
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอยีดรายวิชา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา เกษตรเคมี 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา  ภาคการศกึษาที่ 2/ ปีการศึกษา 2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. ชื่อวิชา การผลิตพืชอาหารปลอดภัย 

2. รหัสวิชา กค 412 

3. จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6) 

4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี 

5. ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

6. ข้อกำหนด ไม่มี  

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

8. การแก้ไขล่าสุด 26 / พฤศจกิายน / 2563 

9. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฏี 
45

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

-

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

  90

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา /  ฝกึงาน 

6

ช่ัวโมง 
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หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course learning outcomes) 

CLO1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐานในการผลิตทั้งระดับชาติและ

นานาชาต ิ  

CLO2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการการจัดการในระบบการผลิตพชือาหารปลอดภัย 

CLO3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการจัดการในการผลิตพืชปลอดภัยได้ 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 ความสำคัญของการผลิตพืชอาหารปลอดภัย แนวทางการผลิตพืชปลอดภัย มาตรฐานและข้อกำหนดใน

การผลิตพชืปลอดภัยระบบต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ วิธีปฏิบัติเพื่อใหก้ารผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดใน

ทุกขั้นตอนของการผลิต รวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีการยกตัวอย่างกรณีการผลิตพืชปลอดภัยบาง

ชนิด เช่น พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก  

 Importance and concepts of safety practices in food crop production, national and internal standards and 

regulations, practices of whole production process including postharvest follows the regulations, case study 

of production of food crop, e.g. agronomy, vegetable and fruit crops   

 

หมวดที่ 3: การปรับปรงุรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

1. เหตุผลในการปรับปรุงเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

เพื่อให้นักศึกษายังคงมีผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

 

2. รายละเอียดการปรับปรุงเนือ้หา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 

เพิ่มเติมการศึกษาดูงานในแปลงเกษตรกรที่มกีารผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ 

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

1. นักศึกษาจะต้องส่งงานมอบหมายตรงเวลา และครบตามที่กำหนดไว้ 

2. นักศกึษาจะต้องเข้าสอบทุกครั้ง 
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หมวดที่ 5 : การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง (Specific learning outcomes) 

PLO1 อธิบายหลักการจัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตรในการผลิตพืชได้อย่างถูกต้อง 

PLO2 มีทักษะในการจัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง 

PLO3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตรสำหรับมาตรฐานการผลิตทาง

การเกษตรในระบบต่าง ๆ ได้ 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป (Generic learning outcomes) 

PLO4 เสนอแนวทางการจัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตรใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ปัจจุบัน 

 

3. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

3.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวนิัย ตรงต่อเวลา มคีวามรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ โดยเน้นการส่งงาน

มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด และไม่คัดลอกเนือ้หาจากเพื่อนร่วมช้ันเรยีน 

3.2 ใช้วธิีการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การมอบหมายงาน เน้นงานที่มีการพัฒนาทักษะเชิงคิด

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งมีการตั้งคำถามในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้

ฝกึทักษะในการตอบคำถาม เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย   
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หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับรายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวิชา 

PLO1 อธิบายหลักการจัดการ

ปัจจัยการผลิตและสารเคมี

ทางการเกษตรในการผลติพืชได้

อย่างถูกต้อง 

PLO2 มีทักษะในการจัดการปัจจัย

การผลิตและสารเคมีทางการ

เกษตรอย่างถูกต้อง 

PLO3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

ปัจจัยการผลิตและสารเคมี

ทางการเกษตรสำหรับมาตรฐาน

การผลิตทางการเกษตรในระบบ

ต่าง ๆ ได้ 

PLO4 เสนอแนวทางการจัดการ

ปัจจัยการผลิตและสารเคมี

ทางการเกษตรให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 

CLO1 เพื่อให้นักศกึษามีความรู้

เกี่ยวกับหลักการผลิตพชื

ปลอดภัยตามมาตรฐานในการ

ผลติทั้งระดับชาติและนานาชาติ   

 

- ความหมาย และความสำคัญของ

การผลติพืชอาหารปลอดภัย 

- แนวทางการผลติพืชปลอดภัย 

- ระบบการผลิตพืชปลอดภัย 

 

CLO2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

กระบวนการการจัดการใน

ระบบการผลิตพืชอาหาร

ปลอดภัย 

CLO3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

วางแผนการจัดการในการผลิต

พืชปลอดภัยได้ 

 

 

- มาตรฐานและข้อกำหนดในการ

ผลติพืชปลอดภัย 

- ตัวอย่างขัน้ตอนการผลิตพืช

ปลอดภัย 

- วิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการผลติพืชปลอดภัย 
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หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนช่ัวโมง ผูส้อน 

1 

 

2 

 

3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

13-15 

- แนะนำรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา 

การวัดผล และกิจกรรมของรายวิชา 

- ความหมาย และความสำคัญของ

การผลิตพืชอาหารปลอดภัย 

- แนวทางการผลติพืชปลอดภัย 

- ระบบการผลิตพืชปลอดภัย 

- มาตรฐานและข้อกำหนดในการผลิต

พืชปลอดภัย 

- ตัวอย่างขัน้ตอนการผลติพืชปลอดภัย 

- วิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การผลิตพืชปลอดภัย 

3 

 

3 

 

3 

9 

9 

 

9 

9 

 

อ.ดร. สาวิกา 

อ.ดร. สาวิกา 

อ.ดร. สาวิกา 

 

อ.ดร. สาวิกา 

อ.ดร. สาวิกา 

อ.ดร. สาวิกา 

 

อ.ดร. สาวิกา 

อ.ดร. สาวิกา 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วิธีการสอน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมนิผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 

- การสอบ 

- แบบฝกึหัดในช้ัน

เรียน 

- รายงาน 

- การมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรยีน 

- การบรรยาย 

- การมอบหมายงาน 

 

CLO1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตพืช

ปลอดภัยตามมาตรฐานในการผลิตทั ้งระดับชาติและ

นานาชาติ   

CLO2 เพื ่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการการจัดการใน

ระบบการผลิตพชือาหารปลอดภัย 

CLO3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการจัดการในการ

ผลติพืชปลอดภัยได้ 
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3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

แบบฝกึหัดในช้ันเรยีน 15 % 

การสอบกลางภาค 25 % 

การสอบปลายภาค 25 % 

รายงาน 20 % 

การมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 5 % 

รวมทั้งสิ้น 100 % 

 

หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู ้

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา กค 412 การผลิตพืชอาหารปลอดภัย 

 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ 

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (โครงการตำบลหนองล่อง 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 - แนวทางการผลติพืชปลอดภัย 

- ระบบการผลิตพืชปลอดภัย 

- มาตรฐานและข้อกำหนดในการผลิต

พืชปลอดภัย 

แบบฝกึหัดในช้ันเรยีน 

งานกลุ่ม 2 ชุด งานเดี่ยว 1 ชุด  

การสอบกลางภาค - ความหมาย และความสำคัญของ

การผลิตพืชอาหารปลอดภัย 

- แนวทางการผลติพืชปลอดภัย 

 

อัตนัย 5 ข้อ 

 

อัตนัย 5 ข้อ 

 

การสอบปลายภาค - ระบบการผลิตพืชปลอดภัย 

- มาตรฐานและข้อกำหนดในการผลิต

พืชปลอดภัย 

อัตนัย 5 ข้อ 

อัตนัย 5 ข้อ 

 

รายงาน - ตัวอย่างขัน้ตอนการผลติพืช

ปลอดภัย 

- วธิีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การผลิตพืชปลอดภัย 

รายงานค้นคว้า 2 ฉบับ 

รายงานการศกึษาดูงาน 2 ฉบับ 
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1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

การประเมนิผล ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ทักษะที่ตอ้งการพัฒนา 

Bloom’s 

taxonomy 

21st Century skils 

แบบฝกึหัดในช้ันเรยีน CLO1 เพื่อให้นักศกึษามีความรู้

เกี่ยวกับหลักการผลิตพชืปลอดภัย

ตามมาตรฐานในการผลติทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ   

CLO2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

กระบวนการการจัดการในระบบ

การผลิตพืชอาหารปลอดภัย 

CLO3 เพื่อให้นักศกึษาสามารถวาง

แผนการจัดการในการผลติพืช

ปลอดภัยได้ 

ความเข้าใจ 

การนำไปใช้ 

ทักษะการเรียนรูแ้ละ

นวัตกรรม 

ทักษะชีวติและการทำงาน 

การสอบกลางภาค และ

การสอบปลายภาค 

ความจำ 

ความเข้าใจ 

ทักษะการเรียนรูแ้ละ

นวัตกรรม 

การประเมนิจาก

รายงาน 

ความเข้าใจ 

การนำไปใช้ 

 

ทักษะการเรียนรูแ้ละ

นวัตกรรม 

ทักษะชีวติและการทำงาน 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ

และเทคโนโลยี 

 

1.3 เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

การประเมนิ เกณฑ์การประเมิน 

แบบฝกึหัดในช้ันเรยีน ตามแบบประเมินแบบฝกึหัด 

การสอบ ตอบคำถามถูกต้อง 

การประเมนิรายงาน ตามแบบประเมินผลงาน  

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

การประเมนิ กำหนดการประเมิน 

แบบฝกึหัดในช้ันเรยีน สัปดาห์ที่ 11, 13 และ 15 

การสอบกลางภาค สัปดาห์ที ่8 

การสอบปลายภาค สัปดาห์ที ่16 

การประเมนิรายงาน สัปดาห์ที่ 2, 10 และ 15 
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ส ำนกับริหำรและพฒันำวิชำกำร มหำวิทยำลยัแม่โจ ้

หมวดที่ 11 : ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศึกษามีสทิธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ ภายใน 1 สัปดาห์หลังการให้

คะแนน  

 

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


