
แบบ มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 

พส.423 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชสวน (2/2563) 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชา

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชา

จะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเน้ือหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝง

ทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของ

รายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและ

ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรใน

การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 

ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี ้

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

หมวดที ่2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัแมโจ 

MAEJO  UNIVERSITY 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะ ผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวิชา พืชสวน 

Faculty of Agricultural production  Program in Horticulture 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหสัวิชา พส 423  ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชสวน  

2. จํานวนหนวยกิต        

 

 3 หนวยกิต (  2 – 3 – 5 ) 

(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1           

สําหรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร) สาขาวิชา พืชสวน 

                  

สําหรับ 

หลายหลักสูตร  

 3.2          ประเภทของรายวิชา        ศึกษาทั่วไป  

        วิชาเฉพาะ กลุมวิชา       แกน    √   เอกบังคับ       เอกเลือก 

        วิชาเลือกเสรี     

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา           

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

   อ.ดร.ประนอม ยังคํามั่น   

 4.2 อาจารยผูสอน 

  อ.ดร.ประนอม ยังคํามั่น   
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน  (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 

 ภาคการศึกษาท่ี  √  1        2 ช้ันปที่เรียน 3   

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

 รหสัวิชา พส 330      ช่ือรายวิชา สรีรวิทยาพืชสวน 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

 รหสัวิชา.........................      ช่ือรายวิชา....................................................................................... 

8. สถานท่ีเรียน   

    √          ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยแมโจ   √      มหาวิทยาลัยแมโจ -  เชียงใหม 

  นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยแมโจ           มหาวิทยาลัยแมโจ แพร- เฉลิมพระเกียรติ 

             มหาวิทยาลัยแมโจ -  ชุมพร 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 ภาคการศึกษาที่    √  1        2 ปการศึกษา 2563  เมื่อ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 1.ใหนักศึกษาเขาใจพื้นฐานการพฒันาเมล็ด โครงสราง ประโยชนและความสําคัญของเมล็ดพันธุพืช 

          2. ใหนักศึกษาทราบถึงปจจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน 

          3. ใหนักศึกษาเขาใจและมีทักษะพื้นฐานในตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุตามมาตรฐานสากล 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 1. เพิ่มเน้ือหาตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

 2. เพิ่มเน้ือหางานวิจัยที่ทนัสมัยข้ึน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

           ศึกษาความสําคัญและหนาที่ของเมล็ด การตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพของเมล็ดพันธุ เชน การตรวจหา

ความบริสทุธ์ิ ความช้ืน ความงอก ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุพืช เปนตน การเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยาและกายภาพของ

เมล็ด การปรับปรงุสภาพและเกบ็รกัษาเมล็ดพันธุใหมีคุณภาพ 
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2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถามี) การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา - ปฏิบัติ 45 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษา 

5 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

5 ช่ังโมงตอสัปดาห โดยการใชสื่อเทคโนโลยี เชน โทรศัพท / e-mail / google classroom / line 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปน้ี 

 1. ทราบเทคโนโลยีตางดานเมล็ดพันธุพืช มีทักษะในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพืช        

 2. การบรรยายและฝกปฏิบัติจริง  

 3. การรายงานผลการปฏิบัติการและการสอบวัดความรู 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
มหาวิทยาลยัแมโจ 

รายวิชา 1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

                   

  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความยึดมั่นความดีงามในทาง

วิชาการ ซื่อสัตยสจุริต เสียสละและมีนํ้าใจ

ชวยเหลือผูอื่น 

สอดแทรกในระหวางการจัดการเรียน

การสอน เชน ตัวอยางจากสถานการณ

จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอยาง 

ประเมินพฤติกรรมของผูเรียน

ระหวางรวมกจิกรรมการเรียน

การสอน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอ

ตนเอง สงัคม สิ่งแวดลอม 

ปลูกฝงใหนักศึกษามรีะเบียบวินัย โดย

เนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาและการ

สงงานภายในเวลาที่กําหนด 

ประเมินการใหคะแนนการเขาช้ัน

เรียน การสงงานตรงเวลา ความ

รับผิดชอบในงานทีม่อบหมาย 

1.3 เคารพสิทธิของผูอื่น คํานึงถึงความ

เสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑใน

สังคม 

สอดแทรกในระหวางการจัดการเรียน

การสอน เชน ตัวอยางจากสถานการณ

จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอยาง 

ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน

ระหวางรวมกจิกรรมการเรียน

การสอน 

2. ความรู 

ความรูท่ีตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความสามารถอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาวิชาที่ศึกษา 

การสอนหลากหลายรูปแบบภายในช้ัน

เรียน เชน การบรรยาย สถานการณ

จําลอง บทบาทสมมติ เปนตน  

ซักถาม สอบขอเขียน  

2.2 มีความสามารถในการประสม

ประสานเน้ือหาในสาขาวิชาชีพและ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

มอบหมายใหคนควาและทํารายงาน ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่

ไดรับมอบหมาย 
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3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถในการใชระบบคิด

วิเคราะห สงัเคราะหและวิพากษได 

มอบหมายใหคนควา ฝกปฏิบัติจริงและทํา

รายงาน 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่

ไดรับมอบหมาย 

3.2 มีความสามารถในการประยุกตความรู

ที่ไดรับเพื่อแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนและนําไป

บูรณาการกับศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของได 

มอบหมายฝกปฏิบัติจรงิ เรียนรูจาก

สถานการณจริงและทํารายงาน 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่

ไดรับมอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1มีจิตสํานึกตอภาระหนาที่ที่ไดรบั

มอบหมายทัง้ในระดับปจเจกและองคการ 

มอบหมายงานกลุมและเด่ียว ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่

ไดรับมอบหมาย 

4.2 มีความสามารถในการปรบัตัวในการ

ทํางานรวมกบัผูอื่นอยูบนพื้นฐานของการ

นับถือความแตกตางและคุณคาของความ

หลากหลาย 

มอบหมายงานกลุมและมกีารแสดงความ

คิดเห็นรวมกัน 

ประเมินจากพฤติกรรมของ

ผูเรียนระหวางรวมกิจกรรม 

4.3 มีภาวะการเปนผูนํา ชวยเหลือผูอื่น

และแกไขปญหาในสถานะการณตางๆได

อยางเหมาะสม 

มอบหมายการทํางานกลุมโดยใหนักศึกษา

หมุนเวียนกันเปนผูนํากลุม สมาชิกกลุม 

และผูรายงาน 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่

ไดรับมอบหมาย 

4.4 มีความสามารถในการวางแผนและ

รับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพฒันาตนเอง

ทั้งดานวิชาการและวิชาวิชาชีพ 

มอบหมายใหฝกปฏิบัติจริงและทํารายงาน ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่

ไดรับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีความสามารถเลือกทักษะทางภาษา

และรปูแบบการสื่อสารทีเ่หมาะสม 

มอบหมายงานที่ตองสืบคน จัดการ และ

นําเสนอขอมูล 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่

ไดรับมอบหมาย 
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5.2 มีความสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมขอมลู 

ติดตอสื่อสาร จัดการและนําเสนอขอมลูได 

มอบหมายงานที่ตองสืบคน จัดการ และ

นําเสนอขอมูล 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่

ไดรับมอบหมาย 

5.3 มีความสามารถในการนําความรูทาง

สถิติและคณิตศาสตรพื้นฐานมาใชใน

การศึกษา คนควา วิเคราะห และนําเสนอ

ประเด็นตางๆได 

มอบหมายงานใหปฏิบัติงานจริงและ

นําเสนอขอมูล 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่

ไดรับมอบหมาย 

5.4 มีความสามารถคนควาหา ความรู

ทางดานวิชาการและวิชาชีพดวยตนเอง 

มอบหมายงานที่ตองสืบคนและนําเสนอ

ขอมูล  

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่

ไดรับมอบหมาย 

 

6. ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 

1. ผลของการกระตุนการงอกเมล็ดดวยนํ้าและโปรแตสเซียมไนเตรทตอการงอกและความแข็งแรงของ

เมล็ดพันธุดาวเรืองฝรั่งเศส 

2. ผลการใชนํ้าในการกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุไมดอก “ดาวเรือง-ทานตะวัน-พิทูเนีย” 

3. ผลของกรดจิบเบอเรลลกิและไคโตซานตอการงอกของเมล็ดผักหวานปา 

4. ผลการทํา seed priming ดวยกรดซาลิไซลกิและกรด จบิเบอเรลลิกตอการงอกของเมล็ดพันธุดาวเรือง 

(Tagetes spp.) 

5. ผลของไคโตซานและนํ้าหมักชีวภาพในการเตรียมพรอมเมล็ดพันธุตอความงอกและการเจริญของตน

กลาพริกข้ีหนูสวน 

 

มีการนําความรูและประสบการณจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนโดยมีการดําเนินการ 

ดังน้ี 

        เปนขอมูลเบื้องตนใหนักศึกษาไดทราบและนําไปประยุทธใชในการปฏิบัติงานดานการยกระดับคุณภาพ

เมล็ดพันธุ 

 

 6.2 งานบริการวิชาการ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรม การเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในการอานบทความวิชาการและอื่น ๆ 
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1. เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 

2. เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานโครงการวิจัย 

มีการนําความรูและประสบการณจากการบรกิารวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ดําเนินการ ดังน้ี          

การนําผลงานการวิจัย มาเปนตัวอยางเพื่อนําไปประยุกตใชในการเรียนและเปนแนวทางในการทํางานวิจัย 

6.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไวในการเรียนการสอน เชน การ

สอนโดยยกตัวอยางสิ่งที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตามวิถีพื้นบาน การอางอิงถึงเครื่องมือพื้นบาน วัตถุดิบที่ใชใน

การผลิตที่มีเฉพาะในทองถ่ิน ภูมิปญญาพื้นบานภาคเหนือ และอื่น ๆ 

1. นําภูมิปญญาชาวบานในการคัดเลือกเมล็ดพันธุที่ดี การจัดการผลิตจนกระทั่งเก็บรักษา 

มีการนําความรูและประสบการณจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ดําเนินการ ดังน้ี 

       การยกตัวอยางประกอบสอดแทรกในแตละเน้ือหาที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความเขาใจมากข้ึนในการปฏิบัติงาน

จริง 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ตัวอยางเชน การใช text book การใชบทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเขาถึง website ที่เกี่ยวของ  

เปนตน 

1. บทความวิจัยภาษาอังกฤษ 

2. Text book 

มีการนําความรูและประสบการณจากการนําทรัพยากรมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ 

ดังน้ี 

1. ใหคนควาบทความวิจัยภาษาอังกฤษ แปลเน้ือหาเปนรูปเลมรายงานและนําเสนอผลการวิจัย  

2. แนะนํา Text book เพื่อการหาขอมูลเพิ่มเติมเน้ือหาการเรียน 

6.5 การบรรยายโดยมีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่

บรรยาย/ ช่ือและสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 

              - 

มีการนําความรูและประสบการณจากการนําการบรรยาย มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ 

ดังน้ี 

             - 
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6.6 การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา ช่ือของหนวยงาน /วัน/เวลาดูงาน 

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม (ยังไมระบุวันเวลา) 

   - รานภูผาเมล็ดพันธุ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม (ยังไมระบุวันเวลา) 

   - บริษัท เอ กะ อะโกร อ.แมแตง จเชียงใหม (ยังไมระบุวันเวลา) 

 

มีการนําความรูและประสบการณจากการดูงาน มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 

- ใหนักศึกษาอภิปราย สรุป ผลการศึกษาดูงาน และเสนอแนวทางการนําไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียน

การสอน  

สื่อการเรียนรูท่ี

ใช 

ผูสอน 

1 บรรยาย : อธิบายขอบเขต 

            รายละเอียดวิชา  

ปฏิบัติ  : แนะนําการใชอุปกรณ 

           ในหองปฏิบัติการ 

             

5 1.บรรยาย 

2.สาธิตการใช

อุปกรณจรงิ 

1.power point 

2.อุปกรณใน

หองปฏิบัติการ 

3.คูมือการใชงาน

อุปกรณ 

ตามขอ 4.2 

2 บรรยาย : โครงสรางเมล็ด 

ปฏิบัติ  : ศึกษาโครงสรางเมล็ด         

           พันธุจากตัวอยางจริง 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

 

1.power point 

2.ตัวอยางเมล็ด

จริง 

3.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 
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3 บรรยาย : การเจรญิและพัฒนา      

ของเมล็ด 

ปฏิบัติ  : การสุมเก็บตัวอยางและ

แบงลดขนาดตัวอยางเมล็ดพันธุ 

 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

2.ปฏิบัติจริง 

3.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 

4 บรรยาย : การงอกของเมล็ด 

ปฏิบัติ  : การตรวจสอบความช้ืน

ของเมล็ดพันธุ 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

2.ปฏิบัติจริง 

3.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 

5 บรรยาย : การพักตัวของเมล็ด 

ปฏิบัติ  : การวิเคราะหความ

บรสิุทธ์ิของเมล็ดพันธุ 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

2.ปฏิบัติจริง 

3.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 

6 บรรยาย : การผลิตเมล็ดพันธุ 

ปฏิบัติ  : การตรวจสอบความงอก

ของเมล็ดพันธุ 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

2.ปฏิบัติจริง 

3.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 

7 บรรยาย : การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ 

ปฏิบัติ  : การประเมินตนออนใน

การตรวจสอบความงอกของเมล็ด

พันธุ 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

2.ปฏิบัติจริง 

3.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 

8 บรรยาย : การปรับปรงุสภาพของ

เมล็ดพันธุ 

ปฏิบัติ  : การทําลายการพักตัว

ของเมล็ด 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

3.ศึกษาดูงาน 

1.power point 

2.ปฏิบัติจริง 

3.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 

9 บรรยาย : การลดความช้ืนของ

เมล็ดพันธุ 

ปฏิบัติ  : การตรวจสอบความ

แข็งแรงของเมล็ดพันธุ 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

2.ปฏิบัติจริง 

3.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 
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10 บรรยาย : การเพิม่คุณภาพเมล็ด

พันธุ 

ปฏิบัติ  : การตรวจสอบความ

แข็งแรงของเมล็ดพนัธุโดยการเรง

อายุ 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

2.ปฏิบัติจริง 

3.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 

11 บรรยาย : การควบคุมคุณภาพ

ของเมล็ดพันธุ 

ปฏิบัติ  : การตรวจสอบความ

แข็งแรงของเมล็ดพันธุ 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

2.ปฏิบัติจริง 

3.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 

12 บรรยาย : ความแข็งแรงและการ

เสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ 

ปฏิบัติ  : ศึกษาดูงาน 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

2.เอกสาร

ประกอบการสอน 

3.สถานที่ดูงาน 

ตามขอ 4.2 

13 บรรยาย : หลักการเก็บรักษาเมล็ด

พันธุ 

ปฏิบัติ  : การตรวจสอบความ

บรสิทุธ์ิของสายพันธุ 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

2.เอกสาร

ประกอบการสอน 

ตามขอ 4.2 

14 บรรยาย : การรบัรองเมล็ดพันธุ 

ปฏิบัติ  : นําเสนองานคนควาวิจัย 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point 

 

ตามขอ 4.2 

15 บรรยาย : กฎหมายเมล็ดพันธุ 

ปฏิบัติ  : นําเสนองานคนควาวิจัย 

5 1.บรรยาย 

2.ฝกปฏิบัติ 

1.power point ตามขอ 4.2 

* จํานวนช่ัวโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต 

* หมายเหตุ ในตารางผูสอนใหระบุรายช่ืออาจารยผูสอน  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  สัปดาหท่ีประเมิน   
สัดสวนของการ

ประเมิน 

1 1.1, 1.2, 1.3 
การเขาช้ันเรียน การสงงาน  
พฤติกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
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2 2.1, 2.2  
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค  
 

2-8 
9-15 

 

30% 
30% 

 

3 
3.1-3.2, 4.1-4.4, 5.1-
5.4 

ผลสัมฤทธ์ิของงานที่ไดรบั
มอบหมาย  

1-15* 
ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

30% 

4     

เกณฑการประเมินผล  (สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม) 

 80 % ข้ึนไป ระดับคะแนน  A 60 – 64  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดับคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 50 – 54  % ระดับคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ตํ่ากวา 50 % ระดับคะแนน  F 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามทีป่รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 

** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรอืการทดสอบ 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

        1.1 เอกสารปกอบการสอน วิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชสวน  

        1.2 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ (Seed technology)  

              - ดร.จวงจันทร ดวงพัตรา 

              - รศ.วัลลภ สันติประชา 

         1.3 คูมือการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 

             - อัจฉรี พรพินิจสุวรรณ   

          1.4 การปรับปรุงสภาพและยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ 

              - รศ.ดร.บุญมี ศิร ิ

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ     

         2.1 ISTA (International seed testing Association) 

         2.2 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชไร  

             - รศ.ดร.วันชัย จันทรประเสรฐิ 
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        2.3 บทปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 

             - รศ.วัลลภ สันติประชา 

2.4 การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ (Seed testing) 

             - นงลักษณ ประกอบบญุ 

        2.5 สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชในประเทศไทย 

             - ดวงพร สุวรรณกุล และ รังสิต สุวรรณเขตนิคม  

         2.6 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ  

             - รศ.ดร.วันชัย จันทรประเสรฐิ 

          2.7 สรีรวิทยาพืชสวน  

             - ดร.สัมฤทธ์ิ เฟองจันทร 

         2.8 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม 

             - สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

� - Seed science and technology 

� - Seed production principles and practices 

� - Flower seed biology and technology 

� - Principles of seed science and technology 

� - รายงานการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติ  

4. ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน   

           (ขอใหระบุรายละเอียดการนําไปใชในแผนการสอน หมวดที่ 5) 

 4.1 ผลงานวิจัย 

1. ผลของการกระตุนการงอกเมล็ดดวยนํ้าและโปรแตสเซียมไนเตรทตอการงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ

ดาวเรืองฝรัง่เศส 

2. ผลการใชนํ้าในการกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุไมดอก “ดาวเรือง-ทานตะวัน-พิทูเนีย” 

3. ผลของกรดจิบเบอเรลลกิและไคโตซานตอการงอกของเมล็ดผักหวานปา 

4. ผลการทํา seed priming ดวยกรดซาลิไซลกิและกรด จบิเบอเรลลิกตอการงอกของเมล็ดพันธุดาวเรือง  

5. ผลของไคโตซานและนํ้าหมักชีวภาพในการเตรียมพรอมเมล็ดพันธุตอความงอกและการเจริญของตนกลาพริก

ข้ีหนูสวน 
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 4.2 งานบริการวิชาการ 

 - เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 

 - เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานโครงการวิจยั 

 4.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 - นําภูมิปญญาชาวบานในการคัดเลือกเมล็ดพันธุที่ดี การจดัการผลิตจนกระทั่งเก็บรักษา 

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

          1. บทความวิจัยภาษาอังกฤษ 

          2. Text book 

6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก 

            - 

7. การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา 

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม  

   - รานภูผาเมล็ดพันธุ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม  

   - บริษัท เอ กะ อะโกร อ.แมแตง จเชียงใหม  

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    - ประเมินความรูและความพึงพอใจจากการพูดคุยกับนักศึกษา หรือ 

    - ใชแบบประเมินรายวิชาที่จัดทําเอง หรือ 

    - ใชแบบประเมินรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- ผลการรายงานผลปฏิบัติการของนักศึกษา หรือ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 

- การนําผลการวิจัย ขอมูลขาวสารทางดานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุที่ทันสมัย มาสอดแทรกและประยุกตใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน  
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

- การเขาช้ันเรียน พฤติกรรมในระหวางเรียน  

- ผลสัมฤทธ์ิของงานที่ไดรับมอบหมาย 

- ผลคะแนนขอสอบ  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาตามกําหนดรอบการปรับปรุง 

- ปรับวิธีและเน้ือหาการสอนจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตามคําแนะนําหรือความสนใจของ

นักศึกษา 
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 ( อ.ดร.ประนอม ยังคํามั่น ) 

            อาจารยผูรายงาน 
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