
มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

 

มคอ.  รายละเอียดรายวิชา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา เกษตรเคม ี

วิทยาเขต เชยีงใหม ่

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา  ภาคการศกึษาท ี / ปีการศกึษา  

 

หมวดที  : ข้อมลูทวัไป 

 

1. ชอืวชิา การเกษตรกบัสงิแวดลอ้ม  

2. รหสัวชิา กค  

3. จาํนวนหน่วยกติ 3 (3-0-6) 

4. หลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร)์ สาขาวชิาเกษตรเคม ี

5. ประเภทหลกัสูตร หมวดวชิาบงัคบั  

6. ขอ้กําหนด ไม่ม ี 

7. ผูส้อน อ.ดร.มธุรส ชยัหาญ และ ผศ.ดร.อจัฉรา แกลว้กลา้  
8. การแกไ้ขล่าสุด  พ.ย  

9. จาํนวนชวัโมงทใีชต่้อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฎ ี
45

ชวัโมง 
ภาคปฏบิตั ิ

- 

ชวัโมง 

การศกึษา

ดว้ยตวัเอง 

90

ชวัโมง 
ทศันศกึษา /  ฝึกงาน -ชวัโมง 
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หมวดที  : จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course learning outcomes) 

CLO1 เพอืใหนั้กศกึษาเพอืใหน้กัศกึษาเขา้ใจความสาํคญัของการจดัการเกษตรและสงิแวดลอ้ม 

CLO2 เพอืใหนั้กศกึษารูแ้ละเขา้ใจการจดัการผลกระทบและลดผลกระทบของกจิกรรมการเกษตรและวสัดุ

ทางการเกษตรทมีตี่อสงิแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ  

CLO3 เพอืให้นักศึกษาสามารถอธิบายแนวทางการจัดการปัญหาสงิแวดล้อมและกฎระเบียบทเีกียวข้องกับ

การเกษตรไดอ้ย่างเหมาะสม 

  

คาํอธิบายรายวิชา 

    ศกึษาเกยีวกบัพนืฐานทางนิเวศวทิยา ความรู้ทางด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสงิแวดล้อม 

ผลกระทบของกิจกรรมการเกษตรและวัสดุทางการเกษตรต่อสิงแวดล้อมและแนวทางลดผลกระทบ 

การจดัการสงิแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ ปัญหาสงิแวดลอ้มและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการเกษตร   

 

หมวดที : การปรบัปรงุรายวิชาทีเกียวข้องกบัการสอนและการวดัประเมินผล 

1. เหตุผลในการปรบัปรุงเนือหา การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัประเมนิผล 

เพอืใหน้กัศกึษายงัคงมผีลลพัธก์ารเรยีนรูท้คีาดหวงัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 

 

2. รายละเอยีดการปรบัปรุงเนือหา การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัประเมนิผล 

ปรบักจิกรรมการเรยีนการสอนของบทเรยีนใน 4 สปัดาหแ์รก เป็นการเรยีนการสอน ในรปูแบบออนไลน์ มี

การมอบหมายงาน และสง่งานผ่านระบบออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรม MS Team 

 

หมวดที : ข้อบงัคบัรายวิชา 

1. นกัศกึษาจะตอ้งมกีารสง่งานมอบหมายตรงเวลาและครบตามจํานวนงานทกีําหนดไว ้

2. นกัศกึษาจะตอ้งเขา้สอบทุกครงั 

4. การจดัทํารายงานจะตอ้งมกีารจดัทาํรปูเล่มรายงานตามทกีําหนด 

 

หมวดที  : การพฒันาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

1. ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีเฉพาะเจาะจง (Specific learning outcomes) 

PLO 1  อธบิายหลกัการจดัการปัจจยัการผลติและสารเคมทีางการเกษตรในการผลติพชืไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

PLO 2  มทีกัษะในการจดัการปัจจยัการผลติและสารเคมทีางการเกษตรอย่างถูกตอ้ง 

PLO 3 สรา้งความเขา้ใจเกยีวกบัปัจจยัการผลติและสารเคมทีางการเกษตรสําหรบัมาตรฐานการผลติทาง

การเกษตรในระบบต่างๆ ได ้
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PLO 4  เสนอแนวทางการจดัการปัจจยัการผลติและสารเคมทีางการเกษตรใหท้นัต่อการเปลียนแปลงของโลกใน

ปัจจุบนั  

 

2. ผลลพัธ์การเรียนรู้ทวัไป (Generic learning outcomes) 

PLO4 แสวงหาความรูเ้พอืพฒันาตนเองและทาํงานร่วมกบัผูอ้นืไดเ้ป็นอย่างด ี

 

3. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

3.1 ปลูกฝังใหน้กัศกึษามวีนิัย ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามซอืสตัย ์โดยเน้นการส่งงานมอบหมาย

ภายในเวลาทกีําหนด และไม่คดัลอกเนือหาจากเพอืนร่วมชนัเรยีน 

 

3.2 ใชว้ธิกีารสอนหลากหลายรปูแบบ เช่น การบรรยาย การมอบหมายใหค้น้ควา้ในหวัขอ้ทเีกยีวขอ้ง เปิดโอกาส

ใหผู้เ้รยีนมกีารแสดงความคดิเหน็ และซกัถามขอ้สงสยั เพอืใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจเกยีวกบัแนวทางในการ

ความรูท้างดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสงิแวดลอ้ม ผลกระทบของกจิกรรมการเกษตรและวสัดุ

ทางการเกษตรต่อสงิแวดล้อมและแนวทางลดผลกระทบการจดัการสิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ปัญหา

สงิแวดลอ้มและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบัการเกษตรเพอืใชใ้นการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม  
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หมวดที :ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวิชาและความเชือมโยงสู่ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสตูร  

 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

(PLO) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัรายวิชา (CLO) 

บททีเกียวข้องกบัผลลพัธ์การ

เรยีนรู้ระดบัรายวิชา 

PLO1 อธิบายหลักการจัดการ

ปัจจยัการผลิตและสารเคมี

ทางการเกษตรในการผลิต

พชืไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 

PLO2 มทีกัษะในการจดัการปัจจยั

ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ส า ร เ ค มี

ทางการเกษตรอย่างถูกตอ้ง 

 

PLO3 สร้างความเข้าใจเกียวกับ

ปัจจยัการผลิตและสารเคมี

ท างก า ร เ กษต รสํ าหรับ

มาตรฐานการผลิตท าง

การเกษตรในระบบต่างๆ 

ได ้ 

CLO1 เพือให้นักศึกษาเข้าใจ

หลกัการการจดัการเกษตร

และสิงแวดล้อมได้อย่าง

ถูกต้อง  

 

. การเกษตรกบัการดํารงชวีติ  

. มลพษิทางการเกษตร 

. ผลกระทบของการใชส้ารเคมทีาง

การเกษตร 

 

CLO2 เพอืให้นักศกึษาเข้าใจถงึ

ผ ลก ร ะท บข องก า ร ใ ช้

สารเคมทีางการเกษตรต่อ

สงิแวดลอ้ม  

.  ผลกระทบของสารเคมีกํ าจัด

ศตัรพูชืต่อสงิแวดลอ้ม 

.  ผลกระทบของสารเคมีกํ าจัด

ศตัรพูชืต่อสุขภาพ 

. ผลกระทบของเกษตรกรรมต่อ

นิเวศธรรมชาต ิ 

 

 

 

PLO4 เสนอแนวทางการจัดการ

ปัจจยัการผลิตและสารเคมี

ทางการเกษตรให้ทันต่อ

การเปลยีนแปลงของโลกใน

ปัจจุบนั 

 

 

CLO3 เพอืให้นักศึกษาสามารถ

อ ธิ บ า ย แ น ว ท า ง ก า ร

จดัการปัญหาสงิแวดล้อม

และกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง

กบัการเกษตรและสารเคมี

ทางการเกษตรให้ทันต่อ

การเปลียนแปลงของโลก

ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสม 

.  ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร ที เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ

สงิแวดลอ้ม 

. เกษตรอนิทรยี ์

. เกษตรกรรมยงัยนื 

.เกษตรกรรมธรรมชาต ิ

.เทคโนโลยกีารเกษตร 

.ระบบเกษตรปลอดวสัดุเหลอืใช ้

. ก า ร อ นุ รัก ษ์ ท รัพย า ก ร แ ล ะ

สภาพแวดลอ้ม 

.การลดใชส้ารเคมใีนการเกษตร 

.กฎระเบียบทางสิงแวดล้อมที

เกยีวขอ้งกบัการเกษตร  
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หมวดที :แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

 
จำนวนช่ัวโมง  

 

ผสูอน 

๑ 

 

การเกษตรกับการดำรงชีวิต ๓ อ.ดร.มธุรส 

๒ มลพิษทางการเกษตร ๓ ผศ.ดร.อัจฉรา 

๓ ผลกระทบของการใชสารเคมีทางการเกษตร ๓ ผศ.ดร.อัจฉรา 

๔ ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตอสิ่งแวดลอม ๓ ผศ.ดร.อัจฉรา 

๕ ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตอสุขภาพ ๓ ผศ.ดร.อัจฉรา 

๖ ผลกระทบของเกษตรกรรมตอนิเวศธรรมชาติ ๓ อ.ดร.มธุรส 

๗ ระบบเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ๓ อ.ดร.มธุรส 

 สอบกลางภาค   อาจารย.ดร.มธุรส ชัยหาญ  

๘ เกษตรอินทรีย ๓ อ.ดร.มธุรส 

๙ เกษตรกรรมย่ังยืน ๓ อ.ดร.มธุรส 

๑O เกษตรกรรมธรรมชาติ ๓ อ.ดร.มธุรส 

๑๑ เทคโนโลยีการเกษตร ๓ อ.ดร.มธุรส 

๑๒ ระบบเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช ๓ อ.ดร.มธุรส 

๑๓ การอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม ๓ อ.ดร.มธุรส 

๑๔ การลดใชสารเคมีในการเกษตร ๓ อ.ดร.มธุรส 
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๑๕ 

 

 

กฎระเบียบทางสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ

การเกษตร 

๓ อ.ดร.มธุรส 

สอบปลายภาค อาจารย.ดร.มธุรส ชัยหาญ 

 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วิธีการสอน และผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวิชา 

การประเมนิผล วธิกีารสอน ผลลพัธ์การเรยีนรู้ระดบัรายวชิา (CLOs) 

- การสอบ 

- การสอบย่อย 

- การจดัทาํ 

- รายงานคน้ควา้/ 

ชนิงาน 

- การมสี่วนร่วมใน

ชนัเรยีน 

- การบรรยาย 

- การมอบหมายงาน 

 

CLO1 เพอืใหนั้กศกึษาเขา้ใจหลกัการการจดัการเกษตรและ

สงิแวดลอ้มไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

CLO2 เพอืใหนั้กศกึษาเขา้ใจถงึผลกระทบของการใช้

สารเคมทีางการเกษตรต่อสงิแวดลอ้ม 

CLO3 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถอธบิายแนวทางการจดัการ

ปัญหาสงิแวดลอ้มและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งกบั

การเกษตรและสารเคมทีางการเกษตรใหท้นัต่อการ

เปลยีนแปลงของโลกในปัจจุบนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

 

 

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธก์ารประเมิน สดัส่วน 

การสอบย่อย 15 % 

การสอบกลางภาค 35 % 

การสอบปลายภาค 35% 

รายงาน/ ชนิงาน 15 % 

รวมทงัสิน 100 % 

 

หมวดที :สือการสอนและการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนและสือการเรียนรู้ 

เอกสารประกอบการบรรยายทจีดัทาํโดยอาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 



7 

สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2. การวิจยัและบริการวิชาการ 

   .  ผลงานวิจยั  

     1). การคดัแยกแบคทเีรยีทสีามารถผลติเอนไซมไ์คตเินสเพอืย่อยสลายวสัดุเหลอืทงิทางการเกษตร (2546) 

     2). การบําบดันําเสยีจากกระบวนการผลติกระดาษสาโดยการใชจุ้ลนิทรยีอ์ดัเมด็ชวีภาพ (แหล่งทุน สวทช  

         ภาคเหนือ) (2548) 

     3). การศกึษาความหลากหลายของเหด็กลุ่มอการกิบรเิวณพนืทเีขตอนุรกัษ์ป่าบา้นโปง จ. เชยีงใหม่ (2545) 

     4). การศกึษาสารออกฤทธทิางชวีภาพของเหด็รบัประทานไดใ้นประเทศไทยเพอืยบัยงัแบคทเีรยีก่อโรค

ทอ้งเสยี (2547)  

     5). การศกึษาการผลติถวัเน่าโดยการใช้จุลนิทรยีธ์รรมชาตแิละการหาสภาวะทเีหมาะสมในการผลติถวัเน่า  

         (แหล่งทุน สวทช. ภาคเหนือ 2548) 

     6). การควบคุมเชอืราก่อโรครากขาวของยางพาราโดยจุลนิทรยีก์ลุ่ม PGPRs (2555) 

     7). การควบคุมเชอืราก่อโรครากขาวของยางพาราโดยจุลนิทรยีก์ลุ่ม PGPRs การทดสอบระดบัแปลงทดลอง 

         (2556) 

     8). สารออกฤทธทิางชวีภาพจากแอคตโินมยัซสีบรเิวณรากพชืในการควบคุมเชอืราก่อโรคขา้ว (2557) 

     9). สารออกฤทธทิางชวีภาพจากจุลนิทรยีก์ลุ่ม PGPRs ในการควบคุมโรคขอบใบแหง้ของขา้วสายพนัธุ์

เศรษฐกจิของไทย (2557) 

    10). สารออกฤทธทิางชวีภาพจากจุลนิทรยีก์ลุ่ม PGPRs ในการควบคุมโรคขอบใบแหง้ของขา้วสายพนัธุ์

เศรษฐกจิของไทย การทดสอบสภาพเรอืนทดลอง (2558) 

    11). การผลติ oligosaccharide หายาก nigeran จากขบวนการเหลอืทงิจากการแปรรูปยางพาราโดยการใช้

สว่นใสของนํายางพารา (2558) 

    12). การศกึษาสารออกฤทธทิางชวีภาพจากพชืสมุนไพรพนืบ้านในการยบัยงัแบคทเีรยีก่อโรคทอ้งเสยีใน

มนุษย ์(2546) 

    13). การศกึษาความหลากหลายของจุลนิทรยีก์ลุ่มเอนโดไฟทใ์นการควบคุมโรคพชืบางชนิด – โครงการย่อย

ท ี๑: การศกึษาความสามารถในการย่อยสลายฟอสเฟตโดยจุลนิทรยีก์ลุ่ม PGPRs และการควบคุมราก่อ

โรคพชืบางชนิด (แหล่งทุน วุฒเิมธวีจิยัอาวุโส สกว.) (2547-2549) 

   14).  การส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของขา้วสายพนัธุเ์ศรษฐกจิของไทยโดยการใชจุ้ลนิทรยีก์ลุ่ม PGPR (2558) 

 

   15).  การประยุกตใ์ชป้ระโยชน์จากซีรมันํายางพารา ทางการเกษตร ทางการแพทยแ์ละทางอุตสาหกรรม

ยางพารา (2559) 

   16).  การส่งเสรมิการงอกของขา้วไร่โดยวธิทีางกายภาพและชวีภาพ : การฉายรงัสแีกมมาควบคู่กบัจุลนิทรยี ์

PGPR (2561) 

   17). พฤษเคม ีสารออกฤทธทิางชวีภาพและการประยุกต์ใชเ้ชงิเภสชักรรมของชาเมยีง (2562)  

               

 

   



8 

สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ผลงานวิชาการ 

1). The antagonistic activity of bioactive compound producing Streptomyces of fusarium wilt disease 

and sheath blight disease in rice. Chiang Mai Journal of Science. (2018). Volume 45, Issue 4, Pages 

1680-1698.  (IF 2017-2018 = 0.409) 

 

2). Characterization of phosphate solubilizing Streptomyces as a biofertilizer. Chiang Mai Journal of 

Science (2018) Volume 45, Issue 2, Pages707-716. (IF 2017-2018 = 0.409) 

 

3). Antibacterial, Antioxidant properties and Bioactive compounds of Thai cultivated mushroom extract, 

Against food-borne bacterial strains. Chiang Mai Journal of Science (2018) Volume 45, Issue 4, Pages 

1713-1727. (IF 2017-2018 = 0.409) 

 

4). Solid-state cultivation of Bacillus thuringiensis R 176 with shrimp shells and rice straw as a 

substrate for chitinase production. Annals of Microbiology (2013) Volume 63, Pages 443-450.              

(IF 2017-2018 = 0.840) 

 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอืน 

  อนุสทิธบิตัร เลขทคีําขอ  การสกดัและการเพมิความบรสิุทธขิองสารเอล-ควาบราชทิอล  

       (L-quebrachitol) จากซรีมันํายางพารา ปี                   

งานบริการวิชาการ 

     1). การอบรมเชงิปฎบิตักิารการแปรรูปและเพมิมลูค่าผกั และ ผลไมอ้นิทรยีด์ว้ยกรรมวธิทีงีา่ย และ 

ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ ณ. คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้(๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑) 

     2). ผูพ้จิารณานิพนธต์น้ฉบบั (Reviewer) รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัมหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม่ ปี 

๒๕๕๙ จาํนวน ๑ เรอืง ฤทธทิางชวีภาพและความเขม้ขน้ต่อเซลลข์องสารสกดัสมุนไพรพนืบา้นไทยหญา้

ฮยุ่ีม 

    3). บรรณาธกิารวารสาร Journal of Biological Science (ฮ่องกง) ปี ๒๕๕๔-ปัจจุบนั 

    4). บรรณาธกิารวารสาร Octa Journal of Microbiology and Biotechnology  ปี ๒๕๕๘-ปัจจุบนั 

    5). บรรณาธกิารวารสาร Annals of Chromatography and Separation Techniques ปี ๒๕๕๘-ปัจจบุนั 

 

    6). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง Antiviral potential of cinnamaldehyde from 

        Cinnamomum verum Presl. against porcine reproductive and respiratory syndrome virus.          

การประชุมวชิาการและประกวดนวตักรรมบณัฑติศกึษาแห่งชาต ิครงัท ี1 “เทดิพระเกยีรตวินัแม่แห่งชาต ิ

สูค่วามมนัคง มงัคงั ยงัยนื”วนัท ี17-18 สงิหาคม 2560 ณ. ศูนยป์ระชุมนานาชาตดิเิอม็เพรส โรงแรมดเิอม็

เพรส จ. เชยีงใหม่ 
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    7). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง Purification and antibacterial characterization of 

ethyl acetate extract produced by Actinomadura sp. PN51B-4-1 strain. การประชุมวชิาการและ

ประกวดนวตักรรมบณัฑติศกึษาแห่งชาต ิครงัท ี1 “เทดิพระเกยีรตวินัแม่แห่งชาต ิสู่ความมนัคง มงัคงั 

ยงัยนื”วนัท ี17-18 สงิหาคม 2560 ณ. ศูนยป์ระชุมนานาชาตดิเิอม็เพรส  โรงแรมดเิอม็เพรส จ.เชยีงใหม่ 

           

    8). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง ผลกระทบของโรคฟันผุในเดก็ปฐมวยัต่อคุณภาพ

ชวีติ (Impact of Early Childhood Caries on the Oral Health-Related Quality of Life)  การประชุม

วชิาการและประกวดนวตักรรมบณัฑติศกึษาแห่งชาต ิครงัท ี1“เทดิพระเกยีรตวินัแม่แห่งชาต ิสูค่วาม

มนัคง มงัคงั ยงัยนื”วนัท ี17-18 สงิหาคม 2560 ณ. ศูนยป์ระชุมนานาชาตดิเิอม็เพรส  โรงแรมดเิอม็เพรส 

จ.เชยีงใหม่ 

 

   9). ผูพ้จิารณาบทความตน้ฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง การศกึษาอตัราชุกภาวะพร่องเอนไซม์ กลูโคส  

ฟอสเฟต ดไีฮโดรจเีนสในนักศกึษาหลกัสตูรสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ (Prevalence of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in 

Public Health students ,Faculty of Science and Technology, Phetchabun Rajabhat University) 

การประชุมวชิาการและประกวดนวตักรรมบณัฑติศกึษาแห่งชาต ิครงัท ี1 “เทดิพระเกยีรตวินัแม่แห่งชาต ิ

สูค่วามมนัคง มงัคงั ยงัยนื”วนัท ี17-18 สงิหาคม 2560 ณ. ศูนยป์ระชุมนานาชาตดิเิอม็เพรส  โรงแรมดิ

เอม็เพรส จ.เชยีงใหม่ 

 

   10). ผูพ้จิารณาบทความตน้ฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง การพฒันาตํารบัอาหารลดโซเดยีมตามธาตุเจา้เรอืน

เสมหะ (Development of Low-Sodium Food Recipes According to TathuJaoruen Belief: Semha 

Element) การประชุมวชิาการและประกวดนวตักรรมบณัฑติศกึษาแห่งชาต ิครงัท ี1 “เทดิพระเกยีรตวินั

แมแ่ห่งชาต ิสูค่วามมนัคง มงัคงั ยงัยนื” วนัท ี17-18 สงิหาคม 2560 ณ.ศูนยป์ระชุมนานาชาตดิเิอม็เพรส  

โรงแรมดเิอม็เพรส จ.เชยีงใหม่ 

11). ผูพ้จิารณาบทความตน้ฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง การตรวจพบอะแคนทามบีาจากตวัอย่างทรายและนํา

ทะเลทเีกบ็จากชายหาดในจงัหวดัภูเกต็ (DETECTION OF ACANTHAMOEBA SPP. FROM SAND 

AND SEAWATER SAMPLES COLLECED FROM THE BEACHES IN PHUKET) การประชุม

วชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาตคิรงัท ี41 (The 41St National and International 

Graduate Research Conference) วนัท ี17-18 สงิหาคม 2560 ณ.ศูนยป์ระชุมนานาชาตดิเิอม็เพรส โรง

แรมดเิอม็เพรส จ.เชยีงใหม่ 
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  12). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง การวเิคราะหป์รมิาณนํามนัปาล์มในนําเสยีดว้ย

เทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ Thin-Layer Chromatography/Flame Ionization Detection(TLC/FID) 

(QUANTITATIVE ANALYSIS OF PALM OIL BY THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY/FLAME 

IONIZATION DETECTION) การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาตคิรงัท ี41 

(The 41St National and International Graduate Research Conference) วนัท ี17-18 สงิหาคม 2560 

ณ.ศูนยป์ระชุมนานาชาตดิเิอม็เพรส โรงแรมดเิอม็เพรส จ.เชยีงใหม่ 

 

  13). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง AJB‐16.11.16‐15786 Title 

“Uses andtechnological prospects for the mangaba, a native fruit of Brazil”.    

African Journal of Biotechnology (AJB).  Mon 11/28/2016. 

 

  14). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง JHF-20.10.16‐0467  

  Title : Effect of Nitrogen and Potassium Applicaon Rates on Nitrogen Use Efficien          

cy and Tuber Minerals Content in Central High Lands of Ethiopia. Journal of Horticulture and 

Forestry. Thu 12/8/2016.  

 

  15). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง LJFP--2019-0037 Antioxidant, Antibacterial and 

Functional-Food-Packaging Potential of Olive Leaves from Pakistani Olive Cultivars. International 

Journal of Food Properties. 05-Feb-2019.  

 

  16). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง BAB_2019_156 Title The bacterial

 biodegradation of soil lecithin into biofertilizer catalyzed by plant micronutrients-molybdenum, 

manganese, and zinc ions. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 13/8/2019. 

 

  17). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง CMUJ-2018-0114 Title "Application of 

Streptomyces to Improve Quality of Vermicompost. Chiang Mai University Journal of Natural 

Sciences. 29/1/2019. 

        

   18). ผูพ้จิารณาบทความตน้ฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง AJMR-30.03.17-8546 Title Distribution of 

Cabbage Black rot and Characterization of Xanthomonas campestris pv. campestris isolates in 

Jimma, Southwest Ethiopia. African Journal of Microbiology Research. 5-6-2017. 
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   19). ผูพ้จิารณาบทความตน้ฉบบั (Reviewer)หวัขอ้เรอืง การศกึษาฤทธติ้านอนุมลูอสิระและการยบัยงั

เอนไซมแ์อลฟากลูโคซเิดสของสารสกดัหยาบครอบฟันส ีวารสารวชิาการ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ปี ๒๕๕๙ 

 

   20). ผูพ้จิารณาบทความตน้ฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง The Effects of Secreted Substance from 

Environmental Klebsiella pneumoniae Strain to Hyphal form of Pythium insidiosum. การประชุม

วชิาการและการประกวดนวตักรรมบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิระหว่างวนัท ี -  พฤษภาคม 

 ณ. ศูนยป์ระชุม นานาชาตดิเิอม็เพรส โรงแรมดเิอม็เพรส จงัหวดัเชยีงใหม่. 

 

  21). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง ISOLATION AND SCREENING OF  PLANT 

GROWTH-PROMOTING BACTERIA FROM UPLAND RICE (Oryza sativa L.) RHIZOSPHERE.

การประชุมวชิาการและการประกวดนวตักรรมบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิระหว่างวนัท ี -  

พฤษภาคม  ณ. ศูนยป์ระชุม นานาชาตดิเิอม็เพรส โรงแรมดเิอม็เพรส จงัหวดัเชยีงใหม่. 

 

  22). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง Effect of Iron on acuk expression in 

Talaromyces marneffei การประชุมวชิาการและการประกวดนวตักรรมบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิระหว่างวนัท ี -  พฤษภาคม  ณ. ศูนยป์ระชุม นานาชาตดิเิอม็เพรส โรงแรมดเิอม็

เพรส จงัหวดัเชยีงใหม่. 

 

  23). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง การแยกและคดัเลอืกยสีตท์นหวานจากนําผงึ 

(Isolation and Screening of Osmotolerant Yeast from Local Honey) รหสั P 2-24 ภาคโปสเตอร ์/ 

สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการประชุมวชิาการและการประกวดนวตักรรม บณัฑติศกึษาระดบัชาติ

และนานาชาต ิระหว่างวนัท ี -  พฤษภาคม  ณ. ศูนยป์ระชุมนานาชาตดิเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอม็

เพรส จงัหวดัเชยีงใหม่. 

 

 24). ผูพ้จิารณาบทความต้นฉบบั (Reviewer) หวัขอ้เรอืง ประสทิธภิาพสารสกดัหยาบดอกกระถนิทุ่ง (Xyris 

indica Linn.) ต่อการยบัยงัจุลนิทรยีก์่อโรคในนาขา้ว (The Efficiency of Xyris indica Linn. Crude 

Extract to Inhibit Pathogens of Rice) รหสั P 2-18 ภาคโปสเตอร ์/ สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

การประชุมวชิาการและการประกวดนวตักรรมบณัฑติศกึษา ระดบัชาตแิละนานาชาต ิระหว่างวนัที -  

พฤษภาคม  ณ. ศูนยป์ระชุม นานาชาตดิเิอม็เพรส โรงแรมดเิอม็เพรส จงัหวดัเชยีงใหม่. 
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หมวดที :  เกณฑก์ารประเมินผล 

 

ระดบัผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขนึไป 

B+ 75 - 79 % 

B 70 - 74 % 

C+ 65 - 69 % 

C 60 - 64 % 

D+ 55 - 59 % 

D 50 - 54 % 

F ตํากว่า 50 % 

 

หมวดที : คาํอธิบายการประเมินรายวิชา 

 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

การประเมนิผล เนือหาบทเรยีน ประเภท/จาํนวน 

การสอบย่อย - การเกษตรกบัการดาํรงชวีติ 

- มลพษิทางการเกษตร 

- ผลกระทบของการใชส้ารเคมทีาง

การเกษตร  

- ผลกระทบของการใชส้ารเคมี

กําจดัศตัรพูชืต่อสงิแวดลอ้ม 

 

อตันัย  ขอ้ 

 

การสอบกลางภาค - ผลกระทบของสารเคมีกําจัด

ศตัรพูชืต่อสุขภาพ 

- ผลกระทบของเกษตรกรรมต่อ

นิเวศธรรมชาต ิ

- ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร ที เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ

สงิแวดลอ้ม 

- เกษตรอนิทรยี ์ 

-เกษตรกรรมยงัยนื 

- เกษตรกรรมธรรมชาต ิ

อตันัย  ขอ้ 
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การสอบปลายภาค - เทคโนโลยกีารเกษตร  

- ระบบเกษตรปลอดวสัดุเหลอืใช้ 

- การอนุรกัษ์ทรพัยากรและ

สภาพแวดลอ้ม 

- การลดใชส้ารเคมใีนการเกษตร 

- กฏระเบยีบทางสงิแวดลอ้มที

เกยีวขอ้งกบัการเกษตร 

อตันัย  ขอ้ 

การประเมนิจากรายงาน/ ชนิงาน หวัขอ้สนใจ การเกษตรและ

สงิแวดลอ้ม 

งานกลุ่ม 1 ชนิงาน 

 

 

1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาทีแนบมาพร้อมกบัการประเมินผลนี 

 

การประเมนิผล ผลการเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา (CLOs) ทกัษะทตีอ้งการพฒันา 

Bloom’s 

taxonomy 

21st Century 

skils 

การสอบย่อย CLO1 เพอืให้นักศึกษาเข้าใจหลกัการการ

จัดการเกษตรและสิงแวดล้อมได้อ ย่าง

ถูกต้อง 

CLO2 เพอืให้นักศึกษาเขา้ใจถงึผลกระทบ

ของการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่ อ

สงิแวดลอ้ม 

CLO3 เพอืให้นักศกึษาสามารถอธบิายแนว

ทางการจัดการปัญหาสิงแวดล้อมและ

กฎระเบียบทีเกียวข้องกับการเกษตรและ

สารเคมีทางการ เกษตรให้ทันต่ อการ

เปลียนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่าง

เหมาะสม 

 

ความจาํ 

ความเขา้ใจ 

ทักษะการเรียนรู้

และนวตักรรม 

การสอบกลางภาค และ

การสอบปลายภาค 

ความจาํ 

ความเขา้ใจ 

ทักษะการเรียนรู้

และนวตักรรม 

การประเมนิจากรายงาน

และชนิงาน 

ความเขา้ใจ 

การนําไปใช ้

 

ทักษะการเรียนรู้

และนวตักรรม 

ทั ก ษ ะ ด้ า น

สารสนเทศ สือ

และเทคโนโลย ี
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1.3 เกณฑก์ารประเมิน (ถ้าม)ี 

 

การประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ 

การสอบ ตอบคาํถามถูกตอ้ง 

การประเมนิรายงาน/ ชนิงาน ตามแบบประเมนิผลงาน (ของผูส้อนแต่ละท่าน) 

 

1.4 วนัสุดท้ายของการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

การประเมนิ กําหนดการประเมนิ 

การสอบกลางภาค สปัดาหท์ ี8 

การสอบปลายภาค สปัดาหท์ ี16 

 

หมวดที  : ขนัตอนการแก้ไขคะแนน 

 

นกัศกึษามสีทิธทิจีะขอแกไ้ขคะแนนงานทไีดร้บัมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ ภายใน 1 สปัดาหห์ลงั

การใหค้ะแนน  

 

 

ผูร้บัผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน อ.ดร. มธุรส ชยัหาญ  วนัท ี  พ.ย 2563 


