
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอยีดรายวชิา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวชิา พชืไร่ 

วทิยาเขต เชียงใหม่ 

ภาคการศกึษา/ ปกีารศกึษา 2/2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ช่ือวิชา ดุษฎีนพินธ์ 2 

2. รหัสวิชา พร892 

3. จำนวนหน่วยกติ 6(0-18-0) 

4. หลักสูตร 1.วทด (พชืไร่) หลักสูตรปรับปรุงรอบป ี2562 

2.- 

5. ประเภทหลักสูตร หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป / วชิาบังคับ / วชิาเลอืก 

6. ขอ้กำหนด ไม่ม ี 

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

2. - 

3.- 

8. การแกไ้ขล่าสุด วัน / เดอืน / ปี 

9. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฏี 
0

ชั่วโมง 
ภาคปฏิบัต ิ

270

ชั่วโมง 

การศกึษา

ดว้ยตัวเอง 

0

ชั่วโมง 
ทัศนศกึษา /  ฝกึงาน 

0 

ชั่วโมง 

 

หมวดท่ี 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

(ภาษาไทย) ...การทำดุษฎีนิพนธ์ดว้ยความคดิสร้างสรรค์ ทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวข้อง การรวบรวมผลการ

ทดลองและวเิคราะห์ผล การเสนอประเด็นปัญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ท่ีปรกึษา และการ

แกป้ัญหาที่เกดิข้ึนจากการทำดุษฎีนิพนธ์… 
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สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ, มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

(ภาษาองักฤษ)… Research conduction with creativity involving theories and principle. Data collection and 

analysis. Research problem presentation and discussion with dissertation advisor. Solution to problems 

related to dissertation methodology and results.... 

หมวดที่ 3:การปรับปรุงรายวชิาที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมนิผล 

...ไม่มี... 

 

หมวดท่ี 4: ข้อบังคับรายวชิา 

…นักศึกษาจำเป็นตอ้งรายงานผลความก้าวหน้าในรายสองสัปดาห์ หรอืตามนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรกึษา

งานวจิัย... 

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 

ผลลัพธ์การเรยีนรูข้องหลักสูตร #  มคีุณธรรม จรยิธรรม ดา้นวชิาการ มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง 

และสงัคม 

  

  

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป 

ผลลัพธ์การเรยีนรูข้องหลักสูตร #  สามารถสรา้งองคค์วามรูท้างวชิาการเพอืพฒันางานดา้นพชืไร่

ไดด้ว้ยตนเอง 

 สามารถคดิวเิคราะหแ์ละประยุกต์ เพอืแกไ้ขปัญหาดา้นการผลติ

พชืไร่อย่างเป็นระบบ รวมถงึการใช้ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ

ในการทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หรอืประยุกต์ใช้วทิยาการ

ดา้นพชืไร่ทไีดเ้รยีนรูใ้นการประกอบอาชพีไดท้งัในบรบิทของ

องคก์ร หรอืธุรกจิอสิระ 

 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้ความรู้เท่าทนัการเปลยีนแปลงทาง

เทคโนโลย ีสภาวะการเปลยีนแปลงธรรมชาต ิ

  

  

  

3. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

 พัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์ ออกแบบวางแผน และการแก้ไขปัญหา 
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สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ, มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

 

 

หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับรายวชิาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ

รายวชิา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวชิา 

มคีุณธรรม จรยิธรรม ดา้นวชิาการ 

มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง และ

สงัคม 

ทักษะการคดิวเิคราะห์ 

ออกแบบวางแผน และการ

แกไ้ขปัญหา 

- 

สามารถสร้างองคค์วามรูท้าง

วชิาการเพอืพฒันางานดา้นพชืไร่

ไดด้ว้ยตนเอง 

 

  

สามารถคดิวเิคราะหแ์ละประยุกต ์

เพอืแกไ้ขปัญหาดา้นการผลติพชื

ไร่อย่างเป็นระบบ รวมถงึการใช้

ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการ

ทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

หรอืประยุกตใ์ชว้ทิยาการดา้นพชื

ไรท่ไีดเ้รยีนรูใ้นการประกอบอาชพี

ไดท้งัในบรบิทขององคก์ร หรอื

ธุรกจิอสิระ 

 

  

สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใชค้วาม

รูเ้ท่าทนัการเปลยีนแปลงทาง

เทคโนโลย ีสภาวะการ

เปลยีนแปลงธรรมชาต ิ

  

 

หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนชั่วโมง ผูส้อน 

Wk1-15 ปฏิบัติงานวิจัยในหัวขอของตนเอง และ 18 อ.ดร.ปัทมา หาญนอก 
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สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ, มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

สัปดาห์ที่ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนชั่วโมง ผูส้อน 

รายงานความกาวหนารายสองสัปดาห 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมนิผล, วธิกีารสอนและผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวชิา 

การประเมนิผล วธิกีารสอน ผลลัพธ์การเรยีนรูร้ะดับรายวชิา (CLOs) 

การนำเสนองาน ปฏบิัติ/อภปิราย/เรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง 

มีทักษะการคดิวเิคราะห์ ออกแบบวางแผน 

และการแกไ้ขปัญหา 

 

 

 

3. กลยุทธ์การประเมนิ 

กลยุทธ์การประเมนิ สัดส่วน 

ประเมินความกา้วหนา้ในงานวจิยั 100% 

  

  

รวมทั้งสิ้น 100% 

 

หมวดท่ี 8:สื่อการสอนและการเรียนรู้ 

1. หนังสอืเรียนและสื่อการเรยีนรู้ 

 Google Scholar และ database ตาง ๆ 

2. การวิจัยและบรกิารวชิาการ 

- 

หมวดที่ 9:  เกณฑ์การประเมนิผล 

ระดับผลการศกึษา เกณฑ์การประเมนิผล 

S มคีวามกา้วหน้าในงานวจิัย 

U ไม่มคีวามกา้วหนา้ในงานวจัิย 

 

หมวดที่ 10: คำอธบิายการประเมนิรายวชิา 

1. การประเมนิผล  

1.1. รายละเอยีด 



5 

 

สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ, มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

ตรวจสอบจากความก้าวหน้าในงานวจิัยเป็นหลักสำคัญ 

 

1.2 ผลการเรียนรู้รายวชิาที่แนบมาพร้อมกับการประเมนิผลนี้ 

- 

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….. 


