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กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 91464 พืชสวนประดับในกำรจัดภูมิทัศน์ 

ภาค พิเศษ/2563 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

     

ค ำน ำ 
 

 เน่ืองด้วยมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช    มุง่ให้นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมในกระบวนการศกึษาเลา่
เรียนครบวงจร   ตัง้แตก่่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จสิน้ไปแล้ว  โดยจดัระบบการประเมิน
ครบสว่น ทัง้การประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสดุท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นสว่นหนึง่ของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสดุท้าย  จงึให้ผู้ เรียน
และนกัศกึษาท ากิจกรรมภาคปฏิบตัติามท่ีก าหนดให้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้นกัศกึษามีความสามารถ  
ดงันี ้

1. สรุปหรือประมวลเนือ้หาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชดุวิชาหรือกลุม่เนือ้หากลุม่ใดกลุ่มหนึง่ 
2. ประยกุต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือกำรออกแบบพืชพรรณในงำนภูมทัศน์ 
3. คดิ  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมลูและความคดิในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนีก้ารท ากิจกรรมประจ าชดุวิชายงัท าให้นกัศกึษาได้ศกึษาเอกสารการสอนตัง้แตต้่น 
ภาคการศกึษา  และจากการวิจยัพบวา่นกัศกึษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกวา่
นกัศกึษาท่ีไมท่ ากิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชดุวิชาพืชสวนประดับในกำรจัดภูมิทัศน์ขอให้นกัศกึษา 
ทกุทา่นประสบความส าเร็จในการศกึษาชดุวิชานี ้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต
และการท างานสืบไป 
 
                     คณะกรรมการบริหาร 
                   ชดุวิชาพืชสวนประดบัในการจดัภมูิทศัน์   

ปมก.002 
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การประเมินผลปลายภาคของชดุวิชานีมี้คะแนนเตม็ 100 คะแนน แบง่ออกเป็น 2 สว่น 
     สว่นท่ี 1 จากคะแนนสอบปลายภาค   80  คะแนน 
     สว่นท่ี 2 จากคะแนนกิจกรรมท่ีก าหนดให้ท า  20 คะแนน 
     การท ากิจกรรมในส่วนท่ี  2  ข้างต้น มหาวิทยาลยัไมบ่งัคบัให้นกัศกึษาทกุคนต้องท า  หาก
นกัศกึษาท่านใดไมป่ระสงค์จะท ากิจกรรม มหาวิทยาลยัจะประเมินผลการสอบของชดุวิชาในภาคการศกึษา 
นีจ้าก คะแนนสอบปลายภาคในสว่นท่ี  1  เพียงอยา่งเดียว 100 คะแนน ทัง้สอบไลแ่ละสอบซอ่ม  นกัศกึษา 
ท่ีมิได้สง่คะแนนกิจกรรมในการสอบไล่ จะสง่กิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซอ่มไมไ่ด้  
     เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเดน็ค าถาม การครอบคลมุ
ประเดน็หลกัท่ีถาม ความถกูต้องของค าตอบ ความชดัเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิน้งาน 
 
  
  
 
 
 

  1. กำรประเมิน 
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ให้นกัศกึษาด าเนินการดงันี ้

1. กรอกข้อมลูและระบายรหสัประจ าตวันกัศกึษา  รหสัชดุวิชา  รหสัจงัหวดัให้ครบถ้วนด้วยดนิสอ  2B 
ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นกัศกึษาสง่กิจกรรมประจ าชดุวิชาฉบบัจริงไปยงัมหาวิทยาลยัและส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จแล้วไว้ 
1 ชดุวิชา ไว้เป็นหลกัฐาน 

3. การสง่กิจกรรมประจ าชดุวิชาภายในวนัท่ี 15 กันยำยน 2564 (โดยส่งงำนท่ีก ำหนดให้ท ำจ ำนวน  
2 ฉบับพร้อมกัน) 

4. ให้จดัท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
5. สง่กิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านกับริการ

การศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจา่หน้าซองดงันี ้
    
 
 
 
 

  
 
 
 

6. ในกรณีท่ีสง่ทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขัว้การสง่  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไปมหาวิทยาลยั
ไว้เป็นหลกัฐาน  ในการสง่กิจกรรมทกุชิน้  นกัศกึษาจะต้องจดัท าหน้าปกรายงาน (ปรากฎในภาคผนวกท่ีสง่
มาด้วย) 
 7. นกัศกึษาสามารถตรวจสอบว่าส านกับริการการศกึษาได้รับกิจกรรมท่ีนกัศกึษาสง่ไปแล้วหรือยงั  
โดยโทรศพัท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัท์ตดิตอ่ส านกับริการการศกึษาหมายเลข  
0-2-504-7621 หรือ โทรศพัท์ตดิตอ่ศนูย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 

  

2. การส่งกจิกรรมประจ าชุด
วชิา 

 
 
 

ศนูย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านกับริการการศกึษา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรีุ  11120 
(กิจกรรมประจ าชดุวิชา 91464 พืชสวนประดบัในการจดัภมูิทศัน์ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

http://www.stou.ac.th/
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รำยงำนฉบับที่  1  กำรสรุปเนือ้หำชุดวิชำหน่วยที่ 1 - 15 
           การสรุปเนือ้หาชดุวิชาหนว่ยท่ี 1–15 นกัศกึษาจะต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์) 
ความยาวประมาณหนว่ยละ 4 หน้า กระดาษ A4 รายงานควรเข้าเลม่และมีปก โดยใช้รูปแบบปกท่ีก าหนดให้  
 

             คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 15  ของคะแนนทัง้หมด 
  

รำยงำนฉบับที่  2  ท ำแบบฝึกหัด 
                    นกัศกึษาได้ศกึษาชดุวิชานีม้าอยา่งละเอียดแล้ว  มีเร่ืองหนึง่ท่ีนา่สนใจ คือการประยคุต์
เนือ้หาวิชาเพ่ือเกิดประโยชน์ทางการปฏิบตั ิคือให้นกัศกึษาออกแบบพืชพรรณในงานภมูิทศัน์ ให้กบัลกูค้า
ท่ีมาวา่จ้าง เป็นแบบแนวคิด (conceptual plan)เพ่ือเสนอลกูค้า “ โจทย์ ลกูค้ามีท่ีดนิ 100 ตารางวา( 400 
ตารางเมตร) รูปร่างท่ีดินเป็นแบบส่ีเหล่ียมจตรัุส ติดถนนใหญ่ 1 ด้าน บ้านมีพืน้ท่ี กว้างและยาว 10.0X 10.0 
เมตร (100 ตารางเมตร)และบ้านหนัไปทางทิศตะวนัออก ถนนรถยนต์จากถนนใหญ่เข้าท่ีจอดรถในบ้าน กว้าง 
6.0 เมตร จอดรถได้ 2 คนั พืน้ท่ีดงักลา่วก่อสร้างบ้าน ถนน ประตเูข้าบ้านและรัว้รอบบ้านเรียบร้อยแล้ว ลกูค้า
ต้องการพรรณไม้ใหญ่ยืนต้นคือ ลัน่ทม ปีป กระพีจ้ัน่ กรันเกรา เสลา อินทนิน แคนา พระยาสตับรรณ จิกน า้ 
ประดูแ่ดง ปาล์มจีน ปาล์มยะวา ปาล์มหางกระรอก ปาล์มน า้พ ุและอีกหลายชนิด ไม้พุม่ท่ีต้องการได้แก่ โมก 
ไทรยอดทอง เข็ม ชบา มะลิ ชวนชม แก้ว พดุ โกสน เฟ่ืองฟ้าและพรรณไม้คลมุดนิ ไม้หวัและอ่ืนๆเชน่ เฟิน 
พลบัพลงึ กระดมุทองเลือ้ย ฟ้าประดษิฐ์ สว่นหญ้าสนามต้องการ 2 ชนิดคือ หญ้านวลน้อลและหญ้ามาเลเซีย 
สว่นพืชพรรณอ่ืนๆผู้ออกแบบมีสิทธ์คิดเพิ่มเตมิ”จากโจทย์ 

1. ให้ทา่นออกแบบพืชพรรณลงในพืน้ท่ี ซึง่ใช้ กระดาษ A4 
2.  พืชพรรณทา่นมีสิทธิเลือกใช้หรือเพิ่มเตมิตามความเหมาะสม 
3. ให้ระบรุายละเอียดประกอบแบบพร้อมการน าไปอธิบาย 
4. มาตราสว่นท่ีใช้ เลือกใช้ตามความเหมาะสม ถ้าจ าเป็นต้องใช้ คือ1:25, 1:50, 1:75 
5. ในฐานะผู้ รับจ้างท่ีดี ควรใช้หลกัคณุธรรมจริยธรรมอะไรกบัลกูค้าท่ีมาว่าจ้าง  

 

                        คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  5  ของคะแนนทัง้หมด 
 

หมำยเหตุ   1.  ให้นักศึกษำส่งรำยงำนทัง้ 2 ฉบับ พร้อมกัน ภำยในวันท่ี 15 กันยำยน 2564 
       2.  ให้นักศึกษำส่งแบบประเมินเนือ้หำในเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 91464 มำพร้อมกัน 
                    ภำยในวันท่ี 30 เมษำยน 2564 และ“ถ้ำนักศึกษำไม่ประเมินเนือ้หำในเอกสำร 
                    กำรสอนชุดวิชำจะถูกตัด  2  คะแนน จำก 20 คะแนน” 
 
 

3. เนือ้หำกิจกรรม 
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แบบปกรำยงำน 
 

 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

 

แขนงวิชาสง่เสริมการเกษตร 
 

ชดุวชิา 91464 พืชสวนประดบัในการจดัภมูิทศัน์ 
 

ภาคพิเศษ/2563 
 

รายงานฉบบัที่................. 
 

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

 
โดย 

 
 
 
 

ช่ือนกัศกึษา……………………………………………………….…… 
 

รหสัประจ าตวันกัศกึษา………………………………………… 
 

วนัที่สง่  ………….…………………………………………. 
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วธีิกำรประเมนิผล 
1. การประเมินผลจากรายงาน โดยพิจารณาจาก 

- ความสมบรูณ์และความถกูต้องของเนือ้หาสาระ 
- การน าหลกัการและทฤษฎีมาใช้อยา่งเหมาะสม 
- ความชดัเจนของการเขียนรายงาน  ได้แก่ การเสนอเร่ือง และการใช้ภาษาไทย 
- ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน  ได้แก่  การจดัรูปแบบรายงาน  และการจดัเค้าโครงเร่ือง 

2. การประเมินผลจากการสอบไลป่ลายภาคการศกึษา 
- ข้อสอบแบบปรนยั จ านวน 120 ข้อ ครอบคลมุเนือ้หาทัง้ 15 หนว่ย 
- ชดุวิชานีไ้มมี่การออกข้อสอบอตันยั 
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แบบประเมินเนือ้หาในเอกสารการสอนชดุวิชา 91464 พืชสวนประดบัในการจดัภมูิทศัน์ 
 

ช่ือนกัศกึษา...................................................รหสั............................................................................... 
ท่ีอยู.่..............................................................อ าเภอ..............................จงัหวดั.................................. 

................................. 
ตอนท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไป 
1.  เพศ   ชาย     หญิง 
2.  อาย.ุ...................ปี 
3.  การศกึษา   ม.3      ม.6 
    ปวช. (........................)   ปวท. 
   ปวส.เกษตรกรรม    ปวส.อ่ืน (ระบ.ุ.........................) 
    อ่ืน ๆ (ระบ.ุ..............................) 
4.  หลกัสตูรท่ีสมคัรเรียน      วิชาเอกสง่เสริมการเกษตร    บริหารธุรกิจสหกรณ์ 

        การจดัการการผลิตพืช           การจดัการการผลิตสตัว์ 
      ธุรกิจการเกษตร      การจดัการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
5. อาชีพ........................................... ต าแหนง่................................................................................... 
6. วตัถปุระสงค์ท่ีสมคัรเรียน  
     ต้องการปรับวฒุิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
     ต้องการเพิ่มพนูความรู้  อ่ืนๆ (ระบ)ุ....................................................... 
7.  สอบผ่านแล้วจ านวน......................ชดุวิชา 
8.  คงเหลือ  จ านวน............................ชดุวิิชา  (รวมภาคการศกึษานี.้...........................ชดุวิชาแล้ว) 
9.  การสอบชดุวิชา 91464  พืชสวนประดบัในการจดัภมูิทศัน์  
  เป็นครัง้แรกในภาคการศกึษานี ้
  สอบมาแล้วรวม.....................ครัง้ (รวมทัง้สอบไลแ่ละสอบซอ่ม) 
   
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  ส่งแบบประเมินและกิจกรรมมำพร้อมกันโดยไม่ต้องเข้ำเล่มรวมกัน 
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ตอนที่ 2  ควำมคิดเหน็เก่ียวกับเนือ้หำชุดวิชำ 91464 พืชสวนประดับในกำรจัดภูมิทัศน์ 
 

รำยช่ือหน่วย 

ควำมชัดเจน 
(ง่ำยแก่กำร
เข้ำใจ) 

ควำมเป็น
ประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. แนวคดิเก่ียวกบัพืชสวนประดบัในการจดัภมูิทศัน์           
2. ความสมัพนัธ์ระหว่างพืชสวนประดบักบัการจดัภมูิทศัน์           
3. สงัคมพืชสวนประดบักบัสิ่งแวดล้อมท่ีต้องการ           
4. พรรณไม้ยืนต้นในการจดัภมูิทศัน์           
5. พรรณไม้พุม่ในการจดัภมูิทศัน์           

6. พรรณไม้คลมุดนิและหญ้าสนามในการจดัภมูิทศัน์           

7. พรรณไม้สกลุปาล์ม คล้ายปาล์มและไผใ่นการจดัภมูิทศัน์           

8. พรรณไม้น า้และชายน า้ในการจดัภมูิทศัน์           

9. พรรณไม้ดอก ไม้ใบในร่มและไม้เลือ้ยในการจดัภมูิทศัน์           

10. แนวคิดและกระบวนการออกแบบพืชสวนประดบัในการจดัภมูิทศัน์           

11. หลกัการพืน้ฐานของการออกแบบพืชสวนประดบัในการจดัภมูิทศัน์           

12. พืน้ฐานการออกแบบ-เขียนแบบ แบบแปลนการปลกูและการก าหนด
รายละเอียดประกอบแบบในการจดัภมูิทศัน์ 

          

13. การประมาณการราคา การท าสญัญาและการจดัภมูิทศัน์           

14. เทคนิคการจดั การปลกู เคร่ืองมือและอปุกรณ์การดแูลบ ารุงรักษาใน 
การจดัภมูิทศัน์ 

          

15. ธุรกิจพืชสวนประดบั ธุรกิจภมูิทศัน์และความสมัพนัธ์ของธุรกิจ           
ควำมพงึพอใจในภำพรวม           
 

กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 
1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      
 หมำยเหตุ: คะแนน 5= มากท่ีสดุ   4= มาก   3= ปานกลาง   2= น้อย   1= น้อยท่ีสดุ 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงเนือ้หำ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 


