
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอยีดรายวิชา 

 

คณะ  ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา พืชไร่ 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา 2/2563 

 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. ชื่อวิชา สัมมนา 

2. รหัสวิชา พร 499 

3. จ านวนหนว่ยกิต 1 (0-2-1) 

4. หลักสูตร 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 

2. หลักสูตรอื่น ๆ  

5. ประเภทหลักสูตร วิชาแกน 

6. ข้อก าหนด ไม่ม ี

7. ผูส้อน อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

8. การแก้ไขล่าสุด 28 พฤศจกิายน 2563 

9. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฏี 
0

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

2 

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

1 

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา /  ฝกึงาน 

....

ช่ัวโมง 
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หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

รายวิชา พร 499 สัมมนา มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการค้นคว้า

เอกสารทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติเพื่อน ามาเรียบเรียงและน าเสนอต่อสาธารณะ  โดย

มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เอกสารตีพิมพ์ภาษาอังกฤษตามกรอบที่สาขาก าหนดเพื่อ

น าเสนอและอภิปรายในชัน้เรียน โดยใหจ้ัดท าไฟล์น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยมีวัตถุประสงค์ของรายวิชาซึ่งประกอบด้วย 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลจากแหลง่ที่เหมาะสม รวมถึงสามารถเรียบ

เรียง และน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ ในรูปของงานเขียนและการสัมมนา ตามหลักวิชาการ และ

จรรยาบรรณที่ดีของนักวิชาการ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาเกิดความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษที่ใชใ้นด้านการเกษตร ผา่นการใชข้้อมูล

สารสนเทศทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ  

3. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการน าเสนอความรูต้่อสาธารณะ และรู้จักการประมวลความรูท้ี่ได้

เรียนมาในหลักสูตรฯ เพื่อปรับใช้ในการตอบปัญหา รวมถึงมปีระสบการณ์ในการจัดการประชุม 

AG 499 Seminar is designed to help develop skill and provide experience in compiling and 

organizing academic papers for report writing and in giving scientific presentation to the public.  Student 

are required to do research and analysis on approved interested topic in crop production to present and 

discuss in class. 

 Upon completion of this course, students will be able to: 

1. Obtain information related to topic of interest from appropriate sources and organize 

information in forms of scientific writing and presentation that are conform with academic 

integrity and ethics.  

2.  Familiar themselves with the use of English language in agricultural context by means of 

using English written articles as sources for information. 

3. Gain experience in giving public presentation and answer scientific problems using background 

knowledge gained throughout the years, as well as gain experience in organizing a scientific 

meeting.  
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หมวดที่ 3: การปรับปรงุรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

 การสอนในรายวิชาพร 499 ในปีการศึกษา 1/2563 ถูกปรับใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เพื่อให้บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรูต้ามที่คาดหวัง 

 

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

นักศึกษาทุกคนควรมีทัศนคติใฝ่รู้ มีวนิัยในการเข้าเรียนและส่งงานโดยท าตามข้อตกลงของรายวิชา 

รวมถึงประพฤติตนบนพื้นฐานของความเคารพที่มีต่อ ตนเอง เพื่อนร่วมช้ัน อาจารย์ วิทยากรพิเศษ และ

สถานที่ ในระดับที่เหมาะสมส าหรับบุคคลที่มวีิจารณญาณ 

 

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 

- 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป 

PLO1 สามารถอธิบายในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

3. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

 รายวิชาพร 499 เป็นวิชาแกนของหลักสูตรฯ เน้นให้นักศึกษาได้มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน และการน าเสนองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพืชไร่ โดยผ่านการปฏิบัติ

จรงิ  
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หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) บทที่เกี่ยวข้องกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดับรายวิชา 

สามารถอธิบายในหลักการและ

ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

CLO1  นักศึกษาสามารถสืบค้นขอ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลที่เหมาะสม และ

สามารถประมวลผลเป็นงานเขียน และ

งานน าเสนอ ตามหลักวิชาการ และ

จรรยาบรรณที่ดีของนักวิชาการ 

CLO 2  นักศึกษาสามารถน าช้อมูล

จากแหล่งขอ้มูลภาษาอังกฤษ มาใช้ใน

งานเขียนและงานน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้อง 

CLO 3  นักศึกษาได้รับประสบการณ์

ในการน าเสนองานวิชาการต่อ

สาธารณะ และจัดงานสัมมนา 

ทั้งหมด 
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หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จ านวนช่ัวโมง ผูส้อน 

1 อธิบายข้อมูลรายวิชา ตกลงหมายก าหนดการและ

แบ่งกลุ่ม 

บทที่ 1 ความส าคัญของการสัมมนาและการสื่อสาร

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

2 บทที่ 2 วิธีการน าเสนอความรูท้างวิทยาศาสตร์ ชนิด

และลักษณะของงานเขียนเชิงวิชาการ  

2 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

3 บทที่ 3 การสบืค้นขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 2 ห้องสมดุมหาวทิยาลัยแม่โจ ้

4 บทที่ 4 เทคนิคการอ่านเอกสารเชิงวิชาการ 2 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

5-7 บทที่ 5 เทคนิคการรวบรวมและ สังเคราะหเ์อกสาร

เพื่อการเขียน  

6 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

8 บทที่ 6 การเขียนอ้างองิในเนื้อหา (citation) และการ

เขียนบรรณานุกรม (reference) 

2 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

9 บทที่ 7 การแสดงผลขอ้มูลในงานเขียนและงาน

น าเสนอ 

2 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

10 บทที่ 8 การจัดท าสื่อเพื่อการน าเสนอ 2 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

11 บทที่ 9 การพูดน าเสนองานทางวิชาการ 2 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

12-15 ติดตามความก้าวหน้า และฝกึซ้อมสัมมนา 8 คณาจารย์ 
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2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล, วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมนิผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) 

ผลงานในการเขียน และการน าเสนอ  บรรยาย ประกอบกับการใช้สื่อ

การสอน  ให้ค าแนะน าในการ

อ่าน การเลือกใช้เอกสาร การ

เขียน และการท าสื่อสัมนนา 

นักศึกษาสามารถสืบค้นขอ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลที่เหมาะสม 

และสามารถประมวลผลเป็น

งานเขียน และงานน าเสนอ 

ตามหลักวิชาการ และ

จรรยาบรรณที่ดีของ

นักวิชาการ 

ผลงานในการเขียน และการน าเสนอ  ให้ค าแนะน าในการอ่าน และ

เลือกใช้เอกสาร 

นักศึกษาสามารถน าช้อมูล

จากแหล่งขอ้มูลภาษาอังกฤษ 

มาใช้ในงานเขียนและงาน

น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

ผลงานในการเขียน และการน าเสนอ ก าหนดให้นักศกึษาจัดงาน

สัมมนาวิชาการ ให้ค าแนะน าใน

การพูดสัมมนา 

นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใน

การน าเสนองานวิชาการต่อ

สาธารณะ และจัดงานสัมมนา 

 

 

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

การเข้าเรียน การส่งงาน การทดสอบในห้องเรยีน และท ากิจกรรม

ในชั้นเรียน 
10 

การเขียนรายงาน 40 

การสัมมนา 40 

การจัดการสัมมนา 10 

รวมทั้งสิ้น 100 % 
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หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู ้

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศร.ี  2557.  แนวทางการทบทวนวรรณกรรมส าหรับงานวทิยานิพนธ์ ระดับบัญฑิตศึกษา A 

guide to writing the thesis literature review for graduate studies.  วารสารนักบริหาร 34(1): 11-

22. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2551.  คู่มอืการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานพินธ์.  9. กรุงเทพ: 

จามจุรีโปรดักส์.  368 น. 

โครงการบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ.้  2558.  คู่มอืการเขียนวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ.้  

[ระบบออนไลน์].  แหล่งที่มา http://www.grad.mju.ac.th. 

2. แหลง่ขัอมูล และฐานข้อมูล online ต่าง ๆ เช่น 

ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร (http://www.oae.go.th/main.php?filename=index) 

FAOSTAT (http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx) 

World Bank data (http://data.worldbank.org/) 

Website ของวารสารวิชาการตา่ง ๆ 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ 

- 

 

หมวดที่ 9:  เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขึ้นไป 

B+ 75 – 79  % 

B 70 – 74  % 

C+ 65 – 69  % 

C 60 – 64  % 

D+ 55 – 59  % 

D 50 – 54  % 

F ต่ ากว่า 50 % 
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หมวดที่ 10: ค าอธิบายการประเมินรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. ประเมินโดยอาจารย์ผูส้อน ผา่นการสอบถามโดยตรงหรอืการใชแ้บบสอบถามกับนักศึกษาในชั้นเรียน 

เพื่อที่จะปรับปรุงวธิีการสอน 

1.2. ประเมินโดยผ่านระบบการประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1.3. ประเมินผ่านระบบการทวนสอบของหลักสูตรฯ 

 

1.2 ผลการเรียนรูร้ายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา พร 499 สัมมนา 

CLO 1 นักศึกษาสามารถสืบค้นขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม และสามารถประมวลผลเป็นงานเขียน 

และงานน าเสนอ ตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณที่ดีของนักวิชาการ 

CLO 2  นักศึกษาสามารถน าช้อมูลจากแหล่งขอ้มูลภาษาอังกฤษ มาใช้ในงานเขียนและงานน าเสนอได้

อย่างถูกต้อง 

CLO 3  นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการน าเสนองานวิชาการตอ่สาธารณะ และจัดงานสัมมนา 

1.3 เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

 ตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัยแม่โจก้ าหนด 

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

 ภายในระยะเวลาของการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ประจ าปีการศกึษา 2563 

 

 

หมวดที่ 11: ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศึกษาที่มขี้อสงสัยในการให้คะแนน ไม่วา่จะเป็นในการสอบ หรอืในงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ขอเข้าพบ

อาจารย์เพื่อช้ีแจงขอแก้ไขภายใน 7 วันหลังจากได้รับการส่งคืนงาน 

 

 

 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว  วันที่ 28 พฤศจกิายน 2563 


