
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวชิา 
 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 
สาขาวชิา ปฐพีศาสตร์ 
วทิยาเขต เชียงใหม ่
ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา  ภาคการศกึษาที= 2/ ปีการศกึษา @ABC 

 
หมวดทีE F : ข้อมูลทัEวไป 

 
1. ชืEอวชิา วสัดปุรับปรุงดิน 
2. รหสัวชิา ดป 426 
3. จาํนวนหน่วยกติ 3(2-3-5) 
4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีศาสตร์ 
5. ประเภทรายวชิา หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเอกเลือก  
6. ข้อกาํหนด ดป 300 หลกัปฐพีศาสตร์ หรือดป 312 ปฐพีศาสตร์เบื Zองต้น 

7. ผู้สอน ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร  
8. การแก้ไขล่าสุด 29 / พฤศจิกายน / 2563 
9. จํานวนชั=วโมงที=ใช้ตอ่ภาคการศกึษา 

ภาคทฤษฎี 
30 

ชั=วโมง 
ภาคปฏิบติั 

45
ชั=วโมง 

การศกึษา
ด้วยตวัเอง 

90
ชั=วโมง 

ทศันศกึษา /  ฝึกงาน -ชั=วโมง 
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หมวดทีE W : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา (Course learning outcomes) 
 

1. CLO1เพื=อให้นกัศกึษามีความรู้ในหลกัการที=เกี=ยวข้องกบัการจดัการรวมทั Zงพื Zนฐานทฤษฎีทางด้านวสัดุ
ปรับปรุงดิน 

2. CLO2เพื=อให้นกัศกึษาสามารถสามารถวิเคราะห์ ปฏิบติั และประยกุต์ใช้ความรู้ที=เกี=ยวกบัวสัดปุรับปรุงดิน 
และการใช้ประโยชน์ 

3. CLO3เพื=อให้นกัศกึษาสามารถสามารถนําความรู้พื Zนฐานที=เกี=ยวข้องกบัวสัดปุรับปรุงดิน 
ในการแก้ไขปัญหาดินที=ไมเ่หมาะสมและประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจําวนั 

 
  
คาํอธิบายรายวชิา 

ประเภทของวสัดปุรับปรุงดิน ปฏิกิริยาและองค์ประกอบของวสัดปุรับปรุงดิน ปัจจยัที=มีผลกระทบกบั

คณุสมบติัของดิน ผลกระทบของวสัดปุรับปรุงดินตอ่สิ=งแวดล้อม 

 

Types of soil amendments , reaction and components of soil amendment, Affecting on influence 

of soil property, effect of soil amendments on environment. 

 

หมวดทีE 3: การปรับปรุงรายวชิาทีEเกีEยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

 
1. เหตผุลในการปรับปรุงเนื Zอหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล 
เพื=อให้นกัศกึษายงัคงมีผลลพัธ์การเรียนรู้ที=คาดหวงัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
 
2. รายละเอียดการปรับปรุงเนื Zอหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล 
ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนในชั Zนเรียน และ เพิ=มการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ มีการ
มอบหมายงาน และสง่งานผา่นระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS Team 
 

หมวดทีE n: ข้อบังคับรายวชิา 
1. นกัศกึษาจะต้องมีการสง่งานมอบหมายตรงเวลา และครบตามจํานวนงานที=กําหนดไว้ 
2. นกัศกึษาจะต้องเข้าสอบทกุครั Zง 
 
 

หมวดทีE o : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีEเฉพาะเจาะจง (Specific learning outcomes) 
PLO1 ความรู้ในหลักการทีEเกีEยวข้องกับการจัดการรวมทั vงพื vนฐานทฤษฎีทางด้านทรัพยากรดนิ 
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PLO2 มีสามารถวเิคราะห์ ปฏบัิต ิและประยุกต์ใช้ความรู้ทีEเกีEยวกับทรัพยากรดนิกับการเกษตร 
PLO3 สามารถนําความรู้พื vนฐานทีE เ กีE ยวข้องกับทรัพยากรดินและสิE งแวดล้อม ประยุกต์ใช้กับ
ชีวติประจาํวัน 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ทัEวไป (Generic learning outcomes) 
PLO4 4 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
3. การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ 
3.1 ปลกูฝังให้นกัศกึษามีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบ และมีความซื=อสตัย์ โดยเน้นการสง่งานมอบหมาย
ภายในเวลาที=กําหนด และไมค่ดัลอกเนื Zอหาจากเพื=อนร่วมชั Zนเรียนและแหลง่ข้อมลูของผู้ อื=น 
3.2 ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การมอบหมายให้ค้นคว้าในหวัข้อที=เกี=ยวข้อง เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนมีการแสดงความคิดเห็น และซกัถามข้อสงสยั เพื=อให้ผู้ เรียนสามารถให้คําจํากดัความของวสัดปุรับปรุงดิน 
และมีความสามารถในการบรูณาการเนื Zอหาที=เกี=ยวข้องในการใช้ความรู้ด้านวสัดปุรับปรุงดินต่อการพฒันาความ
อดุมสมบรูณ์ของดินให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรให้เหมาะสมตอ่สถาณการณ์ปัจจบุนัให้มากที=สดุ 
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หมวดทีE |:ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิาและความเชืEอมโยงสู่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับรายวชิา (CLO) 

บททีEเกีEยวข้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับรายวชิา 

PLO1 ความรู้ในหลักการทีE
เกีEยวข้องกับการจัดการรวมทั vง
พื vนฐานทฤษฎีทางด้าน
ทรัพยากรดนิ 
PLO2 มีสามารถวเิคราะห์ 
ปฏบัิต ิและประยุกต์ใช้ความรู้ทีE
เกีEยวกับทรัพยากรดนิกับ
การเกษตร 
PLO3 สามารถนําความรู้พื vนฐาน
ทีEเกีEยวข้องกับทรัพยากรดินและ
สิE งแวดล้อม ประยุกต์ใ ช้ กับ
ชีวติประจาํวัน 
 

CLO1เพื=อให้นกัศกึษามีความรู้
ในหลกัการที=เกี=ยวข้องกบัการ
จดัการรวมทั Zงพื Zนฐานทฤษฎี
เกี=ยวกบัวสัดปุรับปรุงดิน 

- ความหมายและที=มาของวสัดุ
ปรับปรุงดิน 

- ปัญหาของดินที=ควรจดัการด้วยวสัดุ
ปรับปรุงดิน 

 

CLO2เพื=อให้นกัศกึษาสามารถ
สามารถวิเคราะห์ ปฏิบติั และ
ประยกุต์ใช้ความรู้ที=เกี=ยวกบัวสัดุ
ปรับปรุงดิน 
 

- ประเภทและองค์ประกอบของวสัดุ
ปรับปรุงดิน 
- ประโยชน์ของการใช้วสัดปุรับปรุงดิน
ตอ่คณุสมบติัของดิน 
- การตรวจสอบและเก็บตวัอยา่งเพื=อ
ตดัสนิใจตอ่การใช้วสัดปุรับปรุงดิน 

PLO4  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
 

CLO3เพื=อให้นกัศกึษาสามารถ
สามารถนําความรู้พื Zนฐานที=
เกี=ยวข้องกบัวสัดปุรับปรุงดิน
ประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจําวนั 
 

นําเสนอแลกเปลี=ยนในรูปแบบการ
เสวนา 

 
 

หมวดทีE �:แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สปัดาห์ที= หวัข้อ จํานวน 

ชั=วโมง

บรรยายและ

ปฏิบติั 

1 ความหมายและที=มาของวสัดปุรับปรุงดิน 1.5 

2 ปัญหาของดินที=ควรจดัการด้วยวสัดปุรับปรุงดิน 

 

4 

3-4 ประเภทและองค์ประกอบของวสัดปุรับปรุงดิน 6 
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2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วธีิการสอน และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา 
 

การประเมินผล วิธีการสอน ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวิชา (CLOs) 
- การสอบ 
- การสอบยอ่ย 
- การจดัทํา 
- รายงานค้นคว้า/ 
ชิ Zนงาน 
- การมีสว่นร่วมใน
ชั Zนเรียน 

- การบรรยาย 
- การมอบหมายงาน 
 

1. CLO1เพื=อให้นกัศกึษามีความรู้ในหลกัการที=เกี=ยวข้อง
กบัการจดัการรวมทั Zงพื Zนฐานทฤษฎีเกี=ยวกบัวสัดุ
ปรับปรุงดิน 

2. CLO2เพื=อให้นกัศกึษาสามารถสามารถวิเคราะห์ 
ปฏิบติั และประยกุต์ใช้ความรู้ที=เกี=ยวกบัวสัดุ
ปรับปรุงดิน 

3. CLO3เพื=อให้นกัศกึษาสามารถสามารถนําความรู้
พื Zนฐานที=เกี=ยวข้องกบัวสัดปุรับปรุงดินประยกุต์ใช้
กบัชีวิตประจําวนั 

 
 
 
3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 
การสอบยอ่ย 10 % 
การสอบกลางภาค 35 % 

การสอบปลายภาค 35% 
รายงาน/ ชิ Zนงาน 20 % 

รวมทั vงสิ vน 100 % 

5-6 วสัดปุรับปรุงดินในรูปหินและแร่ 4.5 

7-8 วสัดปุรับปรุงดินในรูปสารประกอบอินทรีย์ 4 

9-10 สภาพพื Zนที=เพาะปลกูของการปรับปรุงดิน 4 

11 ข้อจํากดัและ ข้อบงัคบัในการใช้วสัดปุรับปรุงดิน 3 

12 ประโยชน์ของการใช้วสัดปุรับปรุงดินตอ่คณุสมบติัของ

ดิน 

3 

13-14 การตรวจสอบและเก็บตวัอยา่งเพื=อตดัสนิใจตอ่การใช้

วสัดปุรับปรุงดิน 

3 

15 ผลกระทบของวสัดปุรับปรุงดินตอ่สิ=งแวดล้อม 6 
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หมวดทีE �:สืEอการสอนและการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนและสืEอการเรียนรู้ 
เอกสารประกอบการบรรยายที=จดัทําโดยอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะบท และ หนงัสือ เรื=อง The Use of Soil 
Amendments for Remediation, Revitalization  and Reuse 
 
2. การวจัิยและบริการวชิาการ 
งานวิจยัของอาจารย์ผู้สอน 
งานบริการวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 

หมวดทีE �:  เกณฑ์การประเมินผล 
ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขึ Zนไป 
B+ 75 - 79 % 

B 70 - 74 % 

C+ 65 - 69 % 
C 60 - 64 % 

D+ 55 - 59 % 
D 50 - 54 % 

F ตํ=ากวา่ 50 % 
 
 

หมวดทีE F�: คาํอธิบายการประเมินรายวชิา 
1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 
การประเมินผล เนื Zอหาบทเรียน ประเภท/จํานวน 

การสอบยอ่ย วสัดปุรับปรุงดินในรูปหินและแร่ 
ผลกระทบของวสัดปุรับปรุงดินตอ่สิ=งแวดล้อม 

ตอบคําถามสั Zน ๆ 5ข้อ ตอ่ครั Zง 

การสอบกลางภาค -ความหมายและที=มาของวสัดปุรับปรุงดิน 

-ปัญหาของดินที=ควรจดัการด้วยวสัดปุรับปรุงดิน 

-ประเภทและองค์ประกอบของวสัดปุรับปรุงดิน 

-วสัดปุรับปรุงดินในรูปหินและแร่ 
-วสัดปุรับปรุงดินในรูปสารประกอบอินทรีย์ 

 
อตันยั 20 ข้อ 
 
 

การสอบปลายภาค -สภาพพื Zนที=เพาะปลกูของการปรับปรุงดิน อตันยั 20 ข้อ 
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-ข้อจํากดัและ ข้อบงัคบัในการใช้วสัดปุรับปรุงดิน 

-ประโยชน์ของการใช้วสัดปุรับปรุงดินตอ่
คณุสมบติัของดิน 

-การตรวจสอบและเก็บตวัอยา่งเพื=อตดัสนิใจตอ่
การใช้วสัดปุรับปรุงดิน 

การประเมินจากรายงาน/ 
ชิ Zนงาน 

 งานกลุม่ 1 ชิ Zนงาน 
 
 

 
 
1.2 ผลการเรียนรู้รายวชิาทีEแนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี v 

การประเมินผล ผลการเรียนรู้ระดบัรายวิชา (CLOs) ทกัษะที=ต้องการพฒันา 

Bloom’s 
taxonomy 

21st Century 
skils 

การสอบยอ่ย 1. CLO1เพื=อให้นกัศกึษามีความรู้
ในหลกัการที=เกี=ยวข้องกบัการ
จดัการรวมทั Zงพื Zนฐานทฤษฎี
เกี=ยวกบัวสัดปุรับปรุงดิน 

2. CLO2เพื=อให้นกัศกึษาสามารถ
สามารถวิเคราะห์ ปฏิบติั และ
ประยกุต์ใช้ความรู้ที=เกี=ยวกบั
วสัดปุรับปรุงดิน 

3. CLO3เพื=อให้นกัศกึษาสามารถ
สามารถนําความรู้พื Zนฐานที=
เกี=ยวข้องกบัวสัดปุรับปรุงดิน
ประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจําวนั 

 

ความจํา 
ความเข้าใจ 

ทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม 

การสอบกลางภาค และ
การสอบปลายภาค 

ความจํา 
ความเข้าใจ 

ทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม 

การประเมินจากรายงาน
และชิ Zนงาน 

ความเข้าใจ 
การนําไปใช้ 
 

ทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม 
ทกัษะด้าน
สารสนเทศ สื=อ
และเทคโนโลยี 

 
1.3 เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
การสอบ ตอบคําถามถกูต้อง 

การประเมินรายงาน/ ชิ Zนงาน ตามแบบประเมินผลงาน (ของผู้สอน) 
 
1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

การประเมิน กําหนดการประเมิน 
การสอบกลางภาค สปัดาห์ที= 8 
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สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

การสอบปลายภาค สปัดาห์ที= 16 
 

หมวดทีE FF : ขั vนตอนการแก้ไขคะแนน 
นกัศกึษามีสทิธิ�ที=จะขอแก้ไขคะแนนงานที=ได้รับมอบหมาย และ/หรือ คะแนนสอบ ภายใน 1 สปัดาห์หลงัการให้
คะแนน  
 
 
ผู้ รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน ผศ.ดร. จีราภรณ์  อินทสาร วนัที= 29 พฤศจิกายน 2563 


