
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอยีดรายวิชา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา เกษตรเคมี 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา  ภาคการศกึษาที่ 2/ ปีการศึกษา 2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. ชื่อวิชา สัมมนา 

2. รหัสวิชา กค499 

3. จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6) 

4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี 

5. ประเภทหลักสูตร หมวดวิชาบังคับ  

6. ข้อกำหนด ไม่มี 

7. ผูส้อน อ.ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์   
8. การแก้ไขล่าสุด  

9. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฎี 
45

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

-

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

90

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา /  ฝกึงาน 

-

ช่ัวโมง 
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หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course learning outcomes) 

CLO1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล ความรู ้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือได้ 

CLO2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสทิธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และสื่อสารในเชิงวิชาการ  

 

คำอธิบายรายวิชา 

 ให้นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจทางด้านเกษตรเคมี เพื่อเขียนสรุปใจความสำคัญ พร้อมทั้ง

นำเสนอและอภิปรายในชัน้เรียน โดยความเห็นชอบของคณาจารย์  

 

หมวดที่ 3: การปรับปรงุรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

1. เหตุผลในการปรับปรุงเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

เพื่อให้นักศึกษายังคงมีผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

 

2. รายละเอียดการปรับปรุงเนือ้หา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนใน 4 สัปดาห์แรก เป็นการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ มีการ

มอบหมายงาน และส่งงานผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS Team 

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

1. นักศึกษาจะต้องมีการส่งงานมอบหมายตรงเวลา และครบตามจำนวนงานที่กำหนดไว้ 

2. นักศกึษาจะต้องนำเสนอบทความวชิาการในรูปแบบการสัมมนา 

 

หมวดที่ 5 : การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง (Specific learning outcomes) 

PLO 1 อธิบายหลักการจัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตรในการผลติพืช 

PLO 2 มีทักษะในการจัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง 

PLO 3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตรสำหรับมาตรฐานการผลิต

ทางการเกษตรในระบบต่าง ๆ ได้ 

PLO 4 เสนอแนวทางการจัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในปัจจุบัน 

PLO 6 แสวงหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป (Generic learning outcomes) 

PLO 6 แสวงหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

 

3. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

3.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวนิัย ตรงต่อเวลา มคีวามรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ โดยเน้นการส่งงาน

มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด และไม่คัดลอกเนือ้หาจากเพื่อนร่วมช้ันเรยีน 

3.2 ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การมอบหมายให้ค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการสัมมนา 

การสืบค้น และการอ่านบทความทางวิชาการ เพื่อสามารถนำมาสื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจทั้งในรูปแบบการเขยีน 

และนำเสนอปากเปล่า  
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หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับรายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวิชา 

PLO 1 อธ ิบายหล ักการ

จัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมี

ทางการเกษตรในการผลิตพชื 

PLO 2 ม ี ท ั ก ษ ะ ใ น การ

จัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมี

ทางการเกษตรอย่างถูกต้อง 

PLO 3 สร้างความเข้าใจ

เก ี ่ ยวก ับป ัจจ ัยการผล ิตและ

สารเคมีทางการเกษตรสำหรับ

มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร

ในระบบต่าง ๆ ได้ 

PLO 4 เสนอแนวทางการ

จัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมี

ทางการเกษตรให ้ท ันต ่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 

PLO 6 แสวงหาความร ู้

เพ ื ่อพ ัฒนาตนเองและทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

CLO1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

ส ืบค ้นข ้อม ูล ความร ู ้  และ

เทคโนโลย ีท ี ่ท ันสมัย และมี

ความน่าเชื่อถือได้ 

 

1. บทนำ  

- ความหมายของการสัมมนา  

- องค์ประกอบของสัมมนา 

 - รูปแบบการสัมมนา  

- การเลือกหัวข้อเรื่อง 

2. การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ 

เกี่ยวข้องในระดับชาติและนานาชาติ 

CLO2 เพ ื ่ อ ให ้น ักศ ึกษา เก ิด

ประส ิทธ ิภาพในการพ ัฒนา

ทักษะการคิด วิเคราะห์ และ

สื่อสารในเชิงวิชาการ  

 

3. หลักการอ่านบทความทาง

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

4. การจัดทำเอกสารประกอบการ 

สัมมนา  

- การเรียบเรียงบทความ  

- การแสดงผล  

- การเขียนเอกสารอ้างอิง 

5. รูปแบบการนำเสนอในการสัมมนา 

- การนำเสนอโปสเตอร์  

- การนำเสนอแบบปากเปล่า 

6. พัฒนาทักษะการนำเสนองาน 

7. นำเสนอการสัมมนา 

 

หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนช่ัวโมง ผูส้อน 

1-2 บทนำ  

- ความหมายของการสัมมนา  

- องค์ประกอบของสัมมนา  

- รูปแบบการสัมมนา  

- การเลือกหัวข้อเรื่อง 

6 เพ็ญนภา 
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3-4 การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ 

เกี่ยวข้องในระดับชาติและนานาชาติ 

6 เพ็ญนภา 

5-6 หลักการอ่านบทความทางวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 

6 เพ็ญนภา 

7-8 การจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา 

- การเรียบเรียงบทความ  

- การแสดงผล  

- การเขียนเอกสารอ้างอิง 

6 เพ็ญนภา 

9-10 รูปแบบการนำเสนอในการสัมมนา - 

การนำเสนอโปสเตอร์ - การนำเสนอ

แบบปากเปล่า 

6 เพ็ญนภา 

11-12 พัฒนาทักษะการนำเสนองาน 6 เพ็ญนภา 

13-15 นำเสนอการสัมมนา 9 เพ็ญนภา 

 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วิธีการสอน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมนิผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 

- การมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรยีน 

- การจัดทำ

บทคัดย่อ 

- การนำเสนอเชิง

วิชาการแบบปาก

เปล่า 

- การบรรยาย 

- การมอบหมายงาน 

 

CLO1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือได้ 

CLO2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาทกัษะ

การคิด วิเคราะห์ และสื่อสารในเชิงวิชาการ  

 

 

 

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

การเขียนบทคัดย่อ 40 % 

การนำเสนอสัมมนา 60% 

รวมทั้งสิ้น 100 % 
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หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู ้

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

เอกสารประกอบการบรรยายที่จัดทำโดยอาจารย์ผูส้อน 

 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ 

งานวิจัยของอาจารย์ผูส้อน 

งานบริการวิชาการของอาจารย์ผูส้อน 

 

หมวดที่ 9:  เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขึ้นไป 

B+ 75 - 79 % 

B 70 - 74 % 

C+ 65 - 69 % 

C 60 - 64 % 

D+ 55 - 59 % 

D 50 - 54 % 

F ต่ำกว่า 50 % 

 

หมวดที่ 10: คำอธิบายการประเมินรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

การประเมนิผล เนือ้หาบทเรียน ประเภท/จำนวน 

การเขียนบทคัดย่อ จากหัวข้อบทความทางวิชาการที่

นักศึกษาสนใจ 

1 

การนำเสนอสัมมนา จากหัวข้อบทความทางวิชาการที่

นักศึกษาสนใจ 

1 
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1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

การประเมนิผล ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ทักษะที่ตอ้งการพัฒนา 

Bloom’s 

taxonomy 

21st Century skils 

การเขียนบทคัดย่อ CLO1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล 

ความรู ้ และเทคโนโลยีที ่ท ันสมัย และมี

ความน่าเชื่อถือได้ 

CLO2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสิทธิภาพใน

การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และ

สื่อสารในเชิงวิชาการ  

 

ความจำ 

ความเข้าใจ 

ทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม 

ความจำ 

ความเข้าใจ 

ทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม 

การนำเสนอสัมมนา ความเข้าใจ 

การนำไปใช้ 

 

ทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม 

ทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อ

และเทคโนโลยี 

 

1.3 เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

การประเมนิ เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนบทคัดย่อ ตามแบบประเมินผลงานของผู้สอน 

การนำเสนอสัมมนา ตามแบบประเมินผลงานของผู้สอน 

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

การประเมนิ กำหนดการประเมิน 

การเขียนบทคัดย่อ สัปดาห์ที ่12 

การนำเสนอสัมมนา สัปดาห์ที ่13-15 

 

หมวดที่ 11 : ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศึกษามีสทิธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ ภายใน 1 สัปดาห์หลังการให้

คะแนน  

 

 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน อ.ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 


