีผูใชประโยชนรวมโครงการดวย
ตัวอยางชุดโครงการวิจัย (เสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง สมุนไพร
กรอบการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือสวนประกอบของเครื่องสําอางและผลิตภัณฑสปา และ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อบํารุงสุขภาพและความงาม
ชื่อแผนงานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเทายายมอมในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อเปน
สวนประกอบของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
โครงการวิจัยยอยที่ 1 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของตนเทา ยายมอมในภาค
ตะวันออกของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชน
โครงการวิจัยยอยที่ 2 การศึกษาผลของการใชปุยหมักชีวภาพตอการเจริญเติบโตและวิธีการเก็บ
รักษาผลผลิตของเทายายมอมจากภาคตะวันออกของประเทศไทย
โครงการวิจัยยอยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑแ ปง ฝุนจากแปง เทา ยายมอมที่ผ สมซิล เวอรนาโน
เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
โครงการวิจัย ยอ ยที่ 4 การสรา งผลิต ภัณฑแ ปง อัด แข็ง จากแปง เทา ยายมอ มที่มีฤทธิ์ ยับยั้ ง
เอนไซม ไทโรซิเนสและตานอนุมูลอิสระโดยใชสารสกัดจากเปลือกแกวมังกรและดอกคําฝอย
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ผูรับผิ ดชอบ
1. ผูอํานวยการแผนงาน
2. ผูรวมงานวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง
ดร. รุศมา มฤบดี
ดร. สมทบ สันติเบ็ญจกุล
ดร. อนันทญา แสนสวัสดิ์

วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย
1. เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเทายายมอม
2. เพื่อสรางผลิตภัณฑแปงฝุนจากแปงเทายายมอมที่ผสมซิลเวอรนาโนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
3. เพื่อสรางผลิตภัณฑแปงอัดแข็งจากแปงเทายายมอมที่มีฤทธิใ์ นการยับยัง้ เอนไซม ไทโรซิเนส และฤทธิ์ใน
การตานอนุมูลอิสระ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชน ที่ค าดว า จะได รับ จากการวิ จัย ในครั้ ง นี้ เบื้ องต นจะเป นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต ของ
เทายายมอมในภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง นอกจากนี้ ยัง มี
ประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานวิชาการ ไดองคความรูจากการวิจัย ดังนี้
1.1 ไดองคความรูในดานความหลากหลายทางพันธุกรรมของเทายายมอมในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย รวมถึงการทราบสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการขยายพันธุในสภาพปลอดเชื้อของเทายายมอม
1.2 ทราบผลของการใช ปุ ย หมั ก ชี ว ภาพต อ การเจริ ญ เติ บ โต และการพั ฒ นาของแป ง ในหั ว
เทายายมอมรวมถึงวิธีการและอายุการเก็บรักษาตอปริมาณการสะสมแปงจากหัวเทายายมอม
1.3 ไดเทคนิคการสกัดที่เหมาะสมสําหรับการสังเคราะหผลิตภัณฑเม็ดแปงจากเทายายมอมรวมถึง
ไดอัตราส วนที่เหมาะสมระหว างแป งเทายายมอมที่ มีการผสมดวย Ag nanostructure โดยสามารถยับ ยั้ง เชื้ อ
แบคทีเรียบางชนิดจนเกิดเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือสวนประกอบของเครื่องสําอางแปงฝุนจากแปงเทายายมอมที่
ผสมซิลเวอรนาโนที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
1.4 ไดองคความรูใหมในการผลิตแปงอัดแข็ง จากแปงเทายายมอมมีคุณสมบัติชวยในการยับยั้ ง
เอนไซม ไทโรซิเ นสและฤทธิ์ตานอนุมูลอิ สระจากสารสกั ดที่ไดจากเปลือกแกวมัง กรและดอกคําฝอยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
2. ด านการเรี ยนการสอน สามารถนํ าไปประยุ กตใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ที่บ รรจุ อยูใน
หลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนการกอใหเกิดการบูรณาการงานวิจัยเขากับการ
เรีย นการสอน เสริมทักษะใหนักศึ กษารู จักพืช ทองถิ่ นที่ มีอยู ในสถานที่ใกล กับ มหาวิ ทยาลัย ใหนักศึ กษารู จั กการ
อนุรักษ หวงแหนพืชทองถิ่น และรูจักการนําพืชทองถิ่นที่มีมาใชประโยชนอยางสูงสุด
3. ดานนโยบาย จะเปนประโยชนในแงของการอนุรักษพันธุพืช การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดย
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมปาไม ประชาชน โดยเฉพาะชาวบานในตําบลบางพระ ตําบลเสม็ด อําเภอศรี
ราชา และอําเภอใกลเคียง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปลูกตนเทายายมอม รวมถึงการรณรงคใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญใหประชาชนไดหวงแหนและอนุรักษพื้นที่ที่มีการปลูกตนเทายายมอม
4. ดานเศรษฐกิจและสังคม การนําผลงานวิจัยที่ไดไปพัฒนาศักยภาพการปลูกเทายายมอมในชุมชนเกษตรกร
ของจังหวัดชลบุรีและในภาคตะวันออก เปนการสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ตําบลบางพระ ตําบลเสม็ด อําเภอศรีราชา
และอําเภอใกลเคียง จังหวัดชลบุรี ใหมีการปลูกเทายายมอมมากขึ้นเพื่อใหเปนแหลงศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เปนแหลงทองเที่ยงเชิงนิเวศ นอกจากนี้ การขยายพันธุตนเทายายมอมใหมีปริมาณมากขึ้น สามารถเผยแพร
และสรางเปนรายไดใหกับเกษตรกร และประชาชนผูสนใจ

การจัดการความรู (KM) ดานการเรียนการสอน
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ปการศึกษา 2560
ความหมายองคความรู
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ก ารวิ จั ย เป น ฐาน (Research-Based Learning) หมายถึ ง การนํ า
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรูหรือนําเอากระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือ ใน
การแสวงหาความรู เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยผูสอนใช
วิธีการสอนที่หลากหลายอันนําไปสูการสรางคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning)"
รูปแบบกิจกรรม
1. จัดสวนหนึ่งของงานวิจัยใหนักศึกษาทําเปนปญหาพิเศษ หรือทดลองปฏิบตั ิในชั่วโมงปฏิบัติการ
2. นําผลการวิจยั ทีด่ ําเนินการแลวเสร็จไปใชในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยปรับรายละเอียด/เพิ่มเติม
เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน
3. กําหนดใหนักศึกษาเปนสวนหนึง่ ในทีมวิจัยอาจารย
การบูรณาการแบบนําความรูและประสบการณจากงานวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอน
วิธีดําเนินงาน
1. สังเคราะหองคความรูจากการทํางานวิจยั
2. พิจารณารายวิชาที่สอดคลองกับองคความรูจากงานวิจยั
3. ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
4. การถายทอด/ปฏิบัติ
5. วัดและประเมินผลการเรียนรู
บทบาทหนาที่ผูสอน และผูเรียน
โดยการใชผลการวิจัยประกอบการสอน เนื้อหาสาระตางๆ ชวยใหผูเรียนขยายขอบเขตของความรู ไดความรู
ที่ทันสมัย และคุนเคยกับแนวคิดการวิจัย
หนาที่ผูสอน
1. สืบคนแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับสาระที่สอน
2. ศึกษางานวิจัย / ขอมูล / องคความรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ
3. เลือกผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับสาระที่สอน
4. นําผลการวิจัยมาใช ดังนี้
4.1 ประกอบเนื้อหาสาระที่สอน เสริมใหผูเรียนไดความรูเพิ่มขึ้น เชน นําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เรื่องพืช หรือศาสตรที่เกี่ยวของ มาเสริมการเรียนรูสาระดังกลาว
4.2 ประยุกตใชในการสอน เชน อานผลการวิจัย ทฤษฎี การนํามาใชประโยชน เปนตน
5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายผลการวิจัย กระบวนการวิจัย และประโยชนการวิจัย
6. วัดและประเมินผลการเรียนรูเกี่ยวกับผลการวิจัย กระบวนการวิจัยควบคูกับการเรียนรูตามปกติ
หนาที่ผูเรียน
1. เรียนรูเนื้อหาสาระโดยมีผลการวิจัยประกอบ ทําใหผูเรียนคุนเคยกับเรื่องของการวิจัย การแสวงหาความรู
การใชเหตุผล
2. อภิปรายประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลการวิจัย กระบวนการวิจัย และประโยชนของการวิจัย
ตัวอยางการบูรณาการใน มคอ.3 และ มคอ.5 โดยใชการวิจัยเปนฐาน

มคอ.๓
1

มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา
วิชา ๐๑-๑๗-๓๐๔
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Plant Pests
หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะ เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
เทคโนโลยีการผลิตพืช

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส ๐๑-๑๗-๓๐๔ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
(Biological Control of Plant Pests)
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต ๓( ๒-๓-๕)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนรายวิชาในกลุม วิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑) ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง
๒) ดร.ธนาวัฒน เยมอ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ (นักศึกษาหลักสูตร ๔ ป)
ชั้นปที่ ๔ (นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน)
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหนักศึกษามีความรูท ั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
๑.๒ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความสําคัญและบทบาทของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
๑.๓ เพื่อใหนักศึกษานําความรูเ รื่องการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีไปประยุกตใช
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
๒.๒ เพื่อสงเสริมใหนกั ศึกษาไดเห็นความสําคัญ และบทบาทของวิธีการตางๆ ที่ใชในการควบคุมศัตรูพชื
โดยชีววิธี
๒.๒ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับปญหาทีเ่ ปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
(Biological Control of Plant Pests)
ประวัติ ความเปนมา ความสําคัญ บทบาท ผลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช โรคพืช
และวัชพืชโดยชีววิธี การพัฒนาวิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ความกาวหนาทางดานการควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีววิธี ประโยชน และการประยุกตการควบคุมโดยชีววิธี การศึกษาภาคสนาม
๒. จํานวนชั่วโมงที่ตองใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริม
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ / งาน
ภาคสนาม / การ
ฝกงาน
ปฏิบัติการ ๔๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาดวยตนเอง ๕ ชั่วโมง
ตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง
จัดใหเขาพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนํา ในวันจันทร วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ติดตอที่ ieamkhang@hotmail.com
ดร. ธนวัฒน เยมอ
จัดใหเขาพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ ๒ ชั่วโมง
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
รายวิชา

๐๑-๑๗-๓๐๔
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. การปฏิบัติ

                   

๑. คุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑ [] ตระหนักในคุณคา คุณธรรม
จริยธรรมและซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ [] มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและ
เสียสละ

วิธีการสอน
การสอนแบบบรรยายและอภิปราย

วิธีการประเมินผล
การสังเกตพฤติกรรม

การสอนแบบบรรยายและอภิปราย

การสังเกตพฤติกรรม

๑.๓[] เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆของ การสอนแบบบรรยายและอภิปราย
องคกรและสังคม

การสังเกตพฤติกรรม

๑.๔ [] เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น

การสอนแบบบรรยายและอภิปราย

การสังเกตพฤติกรรม

วิธีการสอน
- การสอนแบบบรรยายและอภิปราย
- การแสวงหาความรูดวยตนเอง

วิธีการประเมินผล
- การสอบ
- การเขียนรายงาน

- การสอนแบบบรรยายและอภิปราย
- การแสวงหาความรูด วยตนเอง

- การสอบ
- การเขียนรายงานและ
นําเสนอดวยวาจา
- การสอบ
- การเขียนรายงานและ
นําเสนอดวยวาจา

๒. ความรู
ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑[] มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาพืชศาสตร
๒.๒[] สามารถติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและวิวัฒนาการรวมทั้งการ นําไป
ประยุกตใช
๒.๓[] สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
ที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- การสอนแบบบรรยายและอภิปราย
- การแสวงหาความรูดวยตนเอง

๓. ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑[] คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปน
ระบบ

วิธีการสอน
การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

๓.๒[] สามารถรวบรวม วิเคราะหและสรุป
ขอมูลเพื่อแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม

การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

๓.๓[] มีความคิดสรางสรรค สามารถ
ประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหา
ทางการผลิตพืชไดตามหลักวิชาการ

การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

วิธีการประเมินผล
การสอบ
การเขียนรายงานและ
นําเสนอดวยวาจา
การเขียนรายงานและ
นําเสนอดวยวาจา
การสอบ
การเขียนรายงานและ
นําเสนอดวยวาจา
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๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
วิธีการสอน
รับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑[] มีความรับผิดชอบในการกระทําของ - การสอนแบบเนนการแสวงหาความรู
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
ดวยตนเอง
- การมอบหมายงานกลุม
๔.๒[] สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งใน
- การสอนแบบเนนการแสวงหาความรู
ฐานะผูนํา และสมาชิกกลุมไดอยางมี
ดวยตนเอง
ประสิทธิภาพ
- การมอบหมายงานกลุม
๔.๓[] มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและ - การสอนแบบเนนการแสวงหาความรู
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ดวยตนเอง
- การมอบหมายงานกลุม

วิธีการประเมินผล
การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผลงานที่มอบหมาย
การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผลงานที่มอบหมาย
การสังเกตพฤติกรรม

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา
๕.๑[] สามารถใชความรูทางคณิตศาสตร
และสถิติในการวิจัยและวิเคราะหขอมูล
๕.๒[] สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและศาสตร
อื่นๆที่เกี่ยวของ
๕.๓[] สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
๕.๔ [] สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหแกปญหา
และนําเสนออยางสรางสรรค

วิธีการสอน
การสอนแบบบรรยายและอภิปราย

วิธีการประเมินผล

การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

การสอบ
การประเมินผลงานที่มอบหมาย
การประเมินผลงานที่มอบหมาย
และนําเสนอดวยวาจา

การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผลงานที่มอบหมาย

การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

การประเมินผลงานที่มอบหมาย
และนําเสนอดวยวาจา

๖. ทักษะการปฏิบัติ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
วิธีการสอน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา
๖.๑ [] มีทักษะในการใชอุปกรณและ
- การสอนแบบเนนการแสวงหาความรู
เครื่องมือที่เกี่ยวของกับการผลิตพืชไดอยางมี ดวยตนเอง
ประสิทธิภาพ
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่
๖.๒ [] มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงทั้งใน
หองปฏิบัติการและภาคสนาม
๖.๓ [] มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางถูกตองและเหมาะสม

- การสอนแบบเนนการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่
- การสอนแบบเนนการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่

วิธีการประเมินผล
การสอบ
การประเมินผลงานที่มอบหมาย
การประเมินผลงานที่มอบหมาย
และนําเสนอดวยวาจา
การสอบ
การประเมินผลงานที่มอบหมาย
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ภาคบรรยาย
จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน
๑-๒ - ความสําคัญของวิชาการควบคุม
๔ สอนแบบบรรยาย และ
ศัตรูพืชโดยชีววิธี และกฎเกณฑรวมทั้ง
อภิปราย
การดําเนินการเกี่ยวกับรายวิชา
- หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช
๓ - บทนํา ประวัติ ความหมาย หลักการ ๒ สอนแบบบรรยาย และ
ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
อภิปราย
๔ ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ในการ
๒ สอนแบบบรรยาย และ
ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
อภิปราย

สัปดาหที่

๕-๗
๘

หัวขอ/รายละเอียด

วิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
การจัดการโรคพืช แบบผสมผสาน

๙
๑๐-๑๑ - บทนํา ประวัติ ความหมาย หลักการ
ควบคุมแมลงโดยชีววิธี
๑๒

- ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ในการ
ควบคุมแมลงโดยชีววิธี

๑๓-๑๔ แมลงศัตรูธรรมชาติ
- แมลงตัวห้ํา
- แมลงตัวเบียน
๑๕-๑๖ วิธีการควบคุมแมลงพืชโดยชีววิธี
- การใชจุลินทรีย
- การใชสรสกัดจากพืชสมุนไพร
- ฯลฯ
๑๗ การจัดการแมลง แบบผสมผสาน
๑๘

๖

สื่อที่ใชในการสอน
-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power Point

ผศ.ดร.สุภาภรณ
เอี่ยมเขง

-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power Point
-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power Point
-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power Point
-เอกสาร
ประกอบการสอน
-Power Point

สอนแบบบรรยาย และ
อภิปราย
ยกตัวอยางงานวิจัย
๒ สอนแบบบรรยาย และ
อภิปราย
ยกตัวอยางงานวิจัย
การนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยนักศึกษา
สอบกลางภาค วันที่ ๕-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๔ สอนแบบบรรยาย และ
-เอกสาร
อภิปราย
ประกอบการสอน
-Power Point
๒ สอนแบบบรรยาย และ
-เอกสาร
อภิปราย
ประกอบการสอน
-Power Point
๔ สอนแบบบรรยาย และ
-เอกสาร
อภิปราย
ประกอบการสอน
-Power Point
๔ สอนแบบบรรยาย และ
-เอกสาร
อภิปราย
ประกอบการสอน
ยกตัวอยางงานวิจัย
-Power Point
๒

ผูสอน

สอนแบบบรรยาย และ
-เอกสาร
อภิปราย
ประกอบการสอน
ยกตัวอยางงานวิจัย
-Power Point
สอบปลายภาค วันที่ ๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ดร. ธนาวัฒน เยมอ
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ภาคปฏิบัติการ
สัปดาหที่
๑

๒
๓

๔

๕
๖

๗

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน
การเตรียมตนพืช และการเตรียม
๓ - ใหนักศึกษาปลูกพืช เพื่อใชใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ
การทดสอบการควบคุมโรค
- มอบหมายงานทดลองให
นักศึกษาปฏิบัติ
การเก็บตัวอยางจุลินทรีย และการ
๓ - ใหนักศึกษาเก็บตัวอยางดิน
แยกจุลินทรียปฏิปกษ
จากแหลงตางๆ มาแยกสกัด
จุลินทรียปฏิปกษ
การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุม ๓ - ใหนักศึกษาทดสอบการ
จุลินทรียสาเหตุโรคในระดับ
ควบคุมจุลินทรียสาเหตุโรคพืช
หองปฏิบัติการ
จากจุลินทรียปฏิปกษที่แยกได
- การขยายเชื้อจุลินทรียเพื่อการ
- นักศึกษาฝกวิธีการขยาย
นําไปใชประโยชน
เชื้อจุลินทรียปฏิปกษ
- การทดสอบประสิทธิภาพการ
๓ - ทดสอบประสิทธิภาพของ
ควบคุมจุลินทรียสาเหตุโรคในระดับ
เชื้อจุลินทรียปฏิปกษในการ
โรงเรือน
ควบคุมจุลินทรียสาเหตุโรคใน
ระดับโรงเรือน
การสกัดสารจากพืชสมุนไพร
๓ นักศึกษาศึกษาวิธีการสกัดสาร
สกัดจากพืชสมุนไพรชนิดตางๆ
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด ๓ -ทดสอบประสิทธิภาพของสาร
จากสมุนไพรการควบคุมจุลินทรีย
สกัดจากพืชสมุนไพรในการ
สาเหตุโรคในระดับหองปฏิบัติการ
ควบคุมจุลินทรียสาเหตุโรคใน
ระดับโรงเรือน
นักศึกษานําเสนอผลงานทดลอง
๓ - นักศึกษานําเสนอผลงาน
ทดลอง
หัวขอ/รายละเอียด

๘
๙
๑๐

การศึกษาดูงาน

๑๑

ศึกษาวิธีการเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ

๑๒

การขยายเชื้อจุลินทรียเพื่อการ
นําไปใชประโยชน
ศึกษาการใชแมลงศัตรูธรรมชาติ และ
จุลินทรียปฏิปกษในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืช
การสกัดสารจากพืชสมุนไพร

๑๓
๑๔

สํารวจแมลงชนิดตางๆ ในแปลง
การจัดจําแนกชนิดของแมลงในแปลง

๓

สื่อที่ใชในการสอน
- คูมือปฏิบัติการ
- การสาธิต
- ปฏิบัติงานที่
มอบหมาย
- รายงานผล
ปฏิบัติการ

Power Point งาน
นําเสนอของ
นักศึกษา

- การศึกษาดูงาน
สอบกลางภาค วันที่ ๕-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๓ นักศึกษาลงสํารวจแมลงชนิด - คูมือปฏิบัติการ
ตางๆ จากแปลงปลูกพืชของ
- การสาธิต
สาขาวิชาฯ จดบันทึกและ
- ปฏิบัติงานที่
รายงานผล
มอบหมาย
- รายงานผล
๓ นักศึกษาศึกษาวิธีการเลี้ยง
ปฏิบัติการ
แมลงศัตรูธรรมชาติ
๓ นักศึกษาฝกวิธีการขยาย
เชื้อจุลินทรียปฏิปกษ
๓ ทดสอบประสิทธิภาพของศัตรู
ธรรมชาติ และจุลินทรีย
ปฏิปกษในการควบคุมแมลง
๓ นักศึกษาศึกษาวิธีการสกัดสาร
สกัดจากพืชสมุนไพรชนิดตางๆ

ผูสอน
ผศ.ดร.สุภาภรณ
เอี่ยมเขง

8

สัปดาหที่
๑๕

หัวขอ/รายละเอียด
- การทดสอบประสิทธิภาพของสาร
สกัดจากสมุนไพรการควบคุมแมลง
ศัตรูพืชในระดับหองปฏิบัติการ
- นักศึกษานําเสนอผลงานทดลอง

๑๗

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน
๓ -ทดสอบประสิทธิภาพของสาร
สกัดจากพืชสมุนไพรในการ
ควบคุมจุลินทรียสาเหตุโรคใน
ระดับโรงเรือน
- นักศึกษานําเสนอผลงาน
ทดลอง

สื่อที่ใชในการสอน

ผูสอน

- คูมือปฏิบัติการ
- การสาธิต
- ปฏิบัติงานที่
มอบหมาย
- รายงานผล
ปฏิบัติการ
- Power Point งาน
นําเสนอของนักศึกษา
สอบปลายภาค วันที่ ๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม/วิธีการสอน

การเรียนรู

ผลการเรียนรู

ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง (๕๐%)
การสอนแบบบรรยาย ๑. คุณธรรม ๑.๑ [] ตระหนักใน
และอภิปราย
จริยธรรม
คุณคา คุณธรรมจริยธรรม
และซื่อสัตยสุจริต
การสอนแบบบรรยาย
๑.๒ [] มีวินัย ตรงตอ
และอภิปราย
เวลา ขยัน อดทนและ
เสียสละ
การสอนแบบบรรยาย
๑.๓[] เคารพกฎระเบียบ
และอภิปราย
ขอบังคับตางๆขององคกร
และสังคม
การสอนแบบบรรยาย
๑.๔ [] เคารพสิทธิและรับ
และอภิปราย
ฟงความคิดเห็นผูอื่น
- การสอนแบบ
๒.ความรู
๒.๑[] มีความรูและความ
บรรยายและอภิปราย
เขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
- การแสวงหาความรู
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ดวยตนเอง
สาขาวิชาพืชศาสตร
- การสอนแบบ
๒.๒[] สามารถติดตาม
บรรยายและอภิปราย
ความกาวหนาทางวิชาการ
- การแสวงหาความรู
และวิวัฒนาการรวมทั้งการ
ดวยตนเอง
นําไปประยุกตใช
- การสอนแบบ
๒.๓[] สามารถบูรณาการ
บรรยายและอภิปราย
ความรูในสาขาวิชาที่ศึกษา
- การแสวงหาความรู
กับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
ดวยตนเอง
เกี่ยวของ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

การสังเกตพฤติกรรม

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

๐

การสังเกตพฤติกรรม

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

๓%

การสังเกตพฤติกรรม

๑,๘

๒%

การสังเกตพฤติกรรม

๐

- การสอบ
- การเขียนรายงาน

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

๑๐%

- การสอบ
- การเขียนรายงานและ
นําเสนอดวยวาจา

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

๕%

- การสอบ
- การเขียนรายงานและ
นําเสนอดวยวาจา

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

๕%
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กิจกรรม/วิธีการสอน

การเรียนรู

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

๓.ทักษะทาง ๓.๑[] คิดอยางมี
ปญญา
วิจารณญาณและอยางเปน
ระบบ
๓.๒[] สามารถรวบรวม
วิเคราะหและสรุปขอมูลเพื่อ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม

- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

๓.๓[] มีความคิด
สรางสรรค สามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทางการผลิตพืช
ไดตามหลักวิชาการ
๔. ทักษะ
๔.๑[] มีความรับผิดชอบใน การสังเกตพฤติกรรม
ความสัมพันธ การกระทําของตนเองและ
การประเมินผลงานที่
ระหวางบุคคล รับผิดชอบงานในกลุม
มอบหมาย
และความ
รับผิดชอบ
๔.๒[] สามารถทํางาน
การสังเกตพฤติกรรม
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา การประเมินผลงานที่
และสมาชิกกลุมไดอยางมี
มอบหมาย
ประสิทธิภาพ

- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การมอบหมายงาน
กลุม
- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การมอบหมายงาน
กลุม
- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การมอบหมายงาน
กลุม
การสอนแบบบรรยาย ๕. ทักษะการ
และอภิปราย
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
การสอนแบบเนนการ สื่อสาร และ
แสวงหาความรูดวย การใช
เทคโนโลยี
ตนเอง
สารสนเทศ
การสอนแบบเนนการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง
การสอนแบบเนนการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง

สัปดาหทปี่ ระเมิน

- ประเมินจากการทํา
รายงาน
- ประเมินจากการทํา
รายงาน
- การมีสวนรวมในการ
เสนอขอคิดเห็น
- ประเมินจากการทํา
รายงาน
- การมีสวนรวมในการ
เสนอขอคิดเห็น

๔.๓[] มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง

การสังเกตพฤติกรรม

๕.๑[] สามารถใชความรู
ทางคณิตศาสตรและสถิติใน
การวิจัยและวิเคราะหขอมูล
๕.๒[] สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ
และศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
๕.๓[] สามารถใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
๕.๔ [] สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
แกปญหา และนําเสนออยาง
สรางสรรค

การสอบ
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย
และนําเสนอดวยวาจา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๐

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

๓%

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

๒%

๐

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

๒%

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

๓%

๐
๗,๘

๕%

การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย

๗,๘

๕%

การประเมินผลงานที่
มอบหมาย
และนําเสนอดวยวาจา

๗,๘

๕%
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กิจกรรม/วิธีการสอน

การเรียนรู

- การสอนแบบเนน ๖. ทักษะการ
ปฏิบัติ
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
ดร.ธนาวัฒน เยมอ (๕๐%)
การสอนแบบบรรยาย ๑. คุณธรรม
และอภิปราย
จริยธรรม
การสอนแบบบรรยาย
และอภิปราย
การสอนแบบบรรยาย
และอภิปราย
การสอนแบบบรรยาย
และอภิปราย
- การสอนแบบ
๒.ความรู
บรรยายและอภิปราย
- การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การสอนแบบ
บรรยายและอภิปราย
- การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การสอนแบบ
บรรยายและอภิปราย
- การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

๖.๑ [] มีทักษะในการใช
อุปกรณและเครื่องมือที่
เกี่ยวของกับการผลิตพืชได
อยางมีประสิทธิภาพ

การสอบ
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๕%

๖.๒ [] มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริงทั้งใน
หองปฏิบัติการและ
ภาคสนาม

การประเมินผลงานที่
มอบหมาย
และนําเสนอดวยวาจา

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

๕%

๖.๓ [] มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม

การสอบ
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย

๑.๑ [] ตระหนักใน
คุณคา คุณธรรมจริยธรรม
และซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ [] มีวินัย ตรงตอ
เวลา ขยัน อดทนและ
เสียสละ
๑.๓[] เคารพกฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆขององคกร
และสังคม
๑.๔ [] เคารพสิทธิและรับ
ฟงความคิดเห็นผูอื่น
๒.๑[] มีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาพืชศาสตร
๒.๒[] สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการ
และวิวัฒนาการรวมทั้งการ
นําไปประยุกตใช
๒.๓[] สามารถบูรณาการ
ความรูในสาขาวิชาที่ศึกษา
กับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

การสังเกตพฤติกรรม

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕

๐

การสังเกตพฤติกรรม

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕

๓%

การสังเกตพฤติกรรม

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕

๒%

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

๐

การสังเกตพฤติกรรม

๐

- การสอบ
- การเขียนรายงาน

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕

๑๐%

- การสอบ
- การเขียนรายงาน
และนําเสนอดวย
วาจา
- การสอบ
- การเขียนรายงาน
และนําเสนอดวย
วาจา

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕

๕%

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕

๕%
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กิจกรรม/วิธีการสอน

การเรียนรู

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

๓.ทักษะทาง ๓.๑[] คิดอยางมี
ปญญา
วิจารณญาณและอยางเปน
ระบบ
๓.๒[] สามารถรวบรวม
วิเคราะหและสรุปขอมูลเพื่อ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม

- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง

๓.๓[] มีความคิด
สรางสรรค สามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทางการผลิตพืช
ไดตามหลักวิชาการ
๔. ทักษะ
๔.๑[] มีความรับผิดชอบใน การสังเกตพฤติกรรม
ความสัมพันธ การกระทําของตนเองและ
การประเมินผลงานที่
ระหวางบุคคล รับผิดชอบงานในกลุม
มอบหมาย
และความ
รับผิดชอบ
๔.๒[] สามารถทํางาน
การสังเกตพฤติกรรม
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา การประเมินผลงานที่
และสมาชิกกลุมไดอยางมี
มอบหมาย
ประสิทธิภาพ

- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การมอบหมายงาน
กลุม
- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การมอบหมายงาน
กลุม
- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การมอบหมายงาน
กลุม
การสอนแบบบรรยาย ๕. ทักษะการ
และอภิปราย
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
การสอนแบบเนนการ สื่อสาร และ
แสวงหาความรูดวย การใช
เทคโนโลยี
ตนเอง
สารสนเทศ
การสอนแบบเนนการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง
การสอนแบบเนนการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง

สัปดาหที่ประเมิน

- ประเมินจากการทํา
รายงาน
- ประเมินจากการทํา
รายงาน
- การมีสวนรวมในการ
เสนอขอคิดเห็น
- ประเมินจากการทํา
รายงาน
- การมีสวนรวมในการ
เสนอขอคิดเห็น

๔.๓[] มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง

การสังเกตพฤติกรรม

๕.๑[] สามารถใชความรู
ทางคณิตศาสตรและสถิติใน
การวิจัยและวิเคราะหขอมูล
๕.๒[] สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ
และศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
๕.๓[] สามารถใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
๕.๔ [] สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
แกปญหา และนําเสนออยาง
สรางสรรค

การสอบ
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย
และนําเสนอดวยวาจา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๐

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕

๓%

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕

๒%

๐

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕

๒%

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕

๓%

๐
๑๔,๑๕

๕%

การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย

๑๔,๑๕

๕%

การประเมินผลงานที่
มอบหมาย
และนําเสนอดวยวาจา

๑๔,๑๕

๕%
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กิจกรรม/วิธีการสอน

- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
- การสอนแบบเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
- การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

การเรียนรู

ผลการเรียนรู

๖. ทักษะการ ๖.๑ [] มีทักษะในการใช
ปฏิบัติ
อุปกรณและเครื่องมือที่
เกี่ยวของกับการผลิตพืชได
อยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๕%

การสอบ
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕

๖.๒ [] มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริงทั้งใน
หองปฏิบัติการและ
ภาคสนาม

การประเมินผลงานที่
มอบหมาย
และนําเสนอดวยวาจา

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕

๕%

๖.๓ [] มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม

การสอบ
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕

๐

๓. เกณฑการใหระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

4.0 ( A)
3.5 ( B+ )
3.0 ( B )
2.5 ( C+ )
2.0 ( C )
1.5 ( D+ )
1.0 ( D)
0 ( F)

=
=
=
=
=
=
=
=

80
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
45 - 54
0 – 44

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
สุภาภรณ เอี่ยมเขง. 2558. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก, ชลบุรี.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จิระเดช แจมสวาง. 2546. การควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธ.ี หางหุนสวนจํากัด พลัส ทรี
มีเดีย, นนทบุรี.
สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2543. การจัดการศัตรูพืช. สํานักพิมพรั้วเขียว, กรุงเทพฯ.
สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2554. การจัดการโรคพืช. หางหุนสวนจํากัด เกษมศรี ซ.พี. จตุจกั ร, กรุงเทพฯ.
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อัศนี ปราจีนบูรวรรณ. 2546. การปองกันกําจัดโรคพืช. ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนกน, ขอนแกน.
Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology, 5th ed. Academic Press. New York & London.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เวปไซดที่มีคําสําคัญในคําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาตอบแบบประเมินรายวิชา และขอเสนอแนะ จากแบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหวางเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางผูส อนและ
นักศึกษา คุณภาพงานที่ไดมอบหมาย ผลการสอบ การอภิปราย ถามตอบ
๓. การปรับปรุงการสอน
เปนรายวิชาใหม
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินตามผลการเรียนรูที่กําหนดไว และมีการทวนสอบผลการสอบของนักศึกษาตามผลการ
เรียนรูนั้นโดยคณะกรรมการในสาขาวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ยังไมมีการปรับปรุง เนื่องจากเปนรายวิชาที่เปดสอนครั้งแรก
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ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________
(ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง)
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________
(รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ)
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________
(ดร.อัมรัตน โกมลมาศ)
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________
(ผศ.พรทิพย พรสุริยา)
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________
(ดร.รัตติกาล เสนนอย)
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________
(ดร.ธนิตชยา พุทธมี)
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การสอนประจําภาคเรียนที่ 2/2560
วิชา การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (01-17-304) บรรยาย กลุม 01 จันทร 08.00-10.00 น., หอง 513/533
ปฏิบัติการ กลุม 1 พฤหัสบดี 08.00-10.00 น. 513/533
ผูสอน ผศ.ดร.สุภาภรณ เอี่ยมเขง ดร. ธนาวัฒน เยมอ
วัน/วันที่
เดือน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

สัปดาห

หัวขอการสอน

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

1

8

9

10

11

12

13

2

15

16

17

18

19

20

3

22

23

24

25

26

27

บรรยาย
ผูสอน
- ความสําคัญของวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และกฎเกณฑ ผศ.ดร. สุภาภรณ เอีย่ มเขง
14 รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับรายวิชา
- หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช
- ความสําคัญของวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และกฎเกณฑ ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง
21 รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับรายวิชา
- หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช
ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง
28 บทนํา ประวัติ ความหมาย หลักการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

4

29

30

31

1

2

3

4

ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ในการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง

5

5

6

7

8

9

10

11

วิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง

6

12

13

14

15

16

17

18

วิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง

7

19

20

21

22

23

24

25

วิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง

8

26

27

28

1

2

3

4

การจัดการโรคพืชแบบผสมผสาน

ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง

9

5

6

7

8

9

10

11

10

12

13

14

15

16

17

11

19

20

21

22

23

24

สอบกลางภาค (5-11 มี.ค. 61)
ดร.ธนาวัฒน เยมอ
18 บทนํา ประวัติ ความหมาย หลักการควบคุมแมลงโดยชีววิธี
ดร.ธนาวัฒน เยมอ
25 บทนํา ประวัติ ความหมาย หลักการควบคุมแมลงโดยชีววิธี

12

26

27

28

29

30

31

1

ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ในการควบคุมแมลงโดยชีววิธี

ดร.ธนาวัฒน เยมอ

13

2

3

4

5

6

7

8

แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ํา ตัวเบียน)

ดร.ธนาวัฒน เยมอ

14

9

10

11

12

13

14

15

แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ํา ตัวเบียน)

ดร.ธนาวัฒน เยมอ

15

16

17

18

19

20

21

22

วิธีการควบคุมแมลงพืชโดยชีววิธี

ดร.ธนาวัฒน เยมอ

16

23

24

25

26

27

28

29

วิธีการควบคุมแมลงพืชโดยชีววิธี

ดร.ธนาวัฒน เยมอ

17

30

1

2

3

4

5

6

การจัดการแมลงแบบผสมผสาน

ดร.ธนาวัฒน เยมอ

18

7

8

9

10

11

12

13

19

14

15

16

17

18

19

20

20

21

22

23

24

25

26

27

21

28

29

30

31

อา

สอบปลายภาค (7-18 พ.ค. 61)
21 พ.ค. 61 วันปดภาคการศึกษา, 25 พ.ค. 61 สงระดับคะแนนให สวท.

เกณฑคะแนน
A ≥ 80 B+ =75-79 B =70-74 C+ =65-69
หมายเหตุ วันหยุดราชการ
พฤ 1 มี.ค. วันมาฆบูชา, ศ 6 เม.ย. วันจักรี, ศ-จ 13-16 วันสงกรานต
อ 29 พ.ค. วันวิสาขบูชา

C =60-64

D + =55-59 D =45-54
หมายเหตุ กิจกรรม

F ≤ 44

มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
วิชา 0117304 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Plant Pests

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขต บางพระ
คณะ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
01-17-304 การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี 3(2-3-5)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้
พันธุศาสตร
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยผูรบั ผิดชอบ ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง
ดร. ธนาวัฒน เยมอ
กลุมเรียน
กลุม 01
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
5. สถานที่เรียน
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
จํานวนชัว่ โมง จํานวนชัว่ โมง ตางจากแผนการสอนหาก
หัวขอ
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
มีความแตกตางเกิน
รอยละ 25
- ความสําคัญของวิชาการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี
4
4
และกฎเกณฑรวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับรายวิชา
- หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพชื
- บทนํา ประวัติ ความหมาย หลักการควบคุมโรค
2
2
พืชโดยชีววิธี
ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ในการควบคุมโรคพืชโดย
2
2
ชีววิธี

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
จํานวนชัว่ โมง จํานวนชัว่ โมง ตางจากแผนการสอนหาก
หัวขอ
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
มีความแตกตางเกิน
รอยละ 25
วิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
6
6
การจัดการโรคพืช แบบผสมผสาน
2
2
- บทนํา ประวัติ ความหมาย หลักการควบคุมแมลง
4
4
โดยชีววิธี
- ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ในการควบคุมแมลงโดย
2
2
ชีววิธี
แมลงศัตรูธรรมชาติ
4
4
- แมลงตัวห้ํา
- แมลงตัวเบียน
วิธีการควบคุมแมลงพืชโดยชีววิธี
4
4
- การใชจลุ ินทรีย
- การใชสรสกัดจากพืชสมุนไพร
- ฯลฯ
การจัดการแมลง แบบผสมผสาน
2
2
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)
-

นัยสําคัญของหัวขอทีส่ อนไม
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
1. การอภิปรายสอดแทรกระหวางการเรียน
การสอนในทุกครั้ง
2. สังเกตพฤติกรรมในเรื่องความมีวินัย
ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตย ความ
รับผิดชอบและความมีน้ําใจ

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข

ประสิทธิผล
มี




ไมมี
-

ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี


ความรู

1. มีการบรรยายประกอบสื่อการสอนให
สอดคลองกับประเด็นสําคัญในแตละ
เนื้อหาพรอมกับมีการถามตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คนควาเพิ่มเติม
สาธิตการทดลอง และอภิปราย

ทักษะทางปญญา

1. มอบหมายใหคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นสําคัญในเนื้อหาแตละบทเรียน
มานําเสนอผลงานในรูป PowerPoint
และรายงาน



ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1. ใหนักศึกษาจัดทํารายงานทั้งรายบุคคล
และเปนกลุม



ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข

ไมมี
เนื่องจากรายวิชานี้เปน รายวิชาที่เป ด
สอนครั้งแรกสําหรับหลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.
2559 เพื่อใหนักศึกษาเห็นภาพโดยรวมของ
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิธีไดเขาใจมากขึ้น
อาจารย ผู สอนจึ งได พ านัก ศึ ก ษาไปดู งาน
รา ย วิ ชา ณ ศู น ย ส งเสริ ม ท ค โน โล ยี
การเกษตรด า นอารั ก ขาพื ช จ.ชลบุ รี ใน
สัปดาหที่ 2 ของการเรียนการสอน
ในช ว งก อ นสั ป ดาห สุ ด ท า ยแห งการ
เรี ย นการสอนมี ก ารนํ านั ก ศึ ก ษาไปดู งาน
ประชุ ม วิ ช าการ สวทช. ประจํ าป 2561
และศู น ย เ ชี่ ย วชาญนวั ต กรรมเก ษตร
สรางสรรค สถาบั น วิจั ย วิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแห งประเทศไทย (วว.) เพื่ อ ให
นั ก ศึ ก ษาได เ ห็ น ภ าพการทํ า วิ จั ย และ
นวัตกรรมใหมๆ ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางดานการเกษตรเพิ่มขึ้น
รายวิ ช านี้ ใ ห นั ก ศึ ก ษาได ห าข อ มู ล
เพิ่ มเติม ทั้งเป น งานกลุมและงานรายบุค คล
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได รูจั ด คน ควา องค ค วามรู
ใหมๆ ที่เพิ่ ม จากการเรีย น การประยุ กต ใ ช
เพื่อสรางเปน งานวิจั ยและนวัตกรรมใหมใ ห
เกิดขึ้น
ผู ส อนได นํ า ส ว นหนึ่ งของงานวิ จั ย มาเป น
ตัว อย างในการสอนภาคทฤษฎี (งานวิ จั ย
เรื่ อ ง การแ ยกเชื้ อ แ บคเทอริ โ อฟ าจที่
จํ า เ พ า ะ ต อ เ ชื้ อ Xanthomonas
axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคง
เกอรในมะนาว) และภาคปฏิบัติ (งานวิจัย
เรื่ อ ง การคั ด เลื อ กเชื้ อ รา Trichoderma
spp. เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช)

ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข

ประสิทธิผล

ทักษะการวิเคราะห 1. สงงานนอกเวลาเปนรายงานและจัดทําใน
เชิงตัวเลข การ
รูปแบบ power point
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการปฏิบัติ
1. การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง

มี


ไมมี
-

รายวิชานี้มีชั่วโมงปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาได
ลงมือปฏิบัติงานจริงในการคัดเลือก
จุลินทรียมาใชในการควบคุมศัตรูพืช



4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธสี อน
1. จัดทําเอกสารของรายวิชาใหนกั ศึกษาไดอา นประกอบ
2. ตั้งหัวขอโจทยงานวิจัยใหนักศึกษาลองลงมือปฏิบัติ
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
จํานวนนิสิตที่คงอยูเมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษา
จํานวนนิสิตที่ถอน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผา น (U)

9
9
จํานวน
3
1
2
0
1
2
0
0
0
-

คน
คน
คน
รอยละ
33.33
11.11
22.22
0.00
11.11
22.22
0.00
0.00
0.00
-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
7.1 ผูสอนทวนสอบคะแนนและเกรดของนักศึกษา 7.1 ไมพบขอผิดพลาด
7.2 ใหนักศึกษาไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนกอน 7.2 นักศึกษาพึงพอใจกับคะแนนที่ไดรับ
สงเกรดใหสาํ นักทะเบียนและประเมินผล
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ การ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ดังเอกสารแนบ)
ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.667 จาก 5
ดร.ธนาวัฒน เยมอ
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.479 จาก 5
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
2.1 ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น 2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ ที่ผา นมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผา นมา
2. การดําเนินการอื่น ในการปรับปรุงรายวิชา –
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
1. จัดทําเอกสารของรายวิชาใหนกั ศึกษาไดอา นประกอบ กรกฎาคม 2561
2. ตั้งหัวขอโจทยงานวิจัยใหนักศึกษาลองลงมือปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ
ผูรบั ผิดชอบ
รายวิชา/ผูส อน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ ____________________________

วันทีร่ ายงาน _________________________

(ผศ.ดร. สุภาภรณ เอี่ยมเขง)

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ ____________________________วันที่รบั รายงาน _________________________
(รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ)
ลงชื่อ ____________________________วันที่รบั รายงาน _________________________
(ดร. อัมรัตน โกมลมาศ)
ลงชื่อ ____________________________วันที่รบั รายงาน _________________________
(ผศ.พรทิพย พรสุริยา)
ลงชื่อ ____________________________วันที่รบั รายงาน _________________________
(ดร. รัตติกาล เสนนอย)
ลงชื่อ ____________________________วันที่รบั รายงาน _________________________
(ดร. ธนิตชยา พุทธมี)

