
มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

มคอ.3 รายละเอียดวิชา 

 

คณะ  มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

สาขาวิชา กลุมวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

วิทยาเขต แพร 

ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 2/2563 

 

หมวดที่ 1: ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อวิชา เกษตรเพ่ือชีวิต 

2. รหัสวิชา ผษ101 

3. จำนวนหนวยกิต 3 (3-0-6) 

4. หลักสูตร การบัญช ีชั้นป 1 

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมปาไม ชั้นป 1 

5. ประเภทหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

6. ขอกำหนด - 

7. ผูประสานงานรายวิชา อาจารย ดร.สิทธิเดศ ศรีนอย 

8. ผูสอน รองศาสตราจารย ดร.ณัฐพร จันทรฉาย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา พงษการัณยภาส 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณา มังกิตะ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุจดาว คนยัง 

อาจารย ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย 

อาจารย ดร.มณฑล นอแสงศร ี

อาจารย ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ 

อาจารย ดร.ขวัญจรัส เชิงปญญา 

อาจารยนลินี คงสุบรรณ 

อาจารยสุมัย หมายมั่น 

นายศตพล กัลยา 

9. การแกไขลาสุด 27 พฤศจิกายน 2563 

10. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  

ภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง ภาคปฏิบัต ิ - 
การศกึษา 

ดวยตัวเอง 
90 ชั่วโมง 

ทัศนศึกษา/ 

ฝกงาน 
- 
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หมวดที่ 2: คำอธิบายรายวิชา 

 

วิวัฒนาการ และความสำคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา ปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมที่มีผลตอปจจัยการผลิตทางการเกษตร ระบบการเกษตรทรัพยากรการผลิตดานจุลินทรีย พืช สัตว ประมง: 

ความหลากหลายของทรัพยากร การนำมาใชประโยชน การจัดการและการอนุรักษ เพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน และเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม การสื่อสารองคความรูทางการเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดำริกับการเกษตร 

Evolution and importance of agriculture; biodiversity in the ecosystem; environmental factors 

affecting agricultural production; agricultural production systems; Resources from microorganisms, 

plants, land animals and aquatic animals: diversity of resources, utilization, management and 

conservation for sustainable and environmental friendly agriculture; communication of agricultural 

knowledge; royal initiative development and agriculture. 

 

หมวดที ่3: การปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะจาก มคอ.5 

ขอเสนอแนะ การปรับปรุง 

- - 

 

หมวดที่ 4: ขอตกลงรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน 

4.1 นักศึกษาตองเขาเรียนไมนอยกวา 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 

4.2 นักศึกษาตองเขาสอบปลายภาค 

4.3 นักศึกษาตองสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลา 

 

หมวดที่ 5: ความสอดคลองกับผลการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLO) 

1. ผลการเรียนรูเฉพาะทาง (Specific PLO) 

PLO# รายละเอียด PLO 

  

 

2. ผลการเรียนรูท่ัวไป (Generic PLO) 

PLO# รายละเอียด PLO 

  

 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning) 

L# รายละเอียด 
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หมวดที่ 6: ความเชื่อมโยงผลการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLO) สูระดับรายวิชา (CLO) 

PLO# CLO# รายละเอียด CLO บท# 

    

 

หมวดที่ 7: แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหที่ บท/หัวขอ/เรื่อง 
จำนวน 

ชั่วโมง 
ผูสอน 

1 

(30/11/63) 

ชี้แจงรายวิชา 

บทที่ 1 วิวัฒนาการและความสำคัญของการเกษตร 

3  

อ.ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย 

2 

(7/12/63) 

บทที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศวิทยา 

3 ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ 

3 

(14/12/63) 

บทที่ 3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอปจจัย 

การผลิตทางการเกษตร 

3 อ.ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย 

4 

(21/12/63) 

บทที่ 4 ระบบการเกษตร 3 อ.ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย 

5 

(28/12/63) 

บทที่ 5 ทรัพยากรการผลิตดานพืช 3 อ.ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย 

6 

(4/1/64) 

บทที่ 6 ทรัพยากรการผลิตดานจุลินทรีย 3 อ.ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ 

อ.ดร.ขวัญจรัส เชิงปญญา 

7 

(11/1/64) 

กิจกรรมนอกหองเรียน: เดินปารอบมหาวิทยาลัย  อ.สุมัย หมายมั่น 

อ.ดร.มณฑล นอแสงศรี 

8 

(18/1/64) 

กิจกรรมนอกหองเรียน: ฐานเรียนรูเกษตรอินทรีย

และศูนยรวมพันธุไมทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง 

3 อ.ดร.มณฑล นอแสงศรี 

9 สอบกลางภาค 25 - 31 ม.ค. 2563 

10 

(1/2/64) 

บทที่ 7 ทรัพยากรการผลิตดานสัตว 3 ผศ.ดร.ดุจดาว คนยัง 

11 

(8/2/64) 

บทที่ 8 ทรัพยากรการผลิตดานประมง 3 รศ.ดร.ณฐัพร จันทรฉาย 

12 

(15/2/64) 

บทที่ 9 การสื่อสารองคความรูทางการเกษตร 3 คุณศตพล กัลยา 

13 

(22/2/64) 

บทที่ 10 การจัดการและการอนุรักษ เพ่ือการเกษตร

ที่ยั่งยืน 

3 ผศ.ดร.กฤษดา พงษการัณยภาส 
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14 

(1/3/64) 

บทที่ 11 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 

กับการเกษตร 

3 อ.นลินี คงสุบรรณ 

15 

(8/3/64) 

กิจกรรมนอกหองเรียน: ฐานเรียนรูแปลงเกษตร

สาธิตเกษตรทฤษฏีใหม 

3 ผศ.ดร.กฤษดา พงษการัณยภาส 

16 

(15/3/64) 

กิจกรรมนอกหองเรียน: ฐานเรียนรูเกษตรอินทรีย 3 ผศ.ดร.กฤษดา พงษการัณยภาส 

อ.ดร.ขวัญจรัส เชิงปญญา 

17 สอบปลายภาค 

วันศุกรท่ี 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. 

หอง 113 อาคารพลังแมโจสามัคค ี

 

2. ความสอดคลองระหวางการประเมินผล วิธีการสอน และผลการเรียนรูระดับรายวิชา (CLO) 

การประเมินผล วิธีการสอน ผลการเรียนรูระดับรายวิชา (CLO#) 

การสอบกลางภาค ปลายภาค - การยกตัวอยางจากเหตุการณ 

หรือสถานการณจริง 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การถาม-ตอบ 

- การลงมือปฏิบัติจริง 

- การศกึษาดูงาน 

 

งานที่ไดรับมอบหมาย - การถาม-ตอบ 

- มอบหมายงานใหคนควาองคความรู

จากแหลงขอมูลตาง ๆ 

- การฝกปฏิบัติ 

 

 

3. กลยุทธการประเมิน 

การประเมินผล สัดสวน (%) 

สอบกลางภาค (บทท่ี 1, 3, 4, 5) 20 

สอบปลายภาค (บทที่ 6, 7, 10, 11) 20 

งานที่ไดรับมอบหมาย (บทที่ 2, 8, 9, สมุดบันทึก,  

การเขาชั้นเรียน, การปลูกพืช, เรียงความ, งานอื่น ๆ) 

60 

รวมทั้งสิ้น 100 

 

  



5 

 

หมวดที่ 8: สื่อการเรียนรูและงานวิจัย 

 

1. สื่อการเรียนรูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 453 (การอารักขาพืชประยุกต) 

2. จรัญ จันทลักขณา และ ผกาพรรณ สกุลมั่น. 2546. การเกษตรยั่งยืน หลักการ แนวทาง และตัวอยาง

ระบบฟารม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กรุงเทพฯ. 206 หนา. 

3. นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค หุตานุวัตร. 2547. เกษตรกรรมยั่งยืน กระบวนทัศน กระบวนการและ

ตัวชี้วัด. มูลนธิเิกษตรกรรมยั่งยืน: นนทบุรี. 310 หนา. 

4. ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค. 2542. ปุยหมัก ดินหมัก และปุยน้ำชีวภาพ: เพ่ือการปรับปรุงดินโดยวิธีเกษตร

ธรรมชาติ สำนักพิมพโอเดียน: กรุงเทพ. 63 หนา. 

5. กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2536. เกษตรยั่งยืน อนาคตการเกษตรไทย. เอกสาร

วิชาการประจำป. 336 หนา. 

2. งานวิจัยที่นำมาสอนในรายวิชา 

1. งานบริการวิชาการ เรื่อง โครงการแปรรูปและเพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือลดปญหาหมอก

ควัน 

2. งานบริการวิชาการ เรื่อง การผลิตปุยหมักชีวภาพจากจุลินทรียทองถิ่นเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพปุยหมักชีวภาพแบบครบวงจร และการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงกระบือ

พ้ืนบานดวยเทคโนโลย ี

 

 

หมวดที่ 9: เกณฑการประเมินผล 

 

ระดับผลการศึกษา เกณฑการประเมินผล 

A 80% ขึ้นไป 

  B+ 75 - 79% 

B 70 - 74% 

  C+ 65 - 69% 

C 60 - 64% 

  D+ 55 - 59% 

D 50 - 54% 

F นอยกวา 50% 
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หมวดที่ 10: รูบรคิ (Rubric) และเกณฑการใหคะแนน 

 

1. การประเมินผล 

1.1 รายละเอียด 

 

ขอสอบกลางภาค 

เนื้อหา รายละเอียด จำนวนขอ รอยละ 

บทที่ 1 วิวัฒนาการและความสำคญัของการเกษตร 10 

20 
บทที่ 3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอปจจัยการผลิตทางการเกษตร 10 

บทที่ 4 ระบบการเกษตร 10 

บทที่ 5 ทรัพยากรการผลิตดานพืช 10 

 

ขอสอบปลายภาค 

เนื้อหา รายละเอียด จำนวนขอ รอยละ 

บทที่ 6 ทรัพยากรการผลิตดานจุลินทรีย 10 

20 
บทที่ 7 ทรัพยกรการผลิตดานสัตว 10 

บทที่ 10 การจัดการและการอนุรักษเพ่ือการเกษตรยั่งยืน 10 

บทที่ 11 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริกับการเกษตร 10 

 

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

เนื้อหา รายละเอียด รอยละ 

บทที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา 5 

บทที ่8 ทรัพยากรการผลิตดานประมง 7.5 

บทที่ 9 การสื่อสารองคความรูทางการเกษตร 7.5 

สมุดบันทึก สรุปความรูที่ไดเรียนในแตละหัวขอ 3 

การเขาชั้นเรียน การเขาเรียนตรงเวลา 2 

การปลูกพืช การปลูกและดูแลรักษาพืชระยะเวลา 2 เดือน 10 

เรียงความ 
โดยใชความรูท่ีไดเรียนในรายวิชานี้มาทำการวางแผนการทำ

อาชีพเกษตร 
5 

งานอ่ืน ๆ  
เขียนรายงานสรุปความรูจากการฝกปฏิบัติ หรือ การเขาศึกษา

ดูงานตามแหลงเรียนรูตาง ๆ 
20 
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1.2 ผลการเรียนรูรายวิชา (CLO) ท่ีตองการประเมิน 

การประเมินผล ผลการเรยีนรูรายวชิา (CLOs) 
ทักษะที่ตองการพัฒนา 

Bloom’s taxonomy 21st Century Skills 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค  

Cognitive domain 

- ความรู 

- ความเขาใจ 

Fundamental Literacies 

- Literacy 

- Scientific literacy 

งานที่ไดรับมอบหมาย 

 

Cognitive domain 

- ความรู 

- ความเขาใจ 

- การวิเคราะห 

Affective domain 

- การรับรู 

- การตอบสนอง 

Psychomotor domain 

- การรับรู 

- การลงมือปฏิบัติตาม 

Fundamental Literacies 

- Literacy 

- Scientific literacy 

- ICT literacy 

Competencies 

- Critical thinking 

- Communication 

- Collaboration 

Character quality 

- Curiosity 

- Persistence 

- Leadership 

 

 

1.3 รูบรคิ (Rubric) และเกณฑการใหคะแนน (ถามี) 

 

1.4 การสงงานและการแจงผลการประเมินใหผูเรียน 

วันสุดทายของการสงงาน คือ วันเมื่อเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคในวันศกุรที่ 26 มีนาคม 2564 และแจงผล 

การประเมินใหผูเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 11: ขัน้ตอนการแกไขคะแนน 

  

นักศึกษาสามารถขอแกไขคะแนนงานที่ไดรับมอบหมาย และ/หรือ คะแนนสอบยอย ตั้งแตวันที่ประกาศผล

คะแนนจนกระทั่งถึงวันสอบปลายภาคของรายวิชา คือ วันศุกรที่ 26 มีนาคม 2564 

 

 

ผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน อาจารย ดร.สิทธิเดศ ศรีนอย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  

 

 


