
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร   

Faculty of Agricultural Production  Program  

สาขาวิชา พืชไร่ Agronomy 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563       

ช้ันปีที่เรียน 3 สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตร 4 ปี 

ช้ันปีที่เรียน 4 สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตร 2 ปี 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อวิชา กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ 

2. รหัสวิชา พร 471 

3. จ านวนหนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต (2-3-5)  

4. หลักสูตร 1.โปรแกรม (ถ้ามี) 

5. ประเภทหลักสูตร หมวดวิชาเลือก 

6. ข้อก าหนด ไม่ม ี 

7. ผูส้อน อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ กางโสภา (ผูป้ระสานงานรายวิชา) 

8. การแก้ไขล่าสุด วันที ่27 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

9. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฏี 
2

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

3  

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

5

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา / ฝกึงาน 

6

ช่ัวโมง 
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หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช และได้ฝึกปฏิบัติใน

ขั้นตอนต่างๆ ของการปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช   

วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อเป็นวิชาเอกเลือกส าหรับนักศกึษาในระดับปริญญาตรทีี่จะต้องเตรียมตัวเป็นนักวิชาการด้าน

พืชไร่ 

2.2 เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช 

2.4 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ ของการปรับสภาพปรุงและการเก็บรักษาเมล็ดพืช 

 

หมวดที่ 3: การปรับปรุงรายวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวดัประเมินผล 

รายวิชา พร 471 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ COVID 19 ให้นักศึกษาได้จัดช่วงเวลาปฏิบัติการตามช่วงเวลาที่ก าหนด ส าหรับการวัด

ประเมินผลมีการแบ่งสัดส่วนคะแนนใหม้ีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และในกรณีจัดการสอบ

ในห้องสอบจะค านึงถึงการเว้นระยะห่างให้เหมาะสมมาร่วมใช้กับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ เพื่อความ

ปลอดภัยและใหส้ามารถด าเนินการเรียนการสอนไปได้ตามปกติ 

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

-ไม่มี- 

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง 

สามารถอธิบายในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สามารถวิเคราะหแ์ละบริหารจัดการเขตกรรมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

สามารถวางแผนแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชไร่เพื่อประกอบธุรกิจการเกษตร 

สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศมาประกอบการผลิตพืชไร่ 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป 

สามารถปลูกพืชไร่ตามมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand 

สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศมาประกอบการผลิตพืชไร่ 
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3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

เน้นการฝึกปฏิบัติ ฝึกการคิดวางแผนและแก้ปัญหา เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหลังการผลิตพืช  

การเลือกใช้เครื่องมือทางการเกษตรให้เหมาะสมต่อการจัดการผลผลิต รวมถึงเรียนรู้การตัดสินใจในการ

จัดการผลผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลิตผลหลังกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ และ

การพาไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และ

ได้รับแนวปฏิบัติที่หลากหลายเพื่อน าไปใช้ในการประยุกต์หรอืต่อยอดความรูต้่อไปได้ 

 

หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวิชา 

สามารถอธิบายในหลักการและ

ทฤษฎีทางดา้นวิทยาศาสตร ์ 

สามารถอธิบายความหมายและ

ความส าคัญของผลผลิตหลังการ

เก็บเก่ียว สามารถจ าแนกชนดิ

และลักษณะผลิตผล รวมถงึ

คุณภาพและมาตรฐานของ

ผลติผลหลังการเก็บเกี่ยว 

บทที่ 1, 2 ,3 ,4 ,5 

สามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการ

เขตกรรมในสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

สามารถวิเคราะห์หลักปฏิบตักิาร

หลังการเก็บเก่ียวผลติผล และ

วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง

เหมาะสม 

บทที่ 6, 7, 8, 9 

สามารถวางแผนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์พชืไร ่เพื่อประกอบธุรกิจ

การเกษตร 

สามารถจัดการวางแผนการแปร

รูปผลิตภัณฑ์และเพิม่มลูคา่ให้กับ

ผลิตผลเพือ่การส่งออก  

บทที่ 13, 14 

สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาประกอบการผลิตพืช

ไร ่

สามารถประยุกต์น าเทคโนโลยีมา

ปรับใชใ้ห้เกดิประโยชน์สูงสุด 

บทที่ 10, 11, 12, 15  
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หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ เรื่อง/บท/หัวขอ้ บรรยาย 

ชม. 

ปฏิบัติ 

ชม. 

ผูส้อน 

1 ความหมายและความส าคัญของการสูญเสียผลผลิตหลังการ

เก็บเกี่ยว 

2 3 

อ.
ดร

.จ
ักร

พง
ษ์ 
กา

งโ
สภ

า 

 

2 ชนิดและลักษณะของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว 2 3 

3 การเปลี่ยนแปลงของผลติผลที่เกิดขึน้ภายหลังการเก็บเกี่ยว 2 3 

4 คุณภาพและมาตรฐานของผลติผลหลังการเก็บเกี่ยว 2 3 

5 การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ 2 3 

6 การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ (ต่อ) 2 3 

7 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ 2 3 

8 การลดความชืน้เมล็ดพันธุ์ 2 3 

สอบกลางภาค 

9 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 2 3 

10 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ (ต่อ) 2 3 

11 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว 2 3 

12 การเก็บรักษาผลผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว 2 3 

13 การเก็บรักษาผลผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว (ต่อ) 2 3 

14 การบรรจุผลติผลหลังการเก็บเกี่ยวและการขนสง่ผลติผล

ทางการเกษตร 

2 3 

15 มาตรฐานโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยวและการป้องกัน

ก าจัด 

2 3 

สอบปลายภาค 
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2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล, วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมนิผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย

ภาค รายงาน และผลการปฏิบัติงาน  

บรรยายพร้อมสื่อการสอน แสดง

ตัวอย่างจรงิ เชิญวิทยาการบรรยาย

การจ าแนกลักษณะของผลิตผลใน

แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น  ศึ ก ษ า ดู ง า น 

ม อบหม าย ให้ ค้ น ค ว้ า เพิ่ ม เติ ม 

น าเสนอ และอภิปรายร่วมกัน 

 

สามารถอธิบายความหมายและ

ความส าคัญของผลผลิตหลังการ

เก็บเกี่ยว สามารถจ าแนกชนิด

และลั กษณะผลิตผล รวมถึ ง

คุณภาพและมาตรฐานของ

ผลติผลหลังการเก็บเกี่ยว 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย

ภาค รายงาน และผลการปฏิบัติงาน 

บรรยายพร้อมสื่อการสอน แสดง

ตัวอย่างจรงิ  

สามารถวิเคราะห์หลักปฏิบัติการ

หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล และ

วิ ธี ก า ร เก็ บ รั ก ษ าที่ ถู ก ต้ อ ง

เหมาะสม 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย

ภาค รายงาน และผลการปฏิบัติงาน 

บรรยายพร้อมสื่อการสอน แสดง

ตัวอย่างจรงิ ศึกษาดูงาน มอบหมาย

ให้ค้นคว้าเพิ่มเติม น าเสนอ และ

อภิปรายรว่มกัน 

สามารถจัดการวางแผนการแปร

รูปผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลคา่ให้กับ

ผลิตผลเพื่อการส่งออก  

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย

ภาค รายงาน และผลการปฏิบัติงาน 

ล งมื อ ป ฏิ บั ติ ใน ก า รป ระยุ ก ต์

เทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตผลหลัง

การเก็บเก่ียว 

น าเสนอ และอภิปรายรว่มกัน 

สามารถประยุกต์น าเทคโนโลยีมา

ปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

ทดสอบย่อย  15 % 

รายงานบทปฏิบัติการ  40 % 

สอบกลางภาค  20 % 

สอบปลายภาค  25 % 

รวมทั้งสิ้น 100 % 
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หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู ้

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

บุญมี ศิริ. 2558. การปรับปรุงสภาพและการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์. โรงพิมพ์คลังนานา , ขอนแก่น. 

239 หนา้. 

วันชัย จันทร์ประเสริฐ. 2542. เทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์พืชไร่ . ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 

วัน ชัย  จั นท ร์ป ระเสริฐ . 2553 . สรีรวิท ยาเมล็ ดพั นธุ์ . ภา ควิ ชาพื ช ไร่นา คณ ะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 

จักรพงษ์ กางโสภา. 2563. วัสดุประสานส าหรับการพอกเมล็ดพันธุ์. วารสารแก่นเกษตร. 48(1): 119-

130. 

จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร และ สุรีมาศ จันทร์ต๊ะอินทร์. 2564. การไพรม์เมล็ดด้วย Bacillus 

subtilis ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม. วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย. 13(2): 

xxx-xxx.  

จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร และ สุรีมาศ จันทร์ต๊ะอินทร์. 2565. ความงอก ความแข็งแรง และการ

เจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองหลังการาเคลือบและพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus subtilis. วารสาร

วิจัย มทร.ศรีวชัิย. 14(1): xxx-xxx.  

จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร และ สุรีมาศ จันทร์ต๊ะอินทร์. 2565. ผลของสารเคลือบว่านหางจระเข้ 

ต่อความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวโพดหวาน. วารสารวิจัยและส่งเสริม

วชิาการเกษตร. 39(1): xxx-xxx.  

จักรพงษ์ กางโสภา. 2563. การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารพืชต่อความงอกของเมล็ดและความ

แข็งแรงของตน้กล้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 38(3): 417-425.   

จักรพงษ์ กางโสภา และ เพชรรัตน์ จี้เพชร. 2564. ผลของการเคลือบเมล็ดด้วย Metalaxyl, Captan และ 

Mancozeb หลังผ่านการท าไพรม์มิ่งต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 29(3): xxx-xxx. 

จักรพงษ์ กางโสภา. 2563. การพอกเมล็ดด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO1 และ MMO2 ต่อการงอกและการ

เจริญเติบโตของตน้กล้าข้าวโพดหวานลูกผสม. วารสารแก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1): 299-304. 

จักรพงษ์ กางโสภา และ เพชรรัตน์ จีเ้พชร. 2563. ผลของการไพรม์เมล็ดพันธุ์รว่มกับการเคลือบเมล็ดด้วย 

Captan และ Metalaxyl ต่อความงอกและการเจรญิเติบโตของต้นกล้าข้าวโพดหวานลูกผสม. วารสาร

แก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1): 305-310. 
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จักรพงษ์ กางโสภา, ธิดารัตน์ ศิริบูรณ,์ เบญจมัย เหมอืงทอง, เพชรรัตน์ จี้เพชร และ บัณฑิต ตะ๊เสาร์. 2563. 

การเปลี่ยนแปลงความงอกและการเจรญิเติบโตของต้นกล้าข้าวโพดหวานลูกผสมหลังการท า 

Osmopriming ด้วยโพแทสเซียมไนเตรท. วารสารแก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1): 437-444. 

จักรพงษ์ กางโสภา, ธิดารัตน์ ศิรบิูรณ์ และ เพชรรัตน ์จี้เพชร. 2563. อทิธิพลของการเคลือบเมล็ดด้วย 

Captan ต่อคุณภาพและการเจรญิเติบโตของตน้กล้าถั่วเหลือง. วารสารแก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 

1): 445-452.     

จักรพงษ์ กางโสภา. 2562. การเคลือบเมล็ดพันธุ์. วารสารผลติกรรมการเกษตร. 1(2): 63-76. 

จักรพงษ์ กางโสภา, เบญจมัย เหมอืงทอง, เพชรรัตน จี้เพชร, สุรีมาศ จันตะอินทร์ และ พีรพันธ์ ทองเปลว. 

2563. ผลของการไพรมเ์มล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ดต่อความงอก การเจรญิเติบโต

ของตน้กล้า และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลีย้งสัตว์. วารสารผลติกรรมการเกษตร. 

2(2): 15-30.  

จักรพงษ์ กางโสภา และ เพชรรัตน์ จีเ้พชร. 2563. อิทธิพลของการเคลือบเมล็ดด้วย Captan และ Metalaxyl 

หลังผ่านการท าไพรมม์ิ่งตอ่ความงอก การเจรญิเติบโตของตน้กล้า และอายุการเก็บรักษาของเมล็ด

พันธุ์ขา้วโพดเลีย้งสัตว์. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2(2): 51-64.   

จักรพงษ์ กางโสภา, วัลลิภา วิทยาพงษ์, สุรีมาศ จันทร์ต๊ะอินทร์ และ เพชรรัตน์ จี้เพชร. 2563. การ

เปลี่ยนแปลงความงอก และการเจรญิเติบโตของต้นกล้า หลังผา่นการท าไพรม์มิ่งร่วมกับ KNO3 และ 

KH2PO4 ของเมล็ดพันธุ์ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี. วารสารผลิตกรรมการเกษตร. 2(3): xxx-xxx.  

Brooker, D. B., F. W. Bakker-Arkeema and C. W. Hall. 1992. Drying and storage of grains and oilseeds. 

AVI Book, Van Nostrand Reinhold, New York. 450 pp. 

FAO. 1981. Cereal and grain-legume seed processing. Technical guideline. Rome. 155 pp. 

Gregg, B.R., and G.L. Billups. 2 0 1 0 .   Seed conditioning volume two technology part-A. Science 

Publishers, New York.    

Hall, C. W. 1960. Drying and storage of agricultural. The AVI Publishing Company, Inc. Westport. 375 

pp. 

Jakkrapong Kangsopa.  2 0 1 8 .   Effects of Pelleting Formulas Combined Plant Nutrients and 

Microorganisms on Lettuce Seed Quality.  Doctor of Philosophy Thesis in Agronomy, Graduate 

School, Khon Kaen University 

Justice, O. L. and L. N. Bass. 1978. Principles and practices of seed storage. Agriculture Handbook No. 

56 USDA. Washington, D. C. 289 pp. 

Law, A. G., B. R. Gregg, P.B. Young and P. R. Chetty. 1971. Small farm grain storage Vol. 1. Preparing 

grain for storage. VITA Publications Manual Series No. 35E. 203 pp. 
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Lindbald, C., P. Crops and L. D. Vita. 1980 . Small farm grain storage Vol. 3 . Storage method. VITA 

Publications Manual Series No. 35E. 147 pp. 

McGee, D. C. 1995. Advances in seed treatment technology. Paper presented at ASIAN Seed 95. 27-

29 September 1995. New Delhi, India. 21 pp. 
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2. การวิจัยและบริการวิชาการ 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการผลิต เพิ่มมูลค่า และสร้างตราสินค้าของ

ข้าวอัตลักษณ์และพืชหลังนาบนพื้นที่สูงเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

หมวดที่ 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 % 

 

หมวดที่ 10: ค าอธิบายการประเมนิรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

รายวิชานีจ้ะด าเนินการประเมินรายวิชาผา่น 2 วิธีการ คือ การประเมินโดยนักศกึษาผูเ้รียนผา่นระบบ

การประเมนิการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการประเมินรายวิชาผา่นคณะกรรมการทวนสอบ 

 

1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

CLO 1 สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว สามารถจ าแนกชนดิและ

ลักษณะผลติผล รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลติผลหลังการเก็บเกี่ยว 

CLO 2 สามารถวิเคราะหห์ลักปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผลติผล และวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม 

CLO 3 สามารถจัดการวางแผนการแปรรูปผลิตภัณฑแ์ละเพิ่มมูลค่าให้กับผลติผลเพื่อการสง่ออก 

CLO 4 สามารถประยุกต์น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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นอกจากนีร้ายวิชานีย้ังมีผลการเรียนรูร้ายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ดังนี้ 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ

ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ าใจช่วยเหลือ

ผูอ้ืน่ 

สอดแทรกทั้งในภาคบรรยายและ

ภาคปฏิบัติ 

การท างานกลุ่มและ

การฝึกปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อ

ตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สอดแทรกทั้งในภาคบรรยายและ

ภาคปฏิบัติ 

การตรงต่อเวลาในการ

เข้าเรียน 

1.3 เคารพสิทธิของผูอ้ื่น ค านึงถึงความเสมอ

ภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑใ์นสังคม 

- - 

2. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความสามารถอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีที ่

ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

บรรยาย แล้วซักถามความเข้าใจจาก

นักศึกษา 

จากการสอบกลางภาค

และปลายภาค 

2.2 มีความสามารถในการบูรณการเนือ้หาใน 

สาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

บรรยาย แล้วซักถามความเข้าใจจาก

นักศึกษา 

จากการสอบกลางภาค

และปลายภาค 

2.3 มีความสามารถในการประเมินค่า โดย

อาศัย 

ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ 

- - 

3. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ 

อย่างเป็นระบบ 

มอบหมายงานให้ค้นคว้าข้อมูลองค์

ความรูใ้หม่ๆ ในยุคปัจจุบันและ

อนาคต 

- 

3.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรูไ้ป 

บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

แก้ไข 

ปัญหาได้ 

มอบหมายงานให้ค้นคว้าข้อมูลองค์

ความรู้ใหม่ๆ  ในยุคปัจจุบันและ

อนาคต 

- 
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3.3 มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม/

องค์ 

ความรูใ้หม่ได้ 

- - 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจติส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

สอดแทรกในภาคปฏิบัติการ จากการแสดงออกของ 

นศ 

 

4.2 มีความสามารถในการปรับตัวในการ

ท างาน 

ร่วมกับผูอ้ื่น 

สอดแทรกในภาคปฏิบัติการ จากการแสดงออกของ 

นศ 

4.3 มภีาวะการเป็นผู้น า ช่วยเหลอืผูอ้ื่นและ 

แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 

เหมาะสม 

- - 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษา

และ 

รูปแบบการ สื่อสารที่เหมาะสม 

ค้นคว้าข้อมูลในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ผา่นการท ารายงาน

ทางดา้นการกระบวนการหลังการเก็บ

เกี่ยวพืชไร่ 

จากการจัดท าเล่ม  

Laboratory report 

5.2 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การรวบรวมข้อมูลติดตอ่สื่อสาร จัดการและ 

น าเสนอข้อมูลได้ 

ให้ท ารายงานทางดา้นการ

กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ 

จากการจัดท าเล่ม  

Laboratory report 

5.3 มคีวามสามารถน าเทคนิคทางสถิต ิและ

ทาง 

คณิตศาสตรม์าใช้ในการศกึษา ค้นคว้าและ 

วิเคราะห์และน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้ 

- - 
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1.3 เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

เกณฑก์ารประเมินเป็นไปตามระบบการประเมนิการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

ก าหนดวันสุดท้ายการประเมินของรายวิชา คอื ภายใน 30 วัน หลังการสอบปลายภาค  

 

 

หมวดที่ 11: ขัน้ตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศึกษามีสทิธิ์ขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ จนกระทั่ง 14 วัน ภายหลัง 

การให้คะแนน 

 

 

 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน……………………………....................…., วันที่  27 พฤศจิกายน 2563 


