
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 

 

คณะ คณะผลิตกรรมการเกษตร   

สาขาวิชา สาขาวิชาพืชไร่ 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา 2/2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อวิชา ระบบการเกษตร 

2. รหัสวิชา พร 455 

3. จ านวนหนว่ยกิต 3(2-3-5) 

4. หลักสูตร 1.วทบ (พืชไร่) หลักสูตรปรับปรุงรอบปี 2560 

2. 

5. ประเภทหลักสูตร  หมวดวิชาการศกึษาทั่วไป / วชิาบังคับ / วิชาเลือก 

6. ข้อก าหนด ไม่ม ี/ ชื่อวชิา (รหัสวิชา) 

7. ผูส้อน 1. อ.ดร.ธิดารัตน์  ศิริบูรณ์  

2.  

3. 

8. การแก้ไขล่าสุด 3/ 7 / 2563 

9. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฏี 
30

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

45

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

75

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา /  ฝกึงาน 

....

ช่ัวโมง 

 

หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
              ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเกษตร การเกษตรพ้ืนที่ลุ่ม ที่ดอนและที่สูง ระบบการเกษตรดั้งเดิม  การพัฒนาของ
ระบบการเกษตร  เกษตรธรรมชาติ   การเกษตรแบบผสมผสาน ระบบเกษตรป่าไม้ ระบบเกษตรยั่งยืน  ระบบเกษตร
ทางเลือกเศรษฐกิจ  และสังคมที่เกี่ยวข้องกับระบบการเกษตร  ภาคปฏิบัติเน้นการจัดการระบบการเกษตรทั้งในสภาพ
พ้ืนที่ชลประทาน และพ้ืนที่อาศัยน้้าฝน ศึกษาและดงูานระบบการเกษตรที่ประสบผลส้าเร็จ 
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              Factors concerned with agriculture, low land, up land, high land, conventional agricultural 
system, development of agriculture, natural farming, integrated agriculture, agro-forestry, 
sustainable agriculture 

 

หมวดที่ 3:การปรับปรงุรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

 วิชาระบบการเกษตรมีการปรับปรุงในส่วนของการให้นักศึกษาออกไปส ารวจเกษตรกร ในการท า

การเกษตรในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อศึกษาถึงระบบการเกษตรในหมู่บ้าน และท าวีดีโอเกี่ยวกับผู้ที่ประสบ

ความส าเร็จในการท าการเกษตรในระบบต่างๆ แล้วน ามาเสนอพร้อมท ารายงาน 

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

 นักศึกษารู้จักระบบเกษตรต่างๆ ส ารวจการท าการเกษตรของหมู่บ้านต่าง และวีดีโอพร้อมท ารายงาน

ส่งให้เรียบร้อย  

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร # 1.สามารถจ าแนกระบบการเกษตรแบบต่างๆ ได้ 

 2.สามารถวิเคราะหแ์ละบริหารจัดการเขตกรรมในสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาประกอบการเกษตร

ได้ 

 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร # PLO2สามารถปลูกพืชไร่ตามมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand. 

 

 

PLO3 สามารถวิเคราะหแ์ละบริหารจัดการเขตกรรมในสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

 - พัฒนาทักษะการผลติพืชให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

 - ทักษะระบบการเกษตรต่างๆ  

 - การเก็บข้อมูลการเกษตรของหมู่บ้านต่างๆ เพื่อน ามาคิดวิเคราะห์การระบบเกษตรได้ 

 

 

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

ธุรกิจการเกษตi 

  

PLO5 สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศมา

ประกอบการผลิตพืชไร่ 

สามารถใช้ระบบสารสนเทศ ท า

วีดีโอสัมภาษณ์เกษตรกร ใน

การท าเกษตร 

ทุกบท 
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หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จ านวนช่ัวโมง ผูส้อน 

1 1.ประวัติการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของระบบการเกษตร

ในประเทศไทย 

1.1ระบบการท้าไร่เลื่อนลอย (Shifting cultivation) 

1.2 ระบบการเกษตรเพื่อยังชีพ (Subsistence farming) 

1.3 ระบบการเกษตรแบบเขม้ข้น (Intensive farming) 

5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

2 2.ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ของระบบการเกษตรในปัจจุบัน 

2.1 สภาพปัญหาการผลิตทางการเกษตรของไทยในปัจจุบัน 

2.2 ผลกระทบของระบบการเกษตรแผนใหม่ในด้านต่าง ๆ 

ก)ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ข) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

ค)ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 

5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

3 3.ระบบนิเวศธรรมชาต ิ

3.1 องค์ประกอบของระบบนิเวศธรรมชาต ิ

3.2 ลักษณะทั่วไปของระบบนิเวศธรรมชาต ิ

5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

4 4. ระบบนิเวศเกษตร 
4.1 ความหมายของระบบนเิวศเกษตร 
4.2ขนาดและปฏสิัมพันธ์ของระบบนิเวศเกษตร 

5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 
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5 5.ผลกระทบของเกษตรกรรมต่อระบบนิเวศธรรมชาต ิ

5.1 การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 

5.2 การระบาดมากขึ้นของศัตรูพชื 

5.3ปัญหาผลตกค้างของสารเคมีกา้จัดศัตรูพืช 

5.4 ผลกระทบของอุตสาหกรรมการเกษตรต่อสภาพแวดล้อม 

ทรัยพากรธรรมชาติที่เกีย่วข้องกับการเกษตรของประเทศไทย 

6.1 ทรัพยากรดิน 

6.2 ทรัพยากรน้้า 

 

5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

6 6.3 ทรัพยากรป่าไม ้

6.4 ความหลากหลายทางชีวภาพ             (Bio-diversity) 

5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

7 6.5 ทรัพยากรมนุษย ์

6.6 สภาพภูมิอากาศ 

5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

8 7.แนวคิดเชิงระบบเพื่อความยั่งยนืของระบบการผลิตทาง

การเกษตร 

7.1 การใช้ประสบการณ์ของอดีตเพื่อพัฒนาปัจจุบันและ

อนาคต 

7.2 ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 

5  

9 7.3 ระบบการเกษตรแบบตา่ง ๆ ที่มีการใช้ศัพท์ทางเทคนิคใน

ปัจจุบัน 

5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 
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    - การเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable   agriculture) 

 

10  - เกษตรกรรมทางเลือก (Alternative agriculture) 5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

11 -การเกษตรแบบผสมผสาน (Integrated agriculture) 5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

12 --เกษตรกรรมอินทรีย์ (Organic Farming) 5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

13 -เกษตรกรรมธรรมชาติ  (Nature Farming) 5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

14 การเกษตรที่ดีและเหมาะสม(Good Agriculture Practices) 5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

15 8.หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถน้าไปปรับใช้ในระบบ

การเกษตรแบบต่าง ๆ  

5 อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ 

16 สอบปลายภาค   

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล, วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมินผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) 

สอบกลางภาค/ปลายภาค  บรรยาย และอภปิราย สามารถเรียนรูร้ะบบการเกษตร

ต่างๆ ของประเทศไทยได้ 

การศกึษาดูงานนอกสถานที่ พรอ้มท า

รายงาน  

ฝกึฏิบัติเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเปิดโลกทัศนใ์นการเรียนรู้

นอกห้องเรยีน เพื่อเป็นการ

พัฒนาศักยภาพการศกึษาใหม้ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

การเก็บคะแนนจากการส ารวจหมูบ่้าน

และการท าวีดีโอ แนะน าระบบ

การเกษตรตา่งๆ 

ฝกึฏิบัติเรียนรู้ดว้ยตนเอง นักศึกษาได้เรยีนรู้ ระบบการ

ท างานของเกษตรกร ระบบ

การเกษตรตา่งๆ ในท้องถิ่น 

น ามาคิดวิเคราะห์ 

การท าเล่มรายงาน  บรรยาย/เรียนรูด้้วยตนเอง สรุปการท างานต่างๆ ได้ 
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3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

ประเมินภาคบรรยาย 50% 

ประเมินภาคปฏิบัติ  40% 

ประเมินการมีสว่นร่วมในห้องเรียน  10% 

รวมทั้งสิ้น 100 % 

 

หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู ้

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการสอน พร 250 หลักพืชกรรม โดย อาจารย์สุภักตร์  ปัญญา 

2. กฤษฎา สัมพันธารักษ์ .2537. พืชไร่  .ส านักพิมพไ์ทยวัฒนาพานิช .  กรุงเทพ ฯ. 

3. คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา .2541. พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ .ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

4. คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา. 2541. หลักการผลติพืช. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   .กรุงเทพฯ  

5. คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา. 2545. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพชืไร่. ภาควิชาพืชไร่นา          

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

6. คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา .2547. พืชเศรษฐกิจ  .ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 

2. การวิจัยและบริการวชิาการ 

 

 

 

หมวดที่ 9:  เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขึน้ไป 

B+ 75-79 % 

B 70-74% 



8 

 

ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร, มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

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  

 

 

 

1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

 

 

 

 

1.3 __________เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

 

 

 

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 
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ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร, มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

 

หมวดที่ 11: ขัน้ตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศึกษามีสทิธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ จนกระทั่ง 2 สัปดาห ์

ภายหลังการใหค้ะแนน  

 

 

 

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


