
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 

 

คณะ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา สาขาวิชาพืชสวน 

วิทยาเขต เชียงใหม่ 

ภาคการศึกษา / ปีการศกึษา ๒ / 2563 

 

หมวดท่ี 1: ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. ช่ือวิชา เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช  

2. รหัสวิชา พส524 

3. จ านวนหน่วยกิต 3 (2-3-5) 

4. หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

5. ประเภทหลักสูตร หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป / วิชาบังคับ / วิชาเลอืก 

6. ข้อก าหนด ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7. ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์  สฤษดิ์น า 

8. การแก้ไขล่าสุด ๒3 / พฤศจิกายน / 2563 

9. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฏ ี
30

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

45

ช่ัวโมง 

การศึกษา

ดว้ยตัวเอง 

75

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา / ฝึกงาน 

....

ช่ัวโมง 

 

 

หมวดท่ี 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ และได้รับความรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์

พืช ชนิดของเครื่องหมายโมเลกุล การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและแผนที่โครโมโซม การสบืหาเครื่องหมาย

โมเลกุลที่วางตัวอยู่ใกล้ต าแหน่งยีน และการวิเคราะห์หาต าแหน่งยีนควบคุมลักษณะปรมิาณที่ส าคัญทาง

การเกษตร และการใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลที่ช่วยในการคัดเลอืกพันธุ์พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ  และ

ไมผ้ล การประยุกต์ใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การคัดเลอืกสายพันธุ์พ่อแม่ 

รวมถึงการปรทิัศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

๒. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 
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หมวดท่ี 3: การปรับปรุงรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ิมเตมิ ซึ่งสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และดา้นการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึน้ 

 

หมวดท่ี 4: ข้อบังคับรายวิชา 

 

เครื่องหมายโมเลกุล การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและแผนที่โครโมโซม การสบืหาเครื่องหมายโมเลกุลที่

วางตัวอยู่ใกล้ต าแหน่งยีนและการวิเคราะห์หาต าแหน่งยีนควบคุมลักษณะปรมิาณที่ส าคัญทางการเกษตร และ

การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลที่ช่วยในการคัดเลอืกพันธุ์พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับและไมผ้ล การประยุกต์ใช้

เครื่องหมายโมเลกุลในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การคัดเลอืกสายพันธุ์พ่อแม่ รวมถึงการปรทิัศน์งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

 

หมวดท่ี 5: การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

 

1. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร #  

PLO 1 มีความรู ้ความสามารถในการวางแผน จัดการองค์ความรู้ทางดา้นพืช

สวนขั้นสูงได้ 

PLO ๒ มีทักษะในการปฏิบัตงิานดา้นการเกษตรพืชสวนขั้นสูงได้จริง 

 

2. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั่วไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร #  

PLO 4 มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสม 

PLO 5 สามารถพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในดา้น

ต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 



3 

 

ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ, มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

3. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี ้

 1. สรุปสัน้ ๆ เกี่ยวกับความรู ้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        

 2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  

 3. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานีเ้พ่ือประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน

การเรียนรู้แต่ละดา้นที่เกี่ยวข้อง 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเท

ศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พส 52๔  เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุง

พันธุพ์ืช 
               

 

 

 

 

(ให้เขียนให้สอดคล้องกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา Curriculum Mapping) 

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความยดืมั่นความดงีาม

ในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต 

เสยีสละ และมีน้ าใจช่วยเหลอื

ผู้อื่น 

สอดแทรกกรณีศึกษา 

มอบหมายงานให้รับผิดชอบ 

ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงของ

นักศึกษา 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

รับผิดชอบตอ่ตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

การเป็นตัวอย่างที่ดีในเร่ือง

จริยธรรม มีความรับผิดชอบใน

การสอน การตรงต่อเวลา 

ประเมินพฤติกรรมจากการเรียน 

ความสนใจระหว่างการเรียน การมี

บทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียน 

การสง่งานตามก าหนดเวลา 

1.3 เคารพสทิธิของผู้อื่น 

ค านึงถึงความเสมอภาค 

รวมถึงระเบียบ และกฎเกณฑ์

ในสังคม 

การเป็นตัวอย่างที่ดี ประเมินพฤติกรรมจากการเรียน 

2. ความรู ้

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความสามารถอธิบาย

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนือ้หาวิชาที่ศึกษา 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท าปฏิบัติการ 

และมอบหมายรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ 

1. การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน 

2. การท าปฏิบัติการ และเขียน

รายงาน 

3. รายงาน และการน าเสนอการ

ค้นคว้าอิสระ 
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2.2 มีความสามารถในการ 

บูรณาการเนือ้หาในสาขา

วิชาชีพ และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท าปฏิบัติการ 

มอบหมายรายงานการค้นคว้า

อิสระ   

1. การสอบกลางภาค และปลาย

ภาคเรียน 

2. การท าปฏิบัติการ และเขียน

รายงาน การน าเสนอรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ 

2.3 มีความสามารถประเมิน

ค่า โดยอาศัยข้อเท็จจรงิในการ

ตัดสินใจ 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท าปฏิบัติการ 

และมอบหมายรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ 

1. การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน 

2. การท าปฏิบัติการ และเขียน

รายงาน 

3. รายงาน และการน าเสนอการ

ค้นคว้าอิสระ 

3. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถเชิงคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็น

ระบบ 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท าปฏิบัติการ 

มอบหมายรายงานการค้นคว้า

อิสระ 

1. การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน 

2. การท าปฏิบัติการ และเขียน

รายงาน การน าเสนอรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ การถามค าถามและ

ตอบค าถามระหว่างการน าเสนอ 

3.2 มีความสามารถในการ

ประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการ

กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท าปฏิบัติการ 

มอบหมายรายงานการค้นคว้า

อิสระ 

1. การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน 

2. การท าปฏิบัติการ และเขียน

รายงาน การน าเสนอรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ การถามค าถามและ

ตอบค าถามระหว่างการน าเสนอ 
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3.3 มีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่

ได้ 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท าปฏิบัติการ 

มอบหมายรายงานการค้นคว้า

อิสระ 

1. การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน 

2. การท าปฏิบัติการ และเขียน

รายงาน การน าเสนอรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ การถามค าถามและ

ตอบค าถามระหว่างการน าเสนอ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบที่

ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจติส านึกต่อภาระหน้าที่

ที่ไดรั้บมอบหมาย 

มอบหมายงานให้ท างานเป็นกลุม่ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

4.2 มีความสามารถในการ

ปรับตัวในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น 

มอบหมายงานให้ท างานเป็นกลุม่ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

4.3 มีภาวะการเป็นผูน้ า 

ช่วยเหลอืผู้อื่น และแก้ไขปัญหา

ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อยา่ง

เหมาะสม 

- - 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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5.1 มีความสามารถเลอืกใช้

ทักษะทางภาษาและรูปแบบ

การสื่อสารที่เหมาะสม 

มอบหมายงานที่ต้องสบืค้น

จัดการ และน าเสนอข้อมูล 

ประเมินผลจากรายงานที่ไดรั้บ

มอบหมาย และการน าเสนอกลุ่ม 

5.2 มีความสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

รวบรวมข้อมูลติดต่อสื่อสาร 

จัดการ และน าเสนอข้อมูลได ้

มอบหมายงานที่ต้องสบืค้น

จัดการ และน าเสนอข้อมูล 

ประเมินผลจากรายงานที่ไดรั้บ

มอบหมาย และการน าเสนอกลุ่ม 

5.3 มีความสามารถน าเทคนิค

ทางสถิติและทางคณิตศาสตร์

พ้ืนฐานมาใช้ในการศึกษา 

ค้นคว้า วิเคราะห์ และน าเสนอ

ประเด็นต่างๆ ได้ 

- - 

 

หมวดท่ี 6: ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชาและความเช่ือมโยงสู่  

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตร  

 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของ

หลักสูตร (PLO) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ

รายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ

รายวิชา 

PLO1 มีความรู ้

ความสามารถในการ

วางแผน จัดการองค์

ความรูท้างดา้นพืชสวนขั้น

สูงได้ 

CLO1 มีความสามารถในการ 

บูรณาการเนือ้หาในสาขา

วิชาชีพ และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

 

- เครื่องหมายโมเลกุล  

- การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและแผนที่

โครโมโซม  

- การสบืหาเครื่องหมายโมเลกุลที่วางตัวอยู่

ใกลต้ าแหน่งยีนและการวิเคราะห์หา

ต าแหน่งยีนควบคุมลักษณะปรมิาณที่

ส าคัญทางการเกษตร 
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PLO๒ มีทักษะในการ

ปฏิบัตงิานดา้นการเกษตร

พืชสวนขั้นสูงได้จริง 

CLO2 มีความสามารถในการ

ประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการ

กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 

- การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลที่ช่วยในการ

คัดเลอืกพันธุ์พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ

และไมผ้ล  

- การประยุกต์ใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช การคัดเลอืกสาย

พันธุ์พ่อแม่  

- การปรทิัศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้  

ดเีอ็นเอเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

PLO4 มีคุณธรรม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

CLO3 มีความสามารถในการ

ปรับตัวในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น 

- น าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ บทความทาง

วิชาการด้านเครื่องหมายโมเลกุลในการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช 

PLO5 สามารถพัฒนา

และปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกใน

ดา้นต่างๆ อาทิ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาต่างประเทศ 

 - น าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ บทความทาง

วิชาการด้านเครื่องหมายโมเลกุลในการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช 

 

หมวดท่ี 7: แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เร่ือง/บท/หัวข้อ จ านวน

ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1 - พบนักศึกษา ช้ีแจงรายละเอียดวิชา การให้คะแนน การตัดเกรด และ

เอกสารประกอบการเรียน 

- เครื่องหมายโมเลกุล 

- มอบหมายรายงานค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับเครื่องหมายโมเลกุลในการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช และบทความทางวิชาการ และการน าเสนองาน 

 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 

2 - เครื่องหมายโมเลกุล (ต่อ) 

- ศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 
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3 - เครื่องหมายโมเลกุล (ต่อ) 

- ศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า  

4 - การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและแผนที่โครโมโซม 

- การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 

5 - การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและแผนที่โครโมโซม (ต่อ) 

- การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 

6 - การสบืหาเครื่องหมายโมเลกุลที่วางตัวอยู่ใกล้ต าแหน่งยีน และการ

วิเคราะห์หาต าแหน่งยีนควบคุมลักษณะปรมิาณที่ส าคัญทาง

การเกษตร 

- การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 

7 - การสบืหาเครื่องหมายโมเลกุลที่วางตัวอยู่ใกล้ต าแหน่งยีน และการ

วิเคราะห์หาต าแหน่งยีนควบคุมลักษณะปรมิาณที่ส าคัญทาง

การเกษตร (ต่อ) 

- การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

8 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 

8 สอบกลางภาค   

9 - การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลที่ช่วยในการคัดเลอืกพันธุ์พืชผัก พืชไร่   

ไมด้อกไมป้ระดับ และไมผ้ล  

- การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 

10 - การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลที่ช่วยในการคัดเลอืกพันธุ์พืชผัก พืชไร่   

ไมด้อกไมป้ระดับ และไมผ้ล (ต่อ) 

- การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า / ผู้มี

ประสบการณ์

โดยตรง 

11 - การประยุกต์ใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     

การคัดเลอืกสายพันธุ์พ่อแม่  

- การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 

12 - การประยุกต์ใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     

การคัดเลอืกสายพันธุ์พ่อแม่ (ต่อ) 

- การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า  

13 - การปรทิัศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 
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- น าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับเครื่องหมายโมเลกุลในการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช 

14 - การปรทิัศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

- น าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับเครื่องหมายโมเลกุลในการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 

15 - การปรทิัศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

- น าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับเครื่องหมายโมเลกุลในการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช (ต่อ) 

7 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น า 

16 สอบปลายภาค   

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วิธีการสอน และผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมินผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 

การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน การท าปฏิบัติการ 

และเขียนรายงาน และการ

น าเสนองาน 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท าปฏิบัติการ 

และมอบหมายรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ 

CLO1 มีความสามารถในการบูรณาการ

เนือ้หาในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน การท าปฏิบัติการ 

และเขียนรายงาน การน าเสนอ

รายงานการค้นคว้าอิสระ และ

การถามค าถามและตอบ

ค าถามระหว่างการน าเสนอ 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท าปฏิบัติการ 

มอบหมายรายงานการค้นคว้า

อิสระ 

CLO2 มีความสามารถในการประยุกต์

ความรูไ้ปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่

ได้รับมอบหมาย 

มอบหมายงานให้ท างานเป็นกลุม่ CLO3 มีความสามารถในการปรับตัวใน

การท างานร่วมกับผู้อื่น 

 

 

 

 

 



11 

 

ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ, มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

การสอบกลางภาค 30 % 

การสอบปลายภาค 30 % 

การมีบทบาทและมสีว่นร่วมในการเรียน 10 % 

งานที่ไดรั้บมอบหมาย 20 % 

รายงานและการน าเสนองานกลุ่ม 10 % 

รวมทั้งสิ้น 100 % 

 

หมวดท่ี 8: ส่ือการสอนและการเรยีนรู้ 

 

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรยีนรู้ 

นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์. 2546. เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ 

สุรินทร ์ปิยโชคณากุล. 2545. จีโนมและเครื่องหมายดีเอ็นเอ. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ 

Jonard R. and A. Mazzarobba. 1990. In Bajaj Y.P.S. Biotechnology in Agriculture and Forestry 10. 

Springer Verlag, Berlin, Heidelberg. 

Kumer L.S. 1999. DNA markers in plant improvement: An overview. Biotechnology Advances. 

Murray D.R. 1991. Advanced method in plant Breeding and biotechnology. C-A-B international UK. 

Potrykus I. and G. Spangenberg. 1995. Gene transfer to plants. Springer Press. Germany. 

 

วารสารต่างๆ อาทิเช่น 

 Plant Cell Tissue and Organ Culture 

 Euphytica 

 Plant Science 

 Theoretical and Applied Genetics 

 Acta Horticulturae 

 Journal of Plant Physiology 
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    ฐานข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น 

 Springer   

 Science direct   

 

2. การวิจัยและบรกิารวิชาการ 

การวิจัยและบรกิารวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพดา้นพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร    

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

หมวดท่ี 9: เกณฑ์การประเมินผล 

 

ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขึน้ไป 

B+ 75 - 79 % 

B 70 – 74 % 

C+ 65 – 69 % 

C 60 – 64 % 

D+ 55 – 59 % 

D 50 – 54 % 

F ต่ ากว่า 50 % 

 

หมวดท่ี 10: ค าอธิบายการประเมินรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ต 

- แบบประเมินรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต 

กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ต 
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1.2 ผลการเรยีนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

- การประเมินผลคะแนนสอบกลางภาค โดยเปรยีบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาแตล่ะกลุม่ในภาค

เรียนเดยีวกัน และเปรียบเทียบกับภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

- การประเมินผลคะแนนสอบปลายภาค โดยเปรยีบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาแตล่ะกลุม่ในภาค

เรียนเดยีวกัน และเปรียบเทียบกับภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

- การประเมินผลเชงิพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ได้แก่ ความสนใจ การตอบค าถาม การมีส่วนร่วมแบบ
ประเมินรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต 

1.3 __________เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

วันสุดทา้ยของการประเมิน: วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศึกษา  

ข้อเสนอแนะ: การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา  

มีการด าเนนิการตามแผนการสอนและการประเมินผลที่ดี หากมีการทบทวนและเสริมความรู้

วิทยาการใหม่ๆ เพ่ิมเตมิ จะท าให้มปีระสิทธิผลดย่ิีงขึ้น 

 

หมวดท่ี 11: ข้ันตอนการแก้ไขคะแนน 

 

นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานที่ไดรั้บมอบหมาย และ/หรือ คะแนนสอบ จนกระทั่ง วันสุดทา้ยของการ

สง่ผลการศึกษา ภายหลังการให้คะแนน  

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์  สฤษดิ์น า   วันที่  23 พฤศจิกายน 2563 


