
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวชิา 
 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 
สาขาวชิา ปฐพีศาสตร์ 
วทิยาเขต เชียงใหม ่
ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา  ภาคการศกึษาที= >/ ปีการศกึษา @ABC 

 
หมวดทีE F : ข้อมูลทัEวไป 

 
1. ชื=อวิชา หวัขอ้พเิศษในสาขาวชิาปฐพศีาสตร ์3 

2. รหสัวิชา ดป 603 

3. จํานวนหน่วยกิต 3(2-3-5) 
4. หลกัสตูร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีศาสตร์ 

5. ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเอกเลือก 
6. ข้อกําหนด ไมมี่ 

7. ผู้สอน ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร  
8. การแก้ไขลา่สดุ 1 / ธนัวาคม / 2563 
9. จํานวนชั=วโมงที=ใช้ตอ่ภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฎี 
30 

ชั=วโมง 
ภาคปฏิบติั 

45
ชั=วโมง 

การศกึษา
ด้วยตวัเอง 

90
ชั=วโมง 

ทศันศกึษา /  ฝึกงาน -ชั=วโมง 
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หมวดทีE J : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา (Course learning outcomes) 

1. CLO1เพื=อให้นกัศกึษามีความรู้ในหลกัการที=เกี=ยวข้องกบัการจดัการรวมทั nงพื nนฐานทฤษฎีทางด้านความ
อดุมสมบรูณ์ของดินขั nนสงู 

2. CLO2เพื=อให้นกัศกึษาสามารถสามารถวิเคราะห์ ปฏิบติั และประยกุต์ใช้ความรู้ที=เกี=ยวกบัความอดุม
สมบรูณ์ของดินขั nนสงู 

3. CLO3เพื=อให้นกัศกึษาสามารถสามารถนําความรู้พื nนฐานที=เกี=ยวข้องกบัความอดุมสมบรูณ์ของดินขั nนสงู
ประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจําวนั 

 
  
คาํอธิบายรายวชิา 
 มลัีกษณะเป็นกระบวนวชิาที4อาจารยผ์ูส้อนไดเ้ลอืกหัวขอ้พเิศษที4น่าสนใจในแขนงวชิานัHน ๆ โดยใหนั้กศกึษา
คน้ควา้ เรยีบเรยีง และนําเสนอ  
 
Study of interesting topics chosen by the instructor including data collection, writing and presentation. 
 

หมวดทีE 3: การปรับปรุงรายวชิาทีEเกีEยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

 
1. เหตผุลในการปรับปรุงเนื nอหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล 
เพื=อให้นกัศกึษายงัคงมีผลลพัธ์การเรียนรู้ที=คาดหวงัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
 
2. รายละเอียดการปรับปรุงเนื nอหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล 
ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนใน 4 สปัดาห์แรก เป็นการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ มีการ
มอบหมายงาน และสง่งานผา่นระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS Team 
 

หมวดทีE e: ข้อบังคับรายวชิา 
1. นกัศกึษาจะต้องมีการสง่งานมอบหมายตรงเวลา และครบตามจํานวนงานที=กําหนดไว้ 
2. นกัศกึษาจะต้องเข้าสอบทกุครั nง 
 
 
 

หมวดทีE f : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีEเฉพาะเจาะจง (Specific learning outcomes) 
PLO1 มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีที=เป็นพื nนฐานทางด้านปฐพีศาสตร์ และการจดัการผลผลติทางการเกษตรและ
สิ=งแวดล้อมได้อยา่งยั=งยืน 
PLO2 สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านปฐพีศาสตร์และนําไปประยกุต์ในการจดัการทรัพยากร
ดินและสิ=งแวดล้อมร่วมกบัเทคโนโลยีเพื=อการเกษตรที=ยั=งยืน 
PLO3 สามารถสื=อสารและเลือกใช้ เทคโนโลยีในการสื=อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปฐพีศาสตร์ การ
จดัการทรัพยากรดินและสิ=งแวดล้อมได้อยา่งเหมาะสม 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ทัEวไป (Generic learning outcomes) 
PLO4 สามารถทําวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีทางด้านปฐพีศาสตร์โดยยดึหลกัของจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3. การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ 
3.1 ปลกูฝังให้นกัศกึษามีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบ และมีความซื=อสตัย์ โดยเน้นการสง่งานมอบหมาย
ภายในเวลาที=กําหนด และไมค่ดัลอกเนื nอหาจากเพื=อนร่วมชั nนเรียนและแหลง่ข้อมลูของผู้ อื=น 
3.2 ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การมอบหมายให้ค้นคว้าในหวัข้อที=เกี=ยวข้อง เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนมีการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสยั เพื=อให้ผู้ เรียนสามารถเลือกหัวข้อปัญหาที=มีความสําคัญ
ทางด้านการเกษตร ให้มีความสามารถในการบรูณาการเนื nอหาที=เกี=ยวข้องในการใช้ความรู้ด้านดินให้เกิดประโยชน์
ทางการเกษตรให้เหมาะสมตอ่สถาณการณ์ปัจจบุนัให้มากที=สดุ 
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หมวดทีE p:ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิาและความเชืEอมโยงสู่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับรายวชิา (CLO) 

บททีEเกีEยวข้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับรายวชิา 

PLO1 มีความรู้ในหลกัการและ
ทฤษฎีที=เป็นพื nนฐานทางด้านปฐพี
ศาสตร์ และการจดัการผลผลติ
ทางการเกษตรและสิ=งแวดล้อมได้
อยา่งยั=งยืน 
PLO2 สามารถวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านปฐพี
ศาสตร์และนําไปประยกุต์ในการ
จดัการทรัพยากรดินและ
สิ=งแวดล้อมร่วมกบัเทคโนโลยีเพื=อ
การเกษตรที=ยั=งยืน 
PLO3 สามารถสื=อสารและเลือกใช้ 
เทคโนโลยีในการสื=อสารและการ
ถ่ายทอดองค์ความ รู้ ด้านปฐพี
ศาสตร์ การจัดการทรัพยากรดิน
และสิ=งแวดล้อมได้อยา่งเหมาะสม 
 

CLO1เพื=อให้นกัศกึษามีความรู้
ในหลกัการที=เกี=ยวข้องกบัการ
จดัการรวมทั nงพื nนฐานทฤษฎีจาก
หวัข้อปัญหาที=มีความสําคญั
ทางด้านการเกษตร 

- ความสําคญัของหวัข้อปัญหาที=มี
ความสําคญัทางด้านการเกษตร  
- ความสําคญัของหวัข้อปัญหาที=มี
ความสําคญัทางด้านการเกษตร 
ในทางการเกษตร 

CLO2เพื=อให้นกัศกึษาสามารถ
สามารถวิเคราะห์ ปฏิบติั และ
ประยกุต์ใช้ความรู้ที=เกี=ยวกบั
หวัข้อปัญหาที=มีความสําคญั
ทางด้านการเกษตร 

- ความรู้ความเข้าใจเกี=ยวกบัหวัข้อ
ปัญหาที=มีความสําคญัทางด้าน
การเกษตร 
- การจดัการดินและวิเคราะห์ปัญหา
ดินที=ขาดคณุภาพ 

PLO4 สามารถทําวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านปฐพีศาสตร์โดย
ยดึหลกัของจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

CLO3เพื=อให้นกัศกึษาสามารถ
สามารถนําความรู้พื nนฐานที=
เกี=ยวข้องกบัหวัข้อปัญหาที=มี
ความสําคญัทางด้านการเกษตร 
เพื=อประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจําวนั 
 

นําเสนอแลกเปลี=ยนในรูปแบบการ
เสวนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดทีE u:แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  
ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วธีิการสอน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา 
 

การประเมินผล วิธีการสอน ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวิชา (CLOs) 
- การสอบ 
- การสอบยอ่ย 
- การจดัทํา 
- รายงานค้นคว้า/ 
ชิ nนงาน 
- การมีสว่นร่วมใน
ชั nนเรียน 

- การบรรยาย 
- การมอบหมายงาน 
 

1. CLO1เพื=อให้นกัศกึษามีความรู้ในหลกัการที=
เกี=ยวข้องกบัการจดัการรวมทั nงพื nนฐานทฤษฎี
ทางด้านหวัข้อปัญหาที=มีความสําคญัทางด้าน
การเกษตร 

2. CLO2เพื=อให้นกัศกึษาสามารถสามารถวิเคราะห์ 
ปฏิบติั และประยกุต์ใช้ความรู้ที=เกี=ยวกบัหวัข้อ
ปัญหาที=มีความสําคญัทางด้านการเกษตร  

3. CLO3เพื=อให้นกัศกึษาสามารถสามารถนําความรู้
พื nนฐานที=เกี=ยวข้องกบัหวัข้อปัญหาที=มี
ความสําคญัทางด้านการเกษตร ประยกุต์ใช้กบั
ชีวิตประจําวนั 

 

 
 

สปัดาห์ที= หวัข้อ จํานวน 

ชั=วโมงบรรยายและปฎิบติั 

1 Amendment for agricultural 3 

2 Basic of soil condition  3 

3-4 Biochar in Agricultural 3 

5-7 Processing of biochar  6 

8-9 Characteristics of biochar  6 

10-11 How to improve soil by biochar 6 

12 Influence of biochar on environment  6 

13 Impact of biochar on crop production 6 

14-15 Case Study  3 
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3. กลยุทธ์การประเมิน 
กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

การสอบยอ่ย 10 % 
การสอบกลางภาค 35 % 

การสอบปลายภาค 35% 
รายงาน/ ชิ nนงาน 20 % 

รวมทั vงสิ vน 100 % 
 

หมวดทีE y:สืEอการสอนและการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนและสืEอการเรียนรู้ 
 

1.Soil and environmental quality. 2005. Gary, M. P., J. T.  Sims and G. F. Vance. Taylor & Francis. Boca  
Raton, FL. 569p.  

2. การวจัิยและบริการวชิาการ 
งานวิจยัของอาจารย์ผู้สอน 
งานบริการวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 

หมวดทีE z:  เกณฑ์การประเมินผล 
ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขึ nนไป 
B+ 75 - 79 % 

B 70 - 74 % 
C+ 65 - 69 % 

C 60 - 64 % 
D+ 55 - 59 % 

D 50 - 54 % 
F ตํ=ากวา่ 50 % 

 
 
 
 
 

หมวดทีE F|: คาํอธิบายการประเมินรายวชิา 
1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 
การประเมินผล เนื nอหาบทเรียน ประเภท/จํานวน 

การสอบยอ่ย Amendment for agricultural ตอบคําถามสั nน ๆ 5ข้อ  
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การสอบกลางภาค Basic of soil condition; Biochar in 
Agricultural; Processing of biochar; 
Characteristics of biochar 

 
อตันยั 20 ข้อ 
 
 

การสอบปลายภาค How to improve soil by biochar; Influence of 
biochar on environment;  Impact of biochar 
on crop production 

อตันยั 30 ข้อ 
 

การประเมินจากรายงาน/ 
ชิ nนงาน 

 Case Study งานกลุม่ 1 ชิ nนงาน 
 
 

1.2 ผลการเรียนรู้รายวชิาทีEแนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี v 
การประเมินผล ผลการเรียนรู้ระดบัรายวิชา (CLOs) ทกัษะที=ต้องการพฒันา 

Bloom’s 
taxonomy 

21st Century 
skils 

การสอบยอ่ย 1. CLO1เพื=อให้นกัศกึษามีความรู้ใน
หลกัการที=เกี=ยวข้องกบัการ
จดัการรวมทั nงพื nนฐานทฤษฎี
ทางด้านหวัข้อปัญหาที=มี
ความสําคญัทางด้านการเกษตร  

2. CLO2เพื=อให้นกัศกึษาสามารถ
สามารถวิเคราะห์ ปฏิบติั และ
ประยกุต์ใช้ความรู้ที=เกี=ยวกบั
หวัข้อปัญหาที=มีความสําคญั
ทางด้านการเกษตร 

3. CLO3เพื=อให้นกัศกึษาสามารถ
สามารถนําความรู้พื nนฐานที=
เกี=ยวข้องกบัหวัข้อปัญหาที=มี
ความสําคญัทางด้านการเกษตร 
ประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจําวนั 

 

ความจํา 
ความเข้าใจ 

ทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม 

การสอบกลางภาค และ
การสอบปลายภาค 

ความจํา 
ความเข้าใจ 

ทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม 

การประเมินจากรายงาน
และชิ nนงาน 

ความเข้าใจ 
การนําไปใช้ 
 

ทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม 
ทกัษะด้าน
สารสนเทศ สื=อ
และเทคโนโลยี 

 
1.3 เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

การสอบ ตอบคําถามถกูต้อง 
การประเมินรายงาน/ ชิ nนงาน ตามแบบประเมินผลงาน (ของผู้สอน) 

 
1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

การประเมิน กําหนดการประเมิน 
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สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การสอบกลางภาค สปัดาห์ที= 8 
การสอบปลายภาค สปัดาห์ที= 16 

 
หมวดทีE FF : ขั vนตอนการแก้ไขคะแนน 

นกัศกึษามีสทิธิ¡ที=จะขอแก้ไขคะแนนงานที=ได้รับมอบหมาย และ/หรือ คะแนนสอบ ภายใน 1 สปัดาห์หลงัการให้
คะแนน  
 
 
ผู้ รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน ผศ.ดร. จีราภรณ์  อินทสาร วนัที= 15 ธนัวาคม 2563 
 


