
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 
 

คณะ ผลิตกรรมการเกษตร 
สาขาวิชา การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 
วิทยาเขต  เชียงใหม่  
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา  2/2563  
 

หมวดที ่1 : ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อวิชา กฎหมายการค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
2. รหัสวิชา สก 404 
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 
4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 
5. ประเภทหลักสูตร  วิชาเฉพาะ    กลุ่มวิชา     แกน       เอกบังคับ     เอกเลือก 

 วิชาเลือกเสร ี
6. วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
7. ผู้สอน 1. อาจารย์ชุมมาศ  แป้งหอม (ผู้สอน) 

2. อาจารย์ ดร.นภารัศม์  เวชสิทธิ์นิรภัย (ผู้ประสานรายวิชา) 
8. วันที่การแก้ไข มคอ.3 2 พฤศจิกายน 2563 
9. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง 
การศึกษา
ด้วยตัวเอง 

75 ชั่วโมง 
ทัศนศึกษา/

ฝึกงาน 
0 ชั่วโมง 

 

หมวดที ่2: คำอธิบายรายวิชา 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร องค์การทางการเกษตรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร มาตรฐานสินค้าเกษตรภายในและ
ต่างประเทศ 
            Rules and regulations, laws related to agriculture, international agricultural organization, 
international agreement, rule and contract related to agricultural trade and product, food safety 
and security, intra-national and international agricultural products standard.  
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หมวดที ่3: การปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง 

- - 
 
 

หมวดที ่4: ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
4.1 นักศึกษาจะต้องมีเวลาการเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด 
4.2 นักศึกษาจะต้องมีการส่งรายงานตรงต่อเวลาตามที่กำหนดไว้รายละเอียดวิชา 
4.3 นักศึกษาต้องเข้าสอบทุกครั้ง 

4.4 การจัดทำรายงานจะต้องมีการจัดทำรูปเล่มรายงานตามที่ได้กำหนด 
 
 

หมวดที ่5: ความสอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 
 
1. ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Specific PLO) 

PLO# รายละเอียด PLO 
PLO1 มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติด้านการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 
PLO3 มีทักษะเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านการส่งเสริม และสื่อสารเกษตรอย่างมีมนุษย์สัมพันธ์ โดยการ

เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 
2. ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic PLO) 

PLO# รายละเอียด PLO 
PLO4 มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติด้านการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 
PLO5 มีความอดทน สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ

โลกได้ 
PLO6 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
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3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)  
L# รายละเอียด 
L1  
L2  
L3  

 
 

หมวดที ่6: ความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) สู่ระดับรายวชิา (CLO) 
PLO# CLO# รายละเอียด CLO บท# 
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หมวดที ่7: แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
บท 
ที ่

บท/หัวข้อ/เรื่อง 
จำนวน
ชั่วโมง 

ผู้สอน 

1-2 
 
 
 

1 
 

บทท่ี 1 ที่มาของกฎหมายเกี่ยวกบัเกษตรกรรมของไทย 
1.1 การเข้าสู่กฎเกณฑ์ทางเกษตรกรรมของมนุษย ์
1.2 กฎเกณฑ์ดา้นเกษตรกรรมไทยในอดีต 
1.3 สรุปกรอบกฎหมายไทยในปจัจุบัน  

6 อาจารย์ชุมมาศ  แป้งหอม 

3-4 2 บทท่ี 2 สิทธิของเกษตรกรไทย 
2.1 สิทธ์ิพื้นฐานของมนุษย์ 
2.2 สิทธ์ิของเกษตรกรไทย 
2.3 สิทธิมนุษยชนเกษตร 

6 อาจารย์ชุมมาศ  แป้งหอม 

5 3 บทท่ี 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในการทำเกษตรกรรม 
3.1 การกำหนดขอบเขตของคำวา่ “ที่ดิน” หรือ “พื้นที่เกษตรกรรม” 
ตามกฎหมายหลักของกฎหมายรอง 
3.2 สรุปกรอบกฎหมายหลักด้านพื้นที่เกษตรกรรม 

3 อาจารย์ชุมมาศ  แป้งหอม 

6 4 บทท่ี 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ 
4.1 สถานการณ์แหล่งน้ำในปัจจุบนั 
4.2 สรุปกรอบกฎหมายการบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับเกษตรกรรม 

3 อาจารย์ชุมมาศ  แป้งหอม 

7-8 5 บทท่ี 5 องค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าผลผลิตและป
ผลิตภัณฑ์เกษตร 
5.1 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
5.2 องค์การค้าโลก (WTO) 
5.2 ข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น FTA , GSP เป็นต้น 

6  

9-10 6 บทท่ี 6 ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร 
6.1 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสนิค้าอาหารและเกษตร 
6.2 สัญลักษณม์าตรฐานสินค้าอาหารและเกษตรของไทย 
6.3 สัญลักษณ์และมาตรฐานสินคา้อาหารและเกษตรของต่างประเทศ 

6  

11-12 7 บทท่ี 7 กฎหมายทีส่นับสนุนการค้าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ  
7.1 กฎหมายที่สนับสนุนการคา้ผลผลิตทางการเกษตร 
7.2 นโยบายที่สำคญัของรัฐบาล 

6  

13 8 บทท่ี 8 สินค้าเกษตรที่สำคัญ 3  
14 9 บทท่ี 9 กฎหมายที่แก้ปัญหาเฉพ่ะของเกษตรกร 3  
15 10 บทท่ี 10 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมไทย 3  
16  - สอบปลายภาค   
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2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วิธีการสอน และผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) 
การประเมินผล วิธีการสอน CLO# 

1. การสอน 1.บรรยาย ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง
กับเนื้อหา 
2. มอบหมายงานให้ปฏิบัติเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
3. การใช้สื่อการสอน ได้แก่ โฆษณา แผ่น
พับ วีดีโอ website เป็นต้น 

 

2. การประเมินผล 1. คะแนนจากการประเมินงานที่ได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ ประเมินการนำเสนอ
งานและเนื้อหาของงานที่ครบถ้วน 
2. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน จาก
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนของผู้เรียน 
 

 

 
3. กลยุทธ์การประเมิน 

การประเมินผล สัดส่วน 
1. ประเมินผลจากข้อสอบ 60% 
2. ประเมินจากชิ้นงานที่มอบหมาย 20% 
3. การประเมนิตนเองและการประเมินจากกลุ่มเพ่ือนในการทำงานร่วมกันและการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

10% 

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% 
รวมทั้งสิ้น 100 % 
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หมวดที ่8: สื่อการเรียนรู้และงานวิจัย 
 
1. สื่อการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

− ห้องเรียน/ห้องทำงานกลุ่ม 
 
 

− หนังสือ ตำรา และทรพัยากรหอ้งสมุด 
 
 

− ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ 
 
 

− เทคโนโลยีสารสนเทศ และ e-learning 
 
 

− การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย 
 
 

− การมทีางเลือกเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 
 
 

 
2. งานวิจัยทีน่ำมาสอนในรายวิชา 
 

− งานวิจัย 1 
 

− งานวิจัย 2 
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หมวดที ่9: เกณฑ์การประเมินผล 
 

ระดับผลการศึกษา ช่วงคะแนน 
A 80% ขั้นไป 
B+ 75 – 79% 
B 70 – 74% 

C+ 65 – 69% 
C 60 – 64% 

D+ 55 – 59% 
D 50 – 54% 
F ต่ำกว่า 50% 

 

หมวดที ่10: รูบริค (Rubric) และเกณฑ์การให้คะแนน (Marking Scheme) 
 

1. การประเมินผล  
1.1. รายละเอียด 
 
 
 
1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชา (CLO) ที่ต้องการประเมิน 
 
 
 
1.3 รูบริค (Rubric) และเกณฑ์การให้คะแนน (Marking Scheme) 
 
 
 
1.4 การส่งงานและการแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียน 
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หมวดที ่11: ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน 
 

นักศึกษาสามารถขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมายและ/หรือคะแนนสอบ ภายใน 1 สัปดาห์   
นับจากวันประกาศผลคะแนน  
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน นางชุมมาศ  แป้งหอม  วันที่ …………………………………….. 


