
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอยีดรายวิชา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา เกษตรเคมี 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา  ภาคการศกึษาที่ 2/ ปีการศึกษา 2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. ชื่อวิชา ทักษะประสการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2 

2. รหัสวิชา กค 392 

3. จำนวนหน่วยกิต 1(0-3-1) 

4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี 

5. ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

6. ข้อกำหนด ไม่ม ี

7. ผูส้อน อ.ดร. สาวิกา กอนแสง (ผูป้ระสานงานรายวิชา) 

อ.ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ (ผูป้ระสานงานรายวิชา) 

8. การแก้ไขล่าสุด 26 /พฤศจกิายน / 2563 

9. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฎ ี
-

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

45

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

  15  

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา /  ฝกึงาน 

3

ช่ัวโมง 
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หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course learning outcomes) 

CLO1 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สำหรับการประกอบอาชีพ 

CLO2 เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมนักศึกษาก่อนการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  

คำอธิบายรายวิชา 

 การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขา เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการทำงาน การแก้ปัญหา เน้น

กิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการ

วางแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน และเป็นแนวทางพื้นฐานในการ

เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรมอือาชีพต่อไป 

 Development of professional skills and enhancement of learning and working process, problem solving, 

emphasis on activities for data collection, analysis and synthesis, project planning for working preparation 

and becoming the professional agricultural entrepreneurship.  

 

หมวดที่ 3: การปรับปรงุรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

1. เหตุผลในการปรับปรุงเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

เพื่อให้นักศึกษายังคงมีผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

 

2. รายละเอียดการปรับปรุงเนือ้หา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะในการทำงาน เช่น การทำงานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

1. นักศกึษาจะต้องมีการส่งงานตรงเวลา และครบตามที่กำหนดไว้ 

2. นักศกึษาจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่ผู้สอนกำหนด 
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หมวดที่ 5 : การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง (Specific learning outcomes) 

    - 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป (Generic learning outcomes) 

PLO5 บูรณาการความรู้ดา้นปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตรเข้ากับการบริหารธุรกิจได้ 

PLO6 แสวงหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเอง และทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

PLO7 สู้งาน เป็นผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม 

 

3. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

3.1 สร้างข้อตกลงกับนักศึกษาในการเข้าช้ันเรยีน และการส่งงาน เพื่อปลูกฝังให้นักศกึษามีระเบียบวินัย ตรงต่อ

เวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม  

3.2 มอบหมายใหท้ำกิจกรรมเป็นกลุ่ม 

3.3 สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 

การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม และการยอมรับผู้อื่น   

3.4 เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 

3.5 จัดใหม้ีการนำเสนองานหนา้ช้ันเรยีน เพื่อพัฒนาทักษะการใชภ้าษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 
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หมวดที่ 6 : ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับรายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวิชา 

PLO5 บูรณาการความรู้ดา้นปัจจัย

การผลิตและสารเคม ีทางการ

เกษตรเข้ากับการบริหารธุรกิจได้ 

PLO6 แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

เป็นอย่างดี 

PLO7 สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

รับผิดชอบต่อสังคม 

 

CLO1 เพื ่อให้นักศึกษาพัฒนา

ทักษะด้านต่าง ๆ สำหรับการ

ประกอบอาชีพ 

 

- ทักษะการทำงาน  

- ความสำคัญของหัวหนา้งาน และ

การทำงานเป็นทีม 

- การฝกึปฏิบัติงานในแปลง

เกษตรกร 

- ทักษะการทำงานวิจัย 

- เตรยีมสหกิจศึกษา (แนวทางการ

เขียนรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา 

แนวทางการเสนอผลการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา การศกึษาข้อมูลสถาน

ประกอบการสหกิจศกึษาและ

ลักษณะงานในหนา้ที่ การเตรยีม

ความพรอ้มในด้านต่าง ๆ ก่อนออก

ปฏิบัติงานสหกิจศกึษา) 

CLO2 เพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาก่อนการออก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนช่ัวโมง ผูส้อน 

1 

 

 

2 

3 

 

4-8 

9 

10-14 

 

 

 

- แนะนำรายวิชา ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 

เนือ้หา การวัดผล กิจกรรมของรายวิชา 

และแจง้กำหนดการที่เกี่ยวข้อง 

- ทักษะการทำงาน 

- ความสำคัญของหัวหนา้งาน และการ

ทำงานเป็นทีม 

- การฝกึปฏิบัติงานในแปลงเกษตรกร 

- ทักษะการทำงานวิจัย 

- เตรียมสหกิจศึกษา (การศกึษาข้อมูล

สถานประกอบการสหกิจศึกษาและ

ลักษณะงานในหนา้ที่ การเตรยีมความ

พร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนออก

ปฏิบัติงานสหกิจศกึษา แนวทางการ

เขียนรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา แนว

ทางการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสห

กิจศกึษา)  

3 

 

 

3 

3 

 

15 

3 

15 

 

 

 

 

 

อ.ดร. เพ็ญนภา 

 

 

อ.ดร. สาวิกา 

อ.ดร. สาวิกา 

 

อ.ดร. เพ็ญนภา 

อ.ดร. เพ็ญนภา 

อ.ดร. สาวิกา 

 

 

 

 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วิธีการสอน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมนิผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 

- แบบฝกึหัดในช้ัน

เรียน 

- การปฏิบัติงานใน

แปลง 

- การนำเสนอหนา้

ช้ันเรยีน 

- การบรรยาย 

- การมอบหมายงาน 

- การปฏิบัติงานใน

แปลง 

CLO1 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สำหรับการ

ประกอบอาชีพ 

CLO2 เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมนักศึกษาก่อนการออก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

แบบฝกึหัดในช้ันเรยีน 40 % 

การปฏิบัติงานในแปลง 40 % 

รายงานการศกึษาดูงาน 10 % 

การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 10 % 

รวมทั้งสิ้น 100 % 

 

หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู ้

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา กค 392 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2 

คู่มือสหกิจศกึษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี 

 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ 

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน)  

 

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 % 
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หมวดที่ 10 : คำอธิบายการประเมนิรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

การประเมนิผล เนือ้หาบทเรียน ประเภท/จำนวน 

แบบฝกึหัดในช้ันเรยีน - ความสำคัญของหัวหนา้งาน 

และการทำงานเป็นทีม 

- การเตรียมความพร้อมสหกิจ

ศกึษา 

แบบฝกึหัดท้ายบทเรียน 2 ชุด 

(งานเดี่ยว 1 ชุด งานกลุ่ม 1 ชุด) 

แบบฝกึหัดท้ายบทเรียน 1 ชุด 

แบบฝกึหัดนอกเวลาเรียน 2 ชุด 

 

การปฏิบัติงานในแปลง การปฏิบัติงานในแปลง การนำเสนอการปฏิบัติงานหนา้ช้ัน

เรียน 

การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน - - 

 

1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

การประเมนิผล ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ทักษะที่ตอ้งการพัฒนา 

Bloom’s 

taxonomy 

21st Century skils 

แบบฝกึหัดในช้ันเรยีน CLO1 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ

ด้านต่าง ๆ สำหรับการประกอบ

อาชีพ 

CLO2 เพื่อเป็นการเตรยีมความ

พร้อมนักศกึษาก่อนการออก

ปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

การนำไปใช้ ทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม 

ทักษะชีวติและ

การทำงาน 

ทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อ

และเทคโนโลยี 

การปฏิบัติงานในแปลง 

การมสี่วนร่วมในชัน้

เรียน 

 

1.3 เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

การประเมนิ เกณฑ์การประเมิน 

แบบฝกึหัดในช้ันเรยีน ตามแบบประเมินแบบฝกึหัดในแต่ละบทเรียน 

การปฏิบัติงานในแปลง ตามแบบประเมิน 

การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน บันทึกคะแนนการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 
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1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

การประเมนิ กำหนดการประเมิน 

แบบฝกึหัดในช้ันเรยีน สัปดาห์ที ่2-4, 13-14 

การปฏิบัติงานในแปลง สัปดาห์ที่ 5-15 

รายงานการศกึษาดูงาน สัปดาห์ที่ 15 

การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน ตลอดภาคการศกึษา 

 

หมวดที่ 11 : ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศึกษามีสทิธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 1 สัปดาห์หลังการให้คะแนน  

 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน อ.ดร. สาวิกา กอนแสง วันที่ 26 พฤศจกิายน 2563 


