
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอยีดรายวิชา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา พืชไร่ 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา 2/2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. ชื่อวิชา กระบวนการผลติข้าว 

2. รหัสวิชา พร 450 

3. จ านวนหนว่ยกิต 3  หนว่ยกิต (2-3-5) (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

4. หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 

5. ประเภทหลักสูตร หมวดวิชาบังคับ  

6. ข้อก าหนด ไม่ม ี/ ชื่อวชิา (รหัสวิชา) 

7. ผูส้อน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อนิสลุด  

8. การแก้ไขล่าสุด 21 / 11 / 2563 

9. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฏี 
2

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

3

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

5

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา 

6

ช่ัวโมง 

 

หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าว ประวัติและ

ความส าคัญของข้าว เข้าใจหลักการกระบวนการผลิตข้าว ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต

เมล็ดพันธุ์ขา้ว เทคโนโลยีการท านา (นาน้ าฝน/นาชลประทาน/นาโยน) ระบบมาตรฐานกับการผลิตข้าว และการ

ผลิตข้าวอินทรีย์ ศัตรูที่ส าคัญของข้าวและการป้องกันก าจัด การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว 

ตลอดจนการแปรรูป การตลาดและการจ าหนา่ย ซึ่งเป็นการเรียนรูแ้ละเข้าทั้งระบบและกระบวนการ 

 วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าวอย่างครบ

วงจร ซึ่งจะเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาในสาขาวิชาพืชไร่ 
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หมวดที่ 3:การปรับปรงุรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

รายวิชา พร 450 กระบวนการผลิตข้าว มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ 

COVID 19 โดยด าเนินการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนในชั้นเรียน และการเรียนผา่นสื่อ

ออนไลน์ รวมถึงในช่ัวโมงปฏิบัติการจะด าเนินการจัดกลุ่มย่อย ให้นักศึกษาได้จัดช่วงเวลาปฏิบัติการตาม

ช่วงเวลาที่ก าหนด ส าหรับการวัดประเมินผลมีการแบ่งสัดส่วนคะแนนใหม้ีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา และในกรณีจัดการสอบในห้องสอบจะค านึงถึงการเว้นระยะห่างให้เหมาะสม  

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

ไม่ม ี

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 
สามารถอธิบายในหลักการและทฤษฎีทางด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สามารถปลูกพชืไร่ตามมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป 
สามารถวเิคราะห์และบริหารจดัการเขตกรรมในสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

3. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

เน้นการฝึกปฏิบัติ ฝกึการคิดวางแผนและแก้ปัญหา เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและการจัดการให้

เหมาะสม และการพาไปศกึษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวเพื่อใหน้ักศกึษาได้มปีระสบการณ์และ

ได้รับแนวปฏิบัติที่หลากหลายเพื่อน าไปใช้ในการประยุกต์หรอืต่อยอดความรู้ต่อไปได้ 

 

หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวิชา 

สามารถอธิบายในหลักการและทฤษฎี

ทางด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สามารถอธิบายความส าคัญของ

ข้าว  จ าแนกลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ ระยะการเจรญิเตบิโต

ของขา้ว เทคโนโลยกีารปลูกข้าว 

บทท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10  
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การจัดการธาตุอาหารและจัดการ

ศัตรูพชืในนาขา้ว รวมถึงหลักการใน

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ

แนวทางการแปรรูปข้าวได้ 

สามารถปลูกพชืไร่ตามมาตรฐาน GAP 

และ Organic Thailand 

เข้าใจระบบมาตรฐานการผลิตขา้ว 

GAP และ อินทรีย์ สามารถปลูกข้าว

ตามมาตรฐาน GAP ได ้

บทท่ี 6 

สามารถวเิคราะห์และบริหารจดัการ

เขตกรรมในสภาพแวดลอ้มท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

สามารถบริหารจัดการแปลงข้าวได้

ตัง้แตเ่ร่ิมตน้จนถึงการเก็บเกี่ยว 

บทท่ี 3, 7, 8 

 

หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ จ านวน

ชั่วโมง 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 ประวัติและความส าคัญของข้าว  5 ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด 

2 - 3 บทที ่5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว 10 
ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด 

และวิทยากรเชิญบรรยาย 

4-6 
บทที่ 2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา และ

สัณฐานวิทยาของข้าว ระยะการเจริญ 
15 ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด 

7-8 บทที่ 3 เทคโนโลยีการปลูกข้าวรูปแบบต่าง  5 
ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด 

และวิทยากรเชิญบรรยาย 

9 สอบกลางภาค 

10 บทที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด 

11 บทที ่5 ข้าวลูกผสม 5 
ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด 

และวิทยากรเชิญบรรยาย 

12 บทที่ 6 มาตรฐานการผลิตข้าว GAP และ อินทรีย์ 5 
ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด 

และวิทยากรเชิญบรรยาย 

13 - 14 บทที่ 7 การจัดการโรค แมลงศัตรู และวัชพืชในนาข้าว 10 
ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด 

และวิทยากรเชิญบรรยาย 
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15 บทที่ 8 การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวข้าว 5 
ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด 

และวิทยากรเชิญบรรยาย 

16 
บทที่ 9 การแปรรูปข้าวและการจ าหน่าย  

บทที่ 10 สถานการณ์การผลิตและการตลาดของข้าวไทย 
5 ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด 

17 สอบปลายภาค 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล, วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมนิผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) 

ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

รายงาน และผลการปฏบัิตงิาน 
บรรยายพร้อมสื่อการสอน 

แสดงตัวอยา่งจริง เชญิวิทยากร

บรรยาย ลงมอืปฏบัิตใินการผลิตข้าว

ในแต่ละขัน้ตอน ลงมือปฏบัิตใินการ

แปรรูปข้าว ศกึษาดูงาน มอบหมายให้

ค้นควา้เพ่ิมเตมิ น าเสนอ และ

อภิปรายร่วมกัน  

สามารถอธิบายความส าคัญของ

ข้ า ว   จ า แ น ก ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์  ร ะ ย ะ ก า ร

เจริญเติบโตของข้าว เทคโนโลยี

การปลูกข้ าว  การจัดการธาตุ

อาหารและจัดการศัตรูพชืในนาข้าว 

รวมถึงหลักการในการจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยวและแนวทางการแปร

รูปข้าวได้ 

ทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค รายงาน และ

ผลการปฏบัิตงิาน 
บรรยายพร้อมสื่อการสอน 

แสดงตัวอยา่งจริง เชญิวิทยากร

บรรยาย 

เข้าใจระบบมาตรฐานการผลิตข้าว 

GAP และ อินทรีย์ สามารถปลูก

ข้าวตามมาตรฐาน GAP ได้ 

ทดสอบยอ่ย รายงาน และผลการปฏบัิตงิาน ลงมอืปฏบัิตใินการแปรรูปข้าว 

มอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเตมิ น าเสนอ 

และอภิปรายร่วมกัน 

สามารถบริหารจัดการแปลงข้าวได้

ตัง้แตเ่ร่ิมตน้จนถึงการเก็บเกี่ยว 

 

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

ทดสอบย่อย 15 

รายงาน ปฏิบัติการ 40 

สอบกลางภาค 20 

สอบปลายภาค 25 

รวมทั้งสิ้น 100 % 
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หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู ้

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

1. เนตรนภา อินสลุด. 2562. เอกสารค าสอนวิชากระบวนการผลิตข้าว. สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลติกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชยีงใหม่. 

2. กองพัฒนาผลติภัณฑ์ข้าว.  2560. คู่มอืการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์. กรมการข้าว 

3. De Datta SK. 1981.Principle and Practices of Rice Production. IRRI.  

4. Yoshida S. 1981. Fundamentals of Rice Crop Sciences. IRRI 

 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหมใ่ห้มคีวามสามารถด้านการผลติ เพิ่มมูลค่า และสร้างตราสินค้าของ

ข้าวอัตลักษณ์และพืชหลังนาบนพืน้ที่สูงเพิ่มโอกาสการแขง่ขันในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ คณะผลติกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

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 ต่ ากว่า 50 % 

 

 

หมวดที่ 10: ค าอธิบายการประเมินรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

รายวิชานีจ้ะด าเนินการประเมินรายวิชาผา่น 2 วิธีการ คือ การประเมินโดยนักศกึษาผูเ้รียนผา่นระบบการ

ประเมินการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย และการประเมินรายวิชาผ่านคณะกรรมการทวนสอบ 
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1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 
รายวชิานีม้ผีลลัพธ์การเรียนรู้ 3 ข้อ ดังนี ้

CLO 1 สามารถอธิบายความส าคัญของข้าว จ าแนกลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ระยะการเจรญิเตบิโตของข้าว เทคโนโลยี

การปลูกข้าว การจัดการธาตุอาหารและจัดการศัตรูพชืในนาขา้ว รวมถึงหลักการในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและแนว

ทางการแปรรูปข้าวได้ 
CLO 2 เข้าใจระบบมาตรฐานการผลิตข้าว GAP และ อินทรีย์ สามารถปลูกข้าวตามมาตรฐาน GAP ได ้
CLO 3 สามารถบริหารจัดการแปลงข้าวได้ต้ังแต่เร่ิมตน้จนถึงการเก็บเกี่ยว 

นอกจากนีร้ายวิชานีย้ังมีผลการเรียนรูร้ายวิชาที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ดังนี้ 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอนที่จะใชพ้ัฒนาการ

เรียนรู ้

วิธีการประเมินผล 

1)  มคีวามยดึมั่นความดีงาม

ในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต 

เสียสละและมีน้ าใจชว่ยเหลอื

ผู้อ่ืน 

มอบหมายงานกลุม่ในการคน้ควา้

ข้อมูล การชว่ยเหลอื งานกลุ่ม 

การน าเสนอข้อมูลท่ี ถูกต้องตาม

หลักจรรยาบรรณ 

 

2)  มวีนิัย ตรงตอ่เวลา และ

รับผิดชอบตอ่ตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ผู้สอนท าตัวเป็นแบบอย่างในการ

ตรงตอ่เวลา มีวนิัย ให้เวลาแก่

นักศกึษา ก าหนดเวลาการสง่งาน

ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ค านึงถงึ

ความเสมอภาค รวมถึงระเบียบ

และกฎเกณฑ์ในสังคม 

ค้นควา้เพ่ิมเตมิเพื่อน าเสนอและ

อภิปรายเป็นกลุ่ม เน้นการรับฟัง

ความคิดเห็นจากเพื่อนรวมช้ัน

เรียน 

 

 

 

 

2.  ความรู ้

ความรูท้ี่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) มคีวามสามารถอธิบาย

หลักการและทฤษฏีท่ีส าคัญใน

เนื้อหาวิชาที่ศกึษา 

บรรยาย อภปิรายกลุ่ม ปริทัศน์

งานวจิัย มอบหมายให้อ่าน 

บทความ ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยน ามาสรุปและน าเสนอหนา้ชัน้

เรียน 

ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค และ

สอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบท่ีเน้น

หลักการ ทฤษฎแีละการ

ประยุกต์ใช ้ 

2) มีความสามารถในการ

ประสมประสานเนื้อหาในสาขา

วชิาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

บรรยาย และปฏบัิต ิฝึกการบูร

ณาการความคิด การศึกษาดูงาน 

ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค 

รายงานการปฏบัิตกิาร 
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3) มคีวามสามารถประเมิน

ตรวจสอบความก้าวหนา้และ

การปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาที่

ศกึษา 

บรรยาย มอบหมายงานให้ปฏบัิต ิ

เขียนรายงาน มอบหมายการ

สบืค้นขอ้มูล และน าเสนอรายงาน 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) มคีวามสามารถในการใช้

ระบบคิดท่ีวิเคราะห์ สังเคราะห์

และวิพากษ์ได ้

มอบหมายให้นักศกึษาค้นควา้

ข้อมูล ความรูเ้พิ่มเตมิ และ

น าเสนอรายงาน 

ประเมินความถูกต้องของขอ้มูลท่ี

นักศกึษาบันทึก วิเคราะห์ และ

จัดท าการน าเสนอผลเชงิวชิาการ

ในรายงานท่ีศึกษาและค้นควา้ 

2) มคีวามสามารถในการ

ประยุกตค์วามรู้ท่ีได้รับเพื่อแกไ้ข

ปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปบูรณา

การกับศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

มอบหมายงานให้ปฏบัิตงิานเชงิ

บูรณาการกับศาสตร์ความรู้ท่ี

เกี่ยวข้อง และรายงานผลการ

ค้นควา้ 

ตรวจสอบความถูกต้องของ

รายงานผลการปฏบัิตงิาน

ความสามารถในการบูรณาการ

งานท่ีมอบหมาย 

3) มีความสามารถในประเมิน 

สรุปประเด็นและสร้างองค์

ความรู้ใหม่ได ้

มอบหมายให้นักศกึษาสรุปปัญหา 

หรือประเด็นส าคัญในการเรียนรู้

แตล่ะหัวข้อการเรียนรู้ 

 

4.  ทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ  

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบที่

ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) มีจิตส านึกตอ่ภาระหนา้ที่ท่ี

ได้รับมอบหมายท้ังในระดับ

ปัจเจกและองค์การ 

มอบหมายงานกลุม่ท้ังดา้นบท

ปฏบัิตกิาร การค้นควา้ วเิคราะห์ 

ข้อมูล และน าเสนอรายงาน รว่ม 

ท้ังท าแบบฝึกหัด 

รายงานท่ีน าเสนอ ประเมิน

พฤตกิรรมการท างานรว่มกัน 

ประเมินการท าผลการประเมินอย

จากงานที่ท าเป็นกลุ่ม 

2) มีความสามารถในการ

ปรับตัวในการท างานรว่มกับ

ผู้อ่ืนอยู่บนพืน้ฐานของการนับ

ถือความแตกตา่งและคุณคา่ของ

ความหลากหลาย 

มอบหมายงานกลุม่ท้ังดา้น

ปฏบัิตกิาร การค้นคว้า วิเคราะห์

ข้อมูล และน าเสนอรายงาน 

การศึกษาดูงาน 

 

3) มีภาวการณ์เป็นผู้น า 

ชว่ยเหลอืผู้อื่นและแก้ไขปัญหา

ในสถานการณต์า่งๆ ได้อยา่ง

เหมาะสม 

จัดกลุ่มนักศึกษา ให้มีตัวแทนหรือ

การรับผิดชอบงานแตล่ะส่วน 

รวมท้ังมีการทดสอบการท างาน

รายบุคคลในกลุ่ม 

 

5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) มีความสามารถเลือกใชทั้กษะ

ทางภาษาและรูปแบบการสื่อสาร

ท่ีเหมาะสม 

มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูล และ

น าเสนอหนา้ชัน้เรียน ออก

ข้อสอบภาคบรรยาย 

 

2) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมขอ้มูล 

ตดิตอ่สื่อสาร จัดการและ

น าเสนอข้อมูลได้ 

มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูล

ความรู้เพิ่มเตมิท่ีเกี่ยวข้องกับ

บทเรียนน้ัน โดยเนน้แหล่งขอ้มูลท่ี

เหมาะสม และความทันสมัยของ

ข้อมูล 

 

3) มีความสามารถน าเทคนิคทาง

สถิต ิและทางคณิตศาสตร์

พื้นฐานมาใชใ้นการศึกษา ค้นควา้ 

วเิคราะห์และน าเสนอประเด็น

ตา่งๆ ได ้

มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูล

ความรู้เพิ่มเตมิ ท าบทปฏบัิตกิาร

ท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดค านวณ  

 

 

1.3 เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

เกณฑก์ารประเมินเป็นไปตามระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

ก าหนดวันสุดท้ายการประเมินของรายวิชา คอื ภายใน 30 วัน หลังการสอบปลายภาค 

 

 

หมวดที่ 11: ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศึกษามีสทิธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ จนกระทั่ง 14 วัน ภายหลัง

การให้คะแนน  

 

 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน       วันที่ 21 พฤศจกิายน 2563 


