
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอยีดรายวชิา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวชิา พชืไร่ 

วทิยาเขต เชียงใหม่ 

ภาคการศกึษา/ ปกีารศกึษา 2/2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ช่ือวิชา การปรับปรุงพันธุ์พชืไร่ 

2. รหัสวิชา พร410 

3. จำนวนหน่วยกติ 3(2-3-5) 

4. หลักสูตร 1.วทบ (พชืไร)่ หลักสูตรปรับปรุงรอบป ี2560 

2.- 

5. ประเภทหลักสูตร หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป / วชิาบังคับ / วชิาเลอืก 

6. ขอ้กำหนด มี / ต้องผ่านวชิา พธ340 พันธุศาสตร์เบือ้งตน้ มาก่อน 

7. ผูส้อน 1. อ.ดร.ปัทมา หาญนอก (ผู้รับผดิชอบรายวิชา) 

2. อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสยีว 

3. อ.ดร. รัชนี พุทธา 

8. การแกไ้ขล่าสุด วัน / เดอืน / ปี 

9. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฏี 
30

ชั่วโมง 
ภาคปฏิบัต ิ

45

ชั่วโมง 

การศกึษา

ดว้ยตัวเอง 

75

ชั่วโมง 
ทัศนศกึษา /  ฝกึงาน 

0 

ชั่วโมง 

 

หมวดท่ี 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

(ภาษาไทย) ...เพือ่เรยีนรูหลักการในการปรับปรุงพันธุพืชชนดิท่ีเปนพืชผสมตัวเองและพืชผสมขามใหทนทานตอสภาพเครยีดทั้งจาก

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต รวมถึงการใชประโยชนจากการมี Hybrid Vigor ในการปรับปรุงพันธุพืชลูกผสม ความสำคญัของแหลงเชื้อ
พันธุกรรมและการสรางความหลากหลายทางพันธุกรรมเพ่ืองานปรบัปรุงพันธุ การใชเทคนิคในระดับโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุกรรม 
นอกจากนี้ ไดเรียนรูในหลักการพิจารณาผลกระทบของปฏิสัมพันธระหวางจีโนไทปและสิ่งแวดลอมทีม่ตีองานปรับปรุงพันธืพืช รวมถึง

กระบวนการรับรองและข้ึนทะเบียนพันธุ… 
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สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ, มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

(ภาษาองักฤษ)…To learn the concepts of breeding self- and cross-pollinated species for resistances 

of biotic and abiotic stresses including utilization of hybrid vigor in hybrid breeding,  importance of 
genetic resources and how to develop genetic variation for crop improvement, and implementing 
molecular techniques for genetic improvement. Furthermore, role of GxE interaction and the 
processes of crop certification and registration will be covered… 

หมวดที่ 3:การปรับปรุงรายวชิาที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมนิผล 

...รายวิชานี้ไดป้รับปรุงใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์การผลติเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเน้นท่ี

การปรับปรุงพันธุ์พชืลูกผสม โดยใช้ขา้วโพดเป็นพชืศกึษา การวัดผลการเรยีนรูจ้ะกระทำทัง้ในส่วนของภาค

บรรยายและภาคปฏบิัติ เพื่อประเมินว่า นักศึกษามพีื้นฐานความรูท้ี่จำเป็นเพยีงพอ และสามารถปฏิบัติงานใน

แปลงปรับปรงุพันธุ์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล... 

 

หมวดท่ี 4: ข้อบังคับรายวชิา 

…นักศึกษาจำเป็นตอ้งมคีะแนนจากทุกส่วนที่กำหนดไว ้เพื่อนำมาคิดเป็นผลรวม และให้เกรดเม่ือสิ้นสุดภาค

การศกึษา หากคะแนนในบางส่วนขาดหายไป จะไม่ทำการออกเกรดให้... 

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 

ผลลัพธ์การเรยีนรูข้องหลักสูตร #  สามารถปลูกพืชไรตาม มาตรฐาน GAP และ Organic Thailand 

  สามารถวิเคราะหและบริหารจัดการเขตกรรมในสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

  สามารถวางแผนการแปรรูปผลิตภัณฑพืชไร  
เพ่ือประกอบธุรกิจการเกษตร 

  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
มาประกอบการผลิตพืชไร 

  

2. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั่วไป 

ผลลัพธ์การเรยีนรูข้องหลักสูตร #  สามารถอธิบายในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
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สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ, มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

3. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

 พัฒนาทักษะเฉพาะทาง โดยฝกึผสมเกสรพชื 

 พัฒนาทักษะในการคดิวเิคราะห์ โดยการฝกึเก็บขอ้มูลฟีโนไทป์และวเิคราะห์สถติิ 

 พัฒนาทักษะในการด้านความรูพ้ื้นฐาน โดยการเรยีนรู้หลักการการปรับปรุงพันธุ์พชื 

 

 

หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับรายวชิาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ

รายวชิา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวชิา 

สามารถอธิบายในหลักการและ
ทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

อธิบายกระบวนการสรางสาย
พันธุลูกผสมได 

 ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและแหลงเชื้อ
พันธุกรรมสำหรับงานปรับปรุง
พันธุพืช 

 ระบบการสืบพันธุของพืชผสม
ขาม และพืชผสมตัวเอง 

 การพัฒนาพอแมพันธุ เพื่อใช
ในการผลิตลกูผสมและพันธุ
ผสมเปด (CMS, 
backcrossing, double 
haploid) 

 ความสำคัญของ Heterosis 
และ genetic distance ตอ
การสรางพันธุลูกผสม 

 เทคนิคทางโมเลกุลที่ใชในการ
จำแนก genetic distance 
ระหวางพอแมพันธุ 

 การคดัพอแมพันธุ โดยใช
แผนการผสมพันธุ และการ
วิเคราะหสมรรถนะการผสม 

 การผลิต hybrid seeds ใน
เชิงพาณิชย 

 การสรางพันธุผสมเปด 
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สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ, มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ

รายวชิา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวชิา 

สามารถปลูกพืชไรตามมาตรฐาน 
GAP และ Organic Thailand 

สามารถผสมเกสรตามหลักปฏิบัติ
มาตรฐานได 

 ลักษณะการเจริญเติบโตของ
พืช และการดูแลในแตละระยะ 

 สาธิตการผสมเกสรขาวโพด 

 การสาธิตการผสมเกสรดอก
ขาว 

สามารถวิเคราะหและบรหิารจัดการ
เขตกรรมในสภาพแวดลอมที่
เปลีย่นแปลงไป 

สามารถเก็บขอมูลฟโนไทป และ
วิเคราะหสถิติเพื่อจำแนกความ
แตกตางของสายพันธุได 

 การเก็บลักษณะฟโนไทปตาม
วัตถุประสงคการปรับปรุงพันธุ 

 การเก็บขาวโพดฝกออน และ
การเก็บขอมูลฟโนไทป 

 การวิเคราะหลักษณะฟโนไทป
ในทางสถิติ 

 การอธิบายผลการวิเคราะห 
และการเขียนรายงาน 

สามารถวางแผนการแปรรูป
ผลิตภัณฑพืชไร เพ่ือประกอบธุรกิจ
การเกษตร 

  

สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาประกอบการผลิตพืชไร 

  

 

หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

วันที่ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนชั่วโมง ผูส้อน 

July 10    

July 13    

July 17/ July 
20 

   

July 24/ July 
27 

   

July 31/ Aug 3    

Aug 7/ Aug 10    

Aug 14/ Aug 17    

Aug 21    
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สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ, มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

วันที่ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนชั่วโมง ผูส้อน 

Nov 30 แนะนำการเรียน 3 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 1 วัดแปลง เตรียมแปลง และปลูกขาวโพด 2 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 7 ลักษณะการเจริญเติบโตของพืช และการ
ดูแลในแตละระยะ 

3 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 8 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและแหลง
เชื้อพันธุกรรมสำหรับงานปรับปรุงพันธุพืช 

2 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 14 สาธิตการผสมเกสรขาวโพด 3 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 15 ระบบการสืบพันธุของพืชผสมขาม และพืช
ผสมตัวเอง 

2 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 21 การเก็บลักษณะฟโนไทปตามวัตถุประสงค
การปรับปรุงพันธุ 

3 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 22 การเก็บขาวโพดฝกออน และการเก็บ
ขอมูลฟโนไทป 

2 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 28 แผนการผสมพันธุและการประเมินคา
ความสามารถในการรวมตัว 

3 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Dec 29 พันธุสังเคราะห vs พันธุคอมโพสิท 2 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Jan 4 การวิเคราะหลักษณะฟโนไทปในทางสถิติ 3 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Jan 5 การคัดเลือกแบบวงจร 2 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Jan 11 การอธิบายผลการวิเคราะห และการเขียน
รายงาน 

3 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Jan 12 การพัฒนาสายพันธุแทดวยเทคนิคการผสม
กลับ 

2 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Jan 18 การใชประโยชนของการมี Heterosis ใน
การสรางพันธุลูกผสม 

3 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Jan 19 การสรางสายพันธุพอแมดวยเทคนิค 
Double haploid 

2 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

Feb 2 การสาธิตการผสมเกสรดอกขาว 3 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

Feb 8 ลักษณะของเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีดีสำหรับ
ใชในการคดัเลือก 

2 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

Feb 9 ตัวอยางเครื่องหมายโมเลกุลที่ใชในการ
คัดเลือกขาวที่มีความสามารถในการทนตอ
สภาพฟอสฟอรัสต่ำ 

3 อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว 

Feb 15 การสรางพันธุขาวลกูผสม F1 โดยใชเทคนิค 
CMS 

3 อ.ดร.รชันี พุทธา 
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วันที่ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนชั่วโมง ผูส้อน 

Feb 16 การพัฒนาพันธุขาวสายพันธุบริสุทธ์ิเพื่อ
ลักษณะการหุงที่ดี 

2 อ.ดร.รัชน ีพุทธา 

Feb 22 อิทธิพลของ GxE ในการทดสอบสายพันธุ
และความเสถียรภาพของสายพันธุ 

3 อ.ดร.รชันี พุทธา 

Feb 23 การขึ้นทะเบียนพันธุ 2 อ.ดร.รัชน ีพุทธา 

Mar 1/2/8/9 Discussion 10 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมนิผล, วธิกีารสอนและผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวชิา 

การประเมนิผล วธิกีารสอน ผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับรายวชิา (CLOs) 

สอบกลางภาค/ปลายภาค บรรยาย และอภปิราย อธิบายกระบวนการสรางสายพันธุลูกผสมได 
 

สอบเก็บคะแนน บรรยาย และอภปิราย อธิบายกระบวนการสรางสายพันธุลูกผสมได 
 

การเก็บคะแนนแปลง ฝกึฏบิัติเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถผสมเกสรตามหลักปฏิบัติมาตรฐานได 
 

การทำเล่มรายงาน บรรยาย/เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถเก็บขอมูลฟโนไทป และวิเคราะหสถิติ
เพ่ือจำแนกความแตกตางของสายพันธุได 
 

 

 

3. กลยุทธ์การประเมนิ 

กลยุทธ์การประเมนิ สัดส่วน 

ประเมินภาคบรรยาย 50% 

ประเมินภาคปฏิบัติ 45% 

ประเมินการมีส่วนร่วมในห้องเรยีน 5% 

รวมทั้งสิ้น 100% 

 

หมวดท่ี 8:สื่อการสอนและการเรียนรู้ 

1. หนังสอืเรยีนและสื่อการเรยีนรู้ 

 ปทมา หาญนอก. 2562. ไฟลเอกสารประกอบการสอนวิชา พร410 การปรับปรุงพันธุพืชไร. คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ. แหลงคนหา https://sites.google.com/view/pattamahannok 
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 Acquaah, G. 2012. Principles of plant genetics and breeding. 2nd edition. Wiley-Blackwell. 
USA 

2. การวิจัยและบรกิารวชิาการ 

 รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ รหัสโรงการวิจัย PRP6105022140 การใชเ้ครื่องหมายโมเลกุล SNP เพื่อ

ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในลักษณะทนแลง้ของข้าวสโพดเล้ียงสัตว์สายพันธุ์แท้ที่พัฒนา

โดยหน่วยงานวจิัย ไดร้ับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพฒันาวจัิยการเกษตร ป ี2561 

 

หมวดที่ 9:  เกณฑ์การประเมนิผล 

ระดับผลการศกึษา เกณฑ์การประเมนิผล 

A คะแนน 80% ขึ้นไป 

B+ คะแนน 75-79% 

B คะแนน 70-74% 

C+ คะแนน 65-69% 

C คะแนน 60-64% 

D+ คะแนน 55-59% 

D คะแนน 45-54% 

F คะแนน ต่ำกว่า 45% 

 

หมวดที่ 10: คำอธบิายการประเมนิรายวชิา 

1. การประเมนิผล  

1.1. รายละเอยีด 

การประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

 การประเมินความรู้พื้นฐานที่ต้องทราบจากส่วนของภาคบรรยาย 

 การประเมินความสามารถในการจัดการแปลงปลูกในภาคปฏิบัติ 

 การประเมินความกระตอืรือร้น จากการมสี่วนร่วมตอบคำถามในห้องเรยีน 

การประเมินผลทั้ง 3 ส่วนน้ี มีสัดส่วนคะแนนที่แตกต่างกันไป รายละเอยีดดังแสดงไวก่้อนหนา้นี้ 

 

1.2 ผลการเรียนรู้รายวชิาที่แนบมาพร้อมกับการประเมนิผลนี้ 

- 
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1.3 ___-______เกณฑ์การประเมนิ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมนิ และ ข้อเสนอแนะ 

- 

 

 

หมวดที่ 11: ขัน้ตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศกึษามีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานท่ีไดร้ับมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ จนกระทั่ง.....-....ภายหลัง

การให้คะแนน  

 

 

 

 

ผูร้ับผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน…ดร.ปัทมา หาญนอก., วันที่ …25 พฤศจกิายน 2563….. 


