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กิจกรรมประจำชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทศัน์ 

ภาคการศึกษาที ่2  ปกีารศกึษา  2564 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ ์

     

คำนำ 
 

 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้นกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่า
เรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมนิกิจกรรม  เปน็ส่วนหนึง่ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จงึใหผู้้เรียนและ
นักศึกษาทำกิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กำหนดให้ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อใหน้ักศึกษามีความสามารถ  ดงันี ้

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อการออกแบบพืชพรรณในงานภูมทัศน ์
3. คิด  วิเคราะห ์ นำเสนอข้อมลูและความคดิในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้การทำกิจกรรมประจำชุดวิชายังทำให้นกัศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตัง้แต่ต้น 
ภาคการศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทำกิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ทำกิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาพืชสวนประดบัในการจัดภูมทิัศน์ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จ 
ในการศึกษาชดุวิชานี้  และสามารถนำความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดำเนนิชีวิตและการทำงานสืบไป 
 
                     คณะกรรมการบรหิาร 
                   ชุดวิชาพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์   

ปมก.002 
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การประเมนิผลปลายภาคของชุดวิชานี้มคีะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเปน็ 2 ส่วน 
     ส่วนที่ 1 จากคะแนนสอบปลายภาค   80  คะแนน 
     ส่วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมที่กำหนดให้ทำ  20 คะแนน 
     การทำกิจกรรมในส่วนที่  2  ข้างตน้ มหาวิทยาลัยไม่บงัคับให้นักศึกษาทกุคนต้องทำ  หาก
นักศึกษาท่านใดไม่ประสงค์จะทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมนิผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษา 
นี้จาก คะแนนสอบปลายภาคในส่วนที่  1  เพียงอย่างเดยีว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษา 
ที่มิได้ส่งคะแนนกิจกรรมในการสอบไล ่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไมไ่ด้  
     เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคำถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักทีถ่าม ความถูกต้องของคำตอบ ความชัดเจนของการนำเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 
  
  
 
 
 

  1. การประเมิน 
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ให้นักศกึษาดำเนินการดังนี ้
1.  ให้นักศึกษาสง่กิจกรรมประจำชุดวิชาฉบบัจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสำเนากิจกรรมที่ทำเสร็จแลว้ไว ้

1 ชุดวิชา ไว้เป็นหลกัฐาน 
2.  การสง่กิจกรรมประจำชุดวชิาภายในวนัที ่30 เมษายน 2565 (โดยส่งงานที่กำหนดให้ทำจำนวน   

2 ฉบับพร้อมกัน) 
3.  ให้จัดทำหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4.  ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแลว้ด้วยตนเอง  ณ  สำนักบรกิารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี ้
    
 
 
 
 

  
 
 
 

 ในกรณทีี่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรอืต้นขั้วการสง่  และถา่ยเอกสารกิจกรรมทีส่่งไปมหาวทิยาลัย
ไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกจิกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะตอ้งจัดทำหน้าปกรายงาน (ปรากฎในภาคผนวกที่สง่
มาด้วย) 
 6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสำนักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาสง่ไปแล้วหรือยงั  
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสำนักบริการการศึกษาหมายเลข  
0-2-504-7621 หรือ โทรศัพท์ติดตอ่ศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 

  

2. การส่งกิจกรรมประจำชุด
วิชา 

 

 

 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย ์
สำนักบรกิารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบรุ ี 11120 
(กิจกรรมประจำชุดวิชาพืชสวนประดับในการจัดภูมทิัศน์ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ)์ 

http://www.stou.ac.th/
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รายงานฉบับที่  1  การสรุปเนื้อหาชุดวิชาหนว่ยที่ 1 - 15 
           การสรุปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1–15 นักศึกษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์) 
ความยาวประมาณหน่วยละ 4 หน้า กระดาษ A4 รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบปกที่กำหนดให ้ 
 

             คะแนน  คิดเปน็รอ้ยละ 15  ของคะแนนทั้งหมด 
  

รายงานฉบับที่  2  ทำแบบฝึกหัด 
                    นักศึกษาได้ศึกษาชุดวิชานี้มาอย่างละเอียดแล้ว  มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ คือการประยุคต์
เนื้อหาวิชาเพื่อเกิดประโยชน์ทางการปฏิบัติ คือให้นักศึกษาออกแบบพืชพรรณในงานภูมิทัศน์  ให้กับลูกค้า
ที่มาว่าจ้าง เป็นแบบแนวคิด (conceptual plan)เพื่อเสนอลูกค้า “ โจทย์ ลูกค้ามีที่ดิน 100 ตารางวา( 400 
ตารางเมตร) รูปร่างที่ดินเป็นแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส ติดถนนใหญ่ 1 ด้าน บ้านมีพื้นที่ กว้างและยาว 10.0X 10.0 
เมตร (100 ตารางเมตร)และบ้านหันไปทางทิศตะวันออก ถนนรถยนต์จากถนนใหญ่เข้าที่จอดรถในบ้าน กว้าง 
6.0 เมตร จอดรถได้ 2 คัน พื้นที่ดังกล่าวก่อสร้างบ้าน ถนน ประตูเข้าบ้านและรั้วรอบบ้านเรียบร้อยแล้ว ลูกค้า
ต้องการพรรณไม้ใหญ่ยืนต้นคือ ลั่นทม ปีป กระพี้จั่น กรันเกรา เสลา อินทนิน แคนา พระยาสัตบรรณ จิกน้ำ 
ประดู่แดง ปาล์มจีน ปาล์มยะวา ปาล์มหางกระรอก ปาล์มน้ำพุ และอีกหลายชนิด ไม้พุ่มที่ต้องการได้แก่ โมก 
ไทรยอดทอง เข็ม ชบา มะลิ ชวนชม แก้ว พุด โกสน เฟื่องฟ้าและพรรณไม้คลุมดิน ไม้หัวและอื่นๆเช่น เฟิน 
พลับพลึง กระดุมทองเลื้อย ฟ้าประดิษฐ์ ส่วนหญ้าสนามต้องการ 2 ชนิดคือ หญ้านวลน้อลและหญ้ามาเลเซีย 
ส่วนพืชพรรณอ่ืนๆผู้ออกแบบมีสิทธ์คิดเพิ่มเติม”จากโจทย์ 

1. ให้ท่านออกแบบพืชพรรณลงในพื้นที่ ซึ่งใช้ กระดาษ A4 
2.  พืชพรรณท่านมีสิทธิเลือกใช้หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
3. ให้ระบุรายละเอียดประกอบแบบพร้อมการนำไปอธิบาย 
4. มาตราส่วนที่ใช้ เลือกใช้ตามความเหมาะสม ถา้จำเป็นตอ้งใช้ คือ1:25, 1:50, 1:75 
5. ในฐานะผู้รับจา้งที่ดี ควรใชห้ลักคุณธรรมจริยธรรมอะไรกับลูกค้าที่มาว่าจ้าง  

 

                        คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  5  ของคะแนนทั้งหมด 
 

หมายเหตุ   1.  ให้นกัศึกษาส่งรายงานทั้ง 2 ฉบับ พร้อมกัน ภายในวนัที่ 30 เมษายน 2565 
       2.  ให้นกัศึกษาส่งแบบประเมินเนื้อหาในเอกสารการสอนชุดวิชา 91464 มาพร้อมกัน 
                    ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และ“ถ้านักศึกษาไม่ประเมินเนื้อหาในเอกสาร 
                    การสอนชุดวิชาจะถูกตัด  2  คะแนน จาก 20 คะแนน” 
 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 
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แบบปกรายงาน 
 

 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 
 

ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
 

ภาคการศึกษาที่  2/2564 
 

รายงานฉบับที่................. 
 

       ช่ืองาน............………………………………………………………….. 
 
 
 

 
โดย 

 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา……………………………………………………….…… 
 

รหัสประจำตัวนักศึกษา………………………………………… 
 

วันที่ส่ง  ………….…………………………………………. 
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วิธีการประเมินผล 
1. การประเมนิผลจากรายงาน โดยพิจารณาจาก 

- ความสมบูรณแ์ละความถูกต้องของเนื้อหาสาระ 
- การนำหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสม 
- ความชัดเจนของการเขียนรายงาน  ได้แก่ การเสนอเรื่อง และการใช้ภาษาไทย 
- ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน  ได้แก่  การจัดรูปแบบรายงาน  และการจัดเค้าโครงเรื่อง 

2. การประเมนิผลจากการสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 
- ข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 120 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 15 หน่วย 
- ชุดวิชานี้ไม่มีการออกข้อสอบอัตนัย 
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แบบประเมินเนื้อหาในเอกสารการสอนชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมทิัศน์ 
 

ชื่อนักศึกษา...................................................รหัส............................................................................... 
ที่อยู่...............................................................อำเภอ..............................จังหวัด.................................. 

................................. 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย     หญิง 
2.  อายุ....................ป ี
3.  การศึกษา   ม.3      ม.6 
    ปวช. (........................)   ปวท. 
   ปวส.เกษตรกรรม    ปวส.อืน่ (ระบุ..........................) 
    อืน่ ๆ (ระบุ...............................) 
4.  หลักสูตรทีส่มัครเรียน      วิชาเอกสง่เสริมการเกษตร    บริหารธรุกิจสหกรณ ์

        การจัดการการผลิตพชื           การจัดการการผลิตสตัว์ 
      ธุรกิจการเกษตร      การจัดการทรัพยากรปา่ไม้และสิ่งแวดล้อม 
5. อาชพี........................................... ตำแหน่ง................................................................................... 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  
     ต้องการปรับวุฒ ิ   นำความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจำวัน 
     ต้องการเพิ่มพนูความรู ้  อื่นๆ (ระบ)ุ....................................................... 
7.  สอบผา่นแล้วจำนวน......................ชุดวิชา 
8.  คงเหลือ  จำนวน............................ชุดิวิชา  (รวมภาคการศึกษานี้............................ชุดวิชาแลว้) 
9.  การสอบชดุวิชา 91464  พืชสวนประดบัในการจัดภมูิทัศน์  
  เปน็ครั้งแรกในภาคการศึกษานี ้
  สอบมาแล้วรวม.....................คร้ัง (รวมทัง้สอบไล่และสอบซ่อม) 
   
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ส่งแบบประเมนิและกิจกรรมมาพร้อมกันโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 
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ตอนที ่2  ความคิดเหน็เกี่ยวกับเนือ้หาชดุวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน ์
 

รายชื่อหน่วย 

ความชัดเจน 
(ง่ายแก่การ

เข้าใจ) 

ความเป็น
ประโยชน ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. แนวคิดเกี่ยวกับพืชสวนประดับในการจัดภมูิทัศน ์           
2. ความสัมพันธ์ระหว่างพืชสวนประดบักบัการจัดภูมิทศัน์           
3. สังคมพืชสวนประดับกับสิ่งแวดล้อมทีต่้องการ           
4. พรรณไม้ยนืต้นในการจัดภูมิทัศน ์           
5. พรรณไม้พุม่ในการจัดภูมิทัศน์           

6. พรรณไม้คลุมดินและหญ้าสนามในการจัดภูมิทัศน์           

7. พรรณไม้สกุลปาล์ม คล้ายปาล์มและไผใ่นการจัดภูมทิัศน์           

8. พรรณไม้นำ้และชายนำ้ในการจัดภูมทิัศน์           

9. พรรณไม้ดอก ไม้ใบในร่มและไม้เลื้อยในการจัดภูมทิัศน์           

10. แนวคิดและกระบวนการออกแบบพืชสวนประดับในการจัดภูมทิัศน์           

11. หลักการพื้นฐานของการออกแบบพืชสวนประดับในการจัดภูมทิัศน์           

12. พื้นฐานการออกแบบ-เขียนแบบ แบบแปลนการปลูกและการกำหนด
รายละเอียดประกอบแบบในการจัดภูมทิัศน์ 

          

13. การประมาณการราคา การทำสัญญาและการจัดภูมิทัศน์           

14. เทคนิคการจัด การปลูก เครื่องมือและอุปกรณ์การดูแลบำรุงรักษาใน 
การจัดภูมิทัศน ์

          

15. ธุรกิจพืชสวนประดับ ธุรกิจภูมิทัศน์และความสัมพนัธ์ของธุรกิจ           
ความพึงพอใจในภาพรวม           
 

การนำความรู้ไปใช ้ 1 2 3 4 5 
1. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน      
2. การนำความรู้ไปใช้ในงานประจำ      
 หมายเหต:ุ คะแนน 5= มากที่สุด   4= มาก   3= ปานกลาง   2= น้อย   1= น้อยที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สำหรบัการปรับปรงุเนื้อหา 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความร่วมมอื 


