
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 

 

คณะ คณะผลิตกรรมการเกษตร   

สาขาวิชา สาขาวิชาพืชไร่ 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา 2/2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อวิชา พืชไร่เศรษฐกิจ 

2. รหัสวิชา พร 351 

3. จ านวนหนว่ยกิต 3(2-3-5) 

4. หลกัสูตร 1.วทบ (พืชไร่) หลักสูตรปรับปรุงรอบปี 2560 

2. 

5. ประเภทหลักสูตร  วิชาบังคับ  

6. ข้อก าหนด ไม่ม ี/ ชื่อวชิา (รหัสวิชา) 

7. ผูส้อน 1. อ.ดร.ธิดารัตน์  ศิริบูรณ์  

2.  

3. 

8. การแก้ไขล่าสุด 3/ 7 / 2563 

9. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฏี 
30

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

45

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

75

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา /  ฝกึงาน 

....

ช่ัวโมง 

 

หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 พืชไร่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจตลอดจนภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย และมัน
ส าปะหลัง โดยศึกษาถิ่นก าเนิด แหล่งผลิตที่ส าคัญ แหล่งผลิตที่ส าคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมทางอาหารและเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการผลิตและการตลาด การเลือกพันธุ์ปลูก เทคนิคการผลิต การ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
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      Agronomy that are important to the economic and industrial sectors, including Rice maize 
soybean sugarcane and cassava. Study origin the botanical the right environment the importance of 
food and economy the production and marketing choosing varieties planted technology 
maintenance harvest. As well as post-harvest technology. 

 

หมวดที่ 3:การปรับปรงุรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

 วิชาพืชไร่เศรษฐกิจได้ท าการปรับปรุงรายวิชา โดยการคัดเลือกพืชไร่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยและภาคเหนือตอนบน จ านวน 6 พืช เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยให้

นักศึกษารับผิดชอบปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ ดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช แมลง ตลอดจนเก็บเกี่ยว ให้ไปตาม

หลักการปลูกพืช GAP และท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และท ารายงานส่ง 

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

 นักศึกษาสามารถปลูกพืชไร่ ดูแลรักษา จนสามารถเก็บเกี่ยวได้ และท ารายงานส่งให้เรียบร้อย  

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร # 1.สามารถปลูกพืชไร่ตามมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand. 

 2.สามารถวิเคราะหแ์ละบริหารจัดการเขตกรรมในสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาประกอบการผลิต

พืชไร่ 

 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร # 1.สามารถอธิบายในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

 - พัฒนาทักษะการผลติพืชให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

 - ทักษะการดูแลรักษาพืชไร่ 

 - การเก็บข้อมูลการเจรญิเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตพชืไร่ 

 

 

หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวิชา 

PLO1สามารถอธิบายในหลักการ

และทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

อธิบายหลักการผลิตพืชได้ ทุกบท 

PLO2สามารถปลูกพืชไร่ตาม

มาตรฐาน GAP และ Organic 

Thailand. 

สามารถปลูกพืชไร่ได้ตาม

มาตรฐาน GAP 

ทุกบท 

PLO3 สามารถวิเคราะหแ์ละ

บริหารจัดการเขตกรรมใน

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

สามารถเก็บข้อมูลการ

เจริญเติบโตและองค์ประกอบ

ผลผลิตของพืชไร่ได้ 

ทุกบท 

PLO4 สามารถวางแผนการแปร

รูปผลิตภัณฑพ์ืชไร่ เพื่อประกอบ

ธุรกิจการเกษตร 

  

PLO5 สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศมา

ประกอบการผลิตพืชไร่ 
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หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จ านวนช่ัวโมง ผูส้อน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

แนะน ารายวิชา 

ข้าว 

ข้าว 

ข้าว 

ข้าวโพด 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียว 

สอบกลางภาค 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลือง 

มันส าปะหลัง 

มันส าปะหลัง 

อ้อย 

อ้อย 

สรุปรายละเอียดวิชาและส่งรายงาน 

สอบปลายภาค 

 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

- 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

 

- 
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2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล, วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมินผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) 

สอบกลางภาค/ปลายภาค  บรรยาย และอภปิราย อธิบายลักษณะทางพฤษ

ศาสตร์ การเจริญเติบโตและ

องค์ประกอบผลผลติของพืชไร่ 

สอบเก็บคะแนน  บรรยาย และอภปิราย อธิบาย อธิบายลักษณะทางพฤษ

ศาสตร์ การเจริญเติบโตและ

องค์ประกอบผลผลติของพืชไร่ 

การเก็บคะแนนแปลง  ฝกึฏิบัติเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถปลูก ดูแลพชืตามหลัก 

ตามหลักปฏิบัติมาตรฐาน GAP

ได้ 

การท าเล่มรายงาน  บรรยาย/เรียนรูด้้วยตนเอง สามารถเก็บข้อมูลการ

เจริญเติบโตและองค์ประกอบ

ผลผลิตของพืชได้ 

 

 

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

ประเมินภาคบรรยาย 50% 

ประเมินภาคปฏิบัติ  40% 

ประเมินการมีสว่นร่วมในห้องเรียน  10% 

รวมทั้งสิ้น 100 % 

 

หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู ้

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

          1. คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา.2559.ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่.คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ:ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.168 หน้า. 

2. กฤษฎา สัมพันธารักษ์ .2537. พืชไร่  .ส านักพิมพไ์ทยวัฒนาพานิช .  กรุงเทพ ฯ. 
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3. คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา .2541. พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ .ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

4. คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา. 2541. หลักการผลติพืช. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   .กรุงเทพฯ  

5. คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา. 2545. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพชืไร่. ภาควิชาพืชไร่นา คณะ

เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

6. คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา .2547. พืชเศรษฐกิจ  .ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

หมวดที่ 9:  เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขึน้ไป 

B+ 75-79 % 

B 70-74% 

C+ 65-69% 

C 60-64% 

D+ 55-59% 

D 50-54% 

F ต่ ากว่า 50% 

 

 

 

หมวดที่ 10: ค าอธิบายการประเมนิรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

การประเมนิผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 • การประเมินความรูพ้ืน้ฐานที่ต้องทราบจากส่วนของภาคบรรยาย 

 • การประเมินความสามารถในการจัดการแปลงปลูกในภาคปฏิบัติ  
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1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

 

 

 

 

1.3 __________เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

 

 

 

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

- การส่งเล่มรายงานแต่ละครั้ง ก่อนเรียนในหัวข้อถัดไป  
     - การแจ้งผลการสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสอบ 
 

 

 

 

หมวดท่ี 11: ขัน้ตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศึกษามีสทิธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ จนกระทั่ง 2 อาทิตย์ภายหลัง

การให้คะแนน  

 

 

 

 
ผูร้ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน  อ.ดร.ธิดารัตน ์ศริิบูรณ์ วันที่ 26/11/2563 


