
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. ๓ รายละเอยีดรายวิชา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา พืชไร่ 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

 

 

หมวดที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. ชื่อวิชา สรีรวทิยาของเมล็ดพันธุ์ 

๒. รหัสวิชา พร 521 

๓. จ านวนหนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต (2-3-5) 

๔. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

๕. ประเภทหลักสูตร หมวดวิชาเลือก 

๖. ข้อก าหนด พร 440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ หรอื พร 441 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 

๗. ผูส้อน ๑. อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ กางโสภา (ผูป้ระสานงานรายวิชา) 

๒. อาจารย์ ดร.สุธีระ เหมิฮึก 

๘. การแก้ไขล่าสุด 27 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ 2563 

๙. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฏี 
๒

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

๓ 

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

๕ 

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา /  ฝกึงาน 

๖ 

ช่ัวโมง 
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หมวดที่ ๒: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

  

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาของการพัฒนาและการงอกของเมล็ด เน้นเรื่องการเกิดและ

การเจริญเติบโตของเมล็ดการสะสมอาหารและการสุกแก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของเมล็ด เช่น 

สิ่งแวดล้อม พันธุกรรม และฮอร์โมน สาเหตุและการท าลายการพักตัวของเมล็ดแบบต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง

ระดับเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดระหว่างเก็บรักษาการงอกและการเจริญเติบโต

ของตน้อ่อน 

 

หมวดที่ ๓ :การปรับปรุงรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวดัประเมินผล 

 รายวิชา พร 521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์  มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ COVID 19 โดยด าเนินการเรียนการสอนค านึงถึงการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากที่สุด ซึ่ง

ให้นักศึกษาได้จัดช่วงเวลาปฏิบัติการตามช่วงเวลาที่ เหมาะสม ส าหรับการวัดประเมินผลมีการแบ่งสัดส่วน

คะแนนให้มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และใน กรณีจัดการสอบในห้องสอบจะค านึงถึงการ

เว้นระยะห่างให้เหมาะสมมาร่วมใช้กับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยและให้สามารถ

ด าเนนิการเรียนการ สอนไปได้ตามปกติ 

หมวดที่ ๔: ข้อบังคับรายวิชา 

 

 ต้องผ่านการเรียนรายวิชา  พร 440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ หรอื 

     พร 441 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 

 

หมวดที่ ๕: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง 

 1.1 สามารถวิเคราะหแ์ละวางแผนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนางานด้านการผลติพืช

ไร่ 

 1.2 สามารถประยุกต์ใชข้้อมูลและวิชาการทางดา้นพืชไร่สู่การปฏิบัติแบบเกษตรสมัยใหม ่และ

สามารถ ประยุกต์ใชว้ิทยาการด้านพืชไร่ที่ได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพได้ทั้งในบริบทขององค์กร หรอืธุรกิจ 

อิสระ 

 1.3 สามารถออกแบบวิธีการเพื่อพัฒนางานด้านพืชไร่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป 

 มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

เน้นการฝึกปฏิบัติ ฝึกการคิดวางแผนและแก้ปัญหา เรียนรู้สรีรวิทยาของการพัฒนาและการงอกของ

เมล็ด เน้นเรื่องการเกิดและการเจริญเติบโตของเมล็ดการสะสมอาหารและการสุกแก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

พัฒนาของเมล็ด เช่น สิ่งแวดล้อม พันธุกรรม และฮอร์โมน สาเหตุและการท าลายการพักตัวของเมล็ดแบบต่าง 

ๆ การเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดระหว่างเก็บรักษาการงอก

และการเจริญเติบโตของต้นอ่อน เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติจริงส าหรับเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการผลิตพืชให้มี

ผลผลิตและคุณภาพสูง อีกทั้งในการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ ยังได้เน้นการท าวิจัย ฝึก

ปฏิบัติ และเขียนผลงานวิชาการในรูปแบบบทความจิจัย และสามารถเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติได้ 

เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และได้รับแนวปฏิบัติที่หลากหลายเพื่อน าไปใช้ในการประยุกต์หรือต่อยอด

ความรูต้่อไปได้ 

 

หมวดที่ ๖:ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

(CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

สามารถวิเคราะหแ์ละวางแผน

งานวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพื่อพัฒนางานด้านการผลิตพืชไร่ 

สามารถวิเคราะหแ์ละวางแผน

งานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดา้นการ

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้มี

คุณภาพดีขึ้น และสามารถน า

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในด้านการเกิด 

และการเจรญิเติบโตของเมล็ด การ

สะสมอาหารและการสุกแก่ และ

ปัจจัยที่มผีลตอ่การพัฒนาของเมล็ด 

บทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

11  

สามารถประยุกต์ใชข้้อมูลและ

วิชาการทางด้านพืชไร่สู่การปฏิบัติ

แบบเกษตรสมัยใหม ่และสามารถ

ประยุกต์ใช้วทิยาการด้านพืชไร่ที่ได้

สามารถประยุกต์ใชข้้อมูลวิชาการ

ด้านพืชไร่ทั้งหมดมาปรับใช้ในการ

ประกอบอาชีพทั้งในบริบทของ

องค์กร หรอืธุรกิจอสิระ โดยเน้น

บทที่ 8, 9, 10, 11 



4 

 

ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร, มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

เรียนรู้ในการประกอบอาชีพได้ทั้งใน

บริบทขององค์กร หรือธุรกิจอสิระ 

การเกิด และการเจริญเติบโตของ

เมล็ด การสะสมอาหารและการสุก

แก่ และปัจจัยที่มผีลต่อการพัฒนา

ของเมล็ด 

สามารถออกแบบวิธีการเพื่อพัฒนา

งานด้านพืชไร่ให้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สามารถออกแบบวิธีการเพื่อพัฒนา

งานด้านเศรษฐกิจ สังคม บทบาท

และความส าคัญของเมล็ดพันธุ์ 

บทที่ 1, 8, 9, 10, 11  

มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ใน

วิชาชีพอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

บทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 
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หมวดที่ ๗: แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

เรื่อง/บท/หัวข้อ บรรยาย 

ชม. 

ปฏิบัต ิ

ชม. 

อาจารย์ผู้สอน 

1 บทที่ 1 บทบาทและความส าคัญของเมล็ดพันธุ์ 2 3 อ.ดร.จักรพงษ์ กางโสภา 

2 บทที่ 2 โครงสรา้งของเมล็ด 2 3 

3 บทที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด 2 3 

4 บทที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด (ต่อ) 2 3 

5 บทที่ 4 ก าเนิดเมล็ดและพัฒนาการก าเนิดเมล็ด 2 3 

6 บทที่ 5 การงอกของเมล็ด 2 3 

7 บทที่ 5 การงอกของเมล็ด (ต่อ) 2 3 

8 บทที่ 6 การพักตัวของเมล็ด 2 3 

9 บทที่ 7 การเสื่อมสภาพของเมล็ด 2 3 

10 บทที่ 8 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 2 3 

11 บทที่ 8 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ (ต่อ) 2 3 

12 บทที่ 9 การเก็บรักษาเมล็ด 2 3 

13 บทที่ 10 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 2 3 

14 บทที่ 11 สถิตเิพื่อการวิจัยทางเมล็ดพันธุ์ 2 3 อ.ดร.สธุรีะ เหมิฮกึ 

15 บทที่ 11 สถิตเิพื่อการวิจัยทางเมล็ดพันธุ์ (ต่อ) 2 3 
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2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล, วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมนิผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย

ภาค รายงาน และผลการปฏิบัติงาน 

บรรยายพร้อมสื่อการสอน แสดง

ตัวอย่างจริง  

สามารถวิเคราะหแ์ละวางแผน

งานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดา้นการ

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้มี

คุณภาพดีขึ้น และสามารถน า

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในด้านการ

เกิด และการเจรญิเติบโตของ

เมล็ด การสะสมอาหารและ

การสุกแก่ และปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาของเมล็ด 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย

ภาค รายงาน และผลการปฏิบัติงาน 

บรรยายพร้อมสื่อการสอน แสดง

ตัวอย่างจริง  

สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล

วิชาการด้านพืชไร่ทั้งหมดมา

ปรับใช้ในการประกอบอาชีพทั้ง

ในบริบทขององค์กร หรอืธุรกิจ

อิสระ โดยเน้นการเกิด และการ

เจริญเติบโตของเมล็ด การ

สะสมอาหารและการสุกแก่ 

และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

ของเมล็ด 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย

ภาค รายงาน และผลการปฏิบัติงาน 

บรรยายพร้อมสื่อการสอน แสดง

ตัวอย่างจริง  

สามารถออกแบบวิธีการเพื่อ

พัฒนางานด้านเศรษฐกิจ สังคม 

บทบาทและความส าคัญของ

เมล็ดพันธุ์ 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย

ภาค รายงาน และผลการปฏิบัติงาน 

บรรยายพร้อมสื่อการสอน แสดง

ตัวอย่างจริง  

สามารถน าความรูม้า

ประยุกต์ใชใ้นวิชาชีพอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

 



7 

 

ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร, มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

รายงานบทปฏิบัติการ 40 % 

สอบปลายภาค 60 % 

รวมทั้งสิ้น 100 % 

 

หมวดที่ ๘: สื่อการสอนและการเรียนรู ้

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

 

จักรพงษ์ กางโสภา. 2562. การเคลือบเมล็ดพันธุ์. ว.ผลิตกรรมการเกษตร, 1(2): 63-76.  

จักรพงษ์ กางโสภา. 2563. วัสดุประสานที่เหมาะสมส าหรับการพอกเมล็ดพันธุ์. แก่นเกษตร, 1(48): 119- 

130. 

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. 
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ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร, มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

จักรพงษ์ กางโสภา และ เพชรรัตน์ จีเ้พชร. 2563. ผลของการไพรม์เมล็ดพันธุ์รว่มกับการเคลือบเมล็ดด้วย 

Captan และ Metalaxyl ต่อความงอกและการเจรญิเติบโตของต้นกล้าข้าวโพดหวานลูกผสม. วารสาร

แก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1): 305-310. 

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.  

ดรุณี โชติษฐยางกูร. 2559. ชีววิทยา และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์. ภาควิชาพืชศาสตรแ์ละทรัพยากรการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. 

บุญมี ศริิ. 2558. การปรับปรุงสภาพและการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์. โรงพิมพ์คลังนานา, ขอนแก่น. 

239 หน้า. 

วันชัย จันทร์ประเสริฐ. 2542. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 

วันชัย จันทร์ประเสริฐ. 2553. สรรีวิทยาเมล็ดพันธุ์. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 

Jakkrapong Kangsopa.  2018.  Effects of Pelleting Formulas Combined Plant Nutrients and 

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

School, Khon Kaen University 



9 

 

ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร, มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

Kangsopa J., and P. Jeephet. 2020. Effect of seed priming and coating with Captan and Metalaxyl on 

germination and seedling growth of hybrid sweet corn. Khon Kaen Agr. J. 48(Suppl. 1): 305-

310. 

Kangsopa J., T. Siriboon, and P. Jeephet. 2020. Influence of seed coating with Captan on quality and 

growth of soybean seedling. Khon Kaen Agr. J. 48(Suppl. 1): 445-452. 

Kangsopa J., T. Siriboon, B. Mueangthong, P. Jeephet, and B. Tasour. 2020. Changes of germination 

and seedling growth of hybrid sweet corn after Osmopriming with potassium nitrate. Khon Kaen 

Agr. J. 48(Suppl. 1): 437-444.  

Kangsopa, J. 2020. Seed pelleting with microbial inoculant MMO1 and MMO2 on germination and 

seedling growth of hybrid sweet corn. Khon Kaen Agr. J. 48(Suppl. 1):  299-304. 

Kangsopa, J., R.K. Hynes, and B. Siri. 2018. Lettuce seed pelleting: A new bi-layer matrix for lettuce 

(Lactuca sativa) seed. Seed Science and Technology. 46(3): 521-531. 
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2. การวิจัยและบริการวิชาการ 

 

หมวดที่ ๙:  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 ๑o: ค าอธิบายการประเมนิรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

 รายวิชานี้จะด าเนินการประเมินรายวิชาผ่าน 2 วิธีการ คือ การประเมินโดยนักศึกษาผู้เรียนผ่านระบบ

การ ประเมินการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย และการประเมนิรายวิชาผา่นคณะกรรมการทวนสอบ 

 

1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

 CLO 1 สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้มี

คุณภาพดีขึน้ และสามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในด้านของตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

 CLO 2 สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลวิชาการด้านพืชไร่ทั้งหมดมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งในบริบท

ขององค์กร หรือธุรกิจอิสระในด้านของการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ด การตรวจสอบ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

 CLO 3 สามารถออกแบบวิธีการเพื่อพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ สังคม บทบาทและความส าคัญของ

เมล็ดพันธุ์ 

 CLO 4 สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใชใ้นวิชาชีพอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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นอกจากนีร้ายวิชานีย้ังมีผลการเรียนรู้รายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ดังนี้ 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่

ต้องพัฒนา 

วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

1.1 สอดแทรกเรื่อง

คุณธรรม  จรยิธรรมใน

ระหว่างการจัดการเรียน

การสอน 

ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ

หรอื กรณีตัวอย่าง 

ประเมินจากแบบประเมิน

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1.2 สอดแทรกเรื่องความ

รับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคมในระหว่างการ

จัดการเรยีนการสอน  

ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ 

หรอื กรณีตัวอย่างและมอบหมายงานให้

นักศกึษา 

ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมายใหท้ าไม่ว่าจะเป็นงาน

เดี่ยวหรอืงานกลุ่ม 

 

1.3 ปลูกฝังให้นักศกึษามี

ระเบียบวินัย โดยเน้นการ

เข้าช้ันเรยีนให้ตรงเวลา

และการส่งงานภายใน

เวลาที่ก าหนด 

ก าหนดวันเวลาส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการให้คะแนนการ

เข้าหอ้งเรียนและการส่งงานตรง

เวลา  

 

2. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความสามารถ

อธิบายหลักการและ

ทฤษฏีที่ส าคัญใน

เนือ้หาวิชาที่ศึกษา  

การสอนหลากหลายรูปแบบภายในช้ันเรยีน  

การบรรยาย สถานการณ์จ าลอง บทบาท

สมมต ิและการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้มกีาร

แสดงความคิดเห็นและซักถามขอ้สงสัย 

ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดย

การสอบย่อย และให้คะแนน 

 

2.2 มีความสามารถใน

การประยุกต์ใช้ ท าความ

เข้าใจ หลักการท างานของ

เครื่องมือที่ใชใ้น

หอ้งปฏิบัติการ 

การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม

ตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรยีนมีความ

สนใจ 

ประเมินผลจากการท างานที่

ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้

ค้นคว้า 

 

2.3 มีความสามารถ

ประเมินปัญหาที่เกิดใน

สถานการณ์จรงิในสถาน

การเรียนรูจ้ากสถานการณ์จรงิโดยการศกึษา

นอกสถานที่ 

ประเมินผลจากการท างานที่

ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้

ค้นคว้า 



12 

 

ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร, มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

ประกอบการจริงได้เพื่อ

น าไปประยุกต์ใชใ้น

ชีวติประจ าวันได้ 

 

 

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถใน

การใชร้ะบบคิดที่วิเคราะห์ 

สังเคราะหแ์ละวิพากษ์ได้  

มอบหมายงานที่พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีการวิเคราะห์ 

สังเคราะหแ์ละวิพากษ์ได้ โดยใช้รูปแบบการ

สอนที่หลายหลาก 

ประเมินจากการทดสอบทั้งการ

สอบย่อย การสอบกลางภาค 

และการสอบปลายภาค 

 

3.2 มีความสามารถใน

การประยุกต์ความรูท้ี่

ได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นและน าไป 

บูรณการกับศาสตร์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรยีนมี

โอกาสบูรณการความรูก้ับศาสตร์อื่น ๆ ได้ เช่น 

การฝึกปฏิบัติงานจริง  การท ากรณีศกึษา  การ

อภปิรายกลุ่ม  การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  การ

เรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ เป็นต้น 

ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน

เดี่ยว 

3.3 มคีวามสามารถใน

ประเมิน สรุปประเด็นและ

สร้างองค์ความรู้ใหมไ่ด้  

มอบหมายให้ผูเ้รียนท ารายงานค้นคว้าข้อมูลใน

สาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องน ามา

บูรณาการ เพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หม่ 

ประเมินผลจากกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่จัดในหอ้งเรียน 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบที่ต้องการ

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจติส านึกต่อ

ภาระหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายทั้งในระดับ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างาน

เป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง

บุคคล 

ประเมินจากการสังเกต

พฤติกรรมและการแสดงออก

ของผู้เรยีนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม
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ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร, มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

ปัจเจกและองค์การ และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

4.2 มีความสามารถใน

การปรับตัวในการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น 

สอดแทรกเรื่องความรับผดิชอบต่อตนเองและ

องค์การ การมมีนุษย์สัมพันธ์ การเข้าใจ

วัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับ

สภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อื่น 

ประเมินจากผลงานของกลุ่มและ

ผลงานของผูเ้รียนในกลุ่มที่ได้รับ

มอบหมายใหท้ างาน 

 

4.3 มีภาวะความเป็นผู้น า 

ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้นักศึกษา

หมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม  สมาชิกกลุ่มและ

ผูร้ายงานผล 

ประเมินจากการรายงานหน้าช้ัน

เรียนโดยอาจารย์ผู้สอน  และ

นักศึกษา 

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีความสามารถเลือก

ทักษะทางภาษาและ

รูปแบบการสื่อสารที่

เหมาะสม 

น าเสนองานในช้ันเรยีน โดยเลือกใช้รูปแบบของ

ภาษาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

จัดท ารายงานน าเสนอ 

5.2 มีความสามารถใน

การค้นคว้า หาความรู้

ทางดา้นวิชาการและ

วิชาชีพด้วยตนเอง  

ให้นักศึกษาค้นคว้า มโีอกาสค้นคว้าเรียบเรียง

ขอ้มูล พรอ้มการอ้างอิงแหล่งที่มาของขอ้มูล 

สามารถน าเสนอใหผู้อ้ื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 

และให้ความส าคัญในการอ้างองิแหลง่ที่มาของ

ข้อมูล 

ประเมินจากผลงานของผู้เรียน

ทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงาน

หนา้ช้ันเรยีนและรายงานที่เป็น

รูปเล่ม 

5.3 มคีวามสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จาก

แหลง่ขอ้มูลต่าง ๆ  และให้นักศึกษาน าเสนอ

ประเมินจากเทคนิคที่น าเสนอ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร, มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

การรวบรวมข้อมูล 

ติดตอ่สื่อสาร จัดการและ

น าเสนอข้อมูลได้ 

หนา้ช้ัน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลหลังการเรียนรู้

เพื่อจัดท าบทความวจิัย 

 

เทคนิคทางสถิติ ทาง

คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน และการ

เผยแพร่บทความวจิัยใน

วารสารวิชาการ 

 

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 

 


