
แบบ มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชา
จะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา  แนวทางการปลูกฝัง
ทักษะต่างๆ  ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา  มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน   วิธีการเรียน  การสอน  การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้  นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดงันี้ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
MAEJO  UNIVERSITY 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 
Faculty of Agricultural Production  Program in Soil Science 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา 433 ชื่อรายวิชา ดินปลูกข้าวกับการจัดการน้ า 
2. จ านวนหน่วยกิต        
 

3 หน่วยกิต (3-0-.6) 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 3.1           

ส าหรับ 
หลักสูตร............................................. สาขาวิชา.............................................................. 

                  
ส าหรับ 

หลายหลักสูตร  

 3.2          ประเภทของรายวิชา        ศึกษาทั่วไป  
        วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา        แกน       เอกบังคับ       เอกเลือก 
        วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธดิา  อ่ าทอง 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา  อ่ าทอง 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
 ภาคการศึกษาที่      1         2 ชั้นปีที่เรียน 2,3,4  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 รหัสวิชา ดป 300   

รหัสวิชา ดป 312   
รหัสวิชา ดป 311 

ชื่อรายวิชา หลักปฐพีศาสตร์ 
ชื่อรายวิชา  ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 
ชื่อรายวิชา ปฐพีศาสตร์ประยุกต์หรือเทียบเท่าตามความเห็นชอบของกรรมการประจ า     

หลักสูตร 
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
 รหัสวิชา.........................      ชื่อรายวิชา.......................................................................................  

8. สถานที่เรียน   
            ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  เชียงใหม่ 
  นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่- เฉลิมพระเกียรติ 
             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  ชุมพร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภาคการศึกษาที่        1       2 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.  เพื่อต้องการให้ผู้เรียนทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีววิทยา และชีวเคมีของดินที่ใช้ปลูกข้าว
แบบต่าง ๆ 
 2.  เพื่อต้องการให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการจัดการน้ าและวิธีการประเมินประสิทธิภาพให้น้ าส าหรับการปลูก
ข้าวแบบต่าง ๆ 
 3.  เพื่อให้ทราบถึงการจัดการดินเพื่อใช้ปลูกข้าวแบบต่าง ๆ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 1. ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นกับโลกและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของมนุษย์มากมาก ซึ่ง
มนุษยชาติต้องเผชิญปัญหามากมายตามมา เช่นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่งเกิดผลตามมาเป็นลูกโซ่จน
ภาวการณ์ขาดแคลนน้ าและอาหาร ซึ่งระบบการผลิตข้าวได้รับกระทบทั้งกระบวนการผลิตและถูกช้ีว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ดังนั้นการรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเรียนรู้และพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ได้รับผลมากที่สุดและมีคุณค่าทางโภชนาการ แต่ไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในวิชานี้
ได้น าเทคโนโลยีหลาย ๆ สาขาโดยเฉพาะดินและพฤติกรรมของน้ าในดิน ความต้องการใช้ของข้าว เป็นต้น มาบูรณ
การเข้าด้วยกันเพื่อน าไปสู่การผลิตข้าวท่ียั่งยืน 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

ผลสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของข้าวและระบบการปลูกข้าวแบบต่าง ๆ  การจัดการทรัพยากรน้ ากับการ
ปลูกข้าวแบบต่าง ๆ  ลักษณะ การจ าแนกดินและการใช้ที่ดินของดินที่ใช้ปลูกข้าว ความส าคัญและความแตกต่างของ
สมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยาและองค์ประกอบทางแร่ของดินปลูกข้าวแบบต่าง ๆ การจัดการดินปลูกข้าว
และดินที่เป็นปัญหาเพื่อการปลูกข้าว ผลกระทบของการปลูกข้าวต่อดินและสิงแวดล้อม 

            The influence of environments governing the rice growing and rice cropping systems. 
Water resources management in planting rice. Characteristic, classification and utilization. The 
importance and differences of physical, chemical, biochemical , microbiological and mineralogical  
properties of soils under varying of  soils for planting rice. Management of soil and soil problems for 
rice planting. Impact of rice planting on soils and environments. 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 สอนเสริมตามความต้องการ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยต้น
เอง  6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๑. อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีการติดประกาศไว้ที่บอร์ดของสาขาวิชา 
ติดต่อผ่าน E-mail address 

๒.อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือปรึกษาใน
ห้องเรียน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  

 3. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผล 

1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

บ ร ร ย า ย พ ร้ อ ม ย ก ตั ว อ ย่ า ง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว การท านา 
การอนุรักษ์ประเพณี วิธีการปลูก
ข้าวและสายพันธุ์ การตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่ อ ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม  เ ค า ร พ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

อภิปรายกลุ่ม ซักถาม โต้เถียง และ
น าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 

มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท า
รายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิด เห็นของผู้ อ่ืน  รวมทั้ ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

ก าหนดให้นักศึกษายกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนแต่ละชั่วโมง 

ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

1.4 สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบจากการใช้
ค ว าม รู้ ท า งปฐ พีศ าสต ร์  ก า ร

บทบาทสมมติ เช่น เป็นผู้สอน 
นักวิจัย ชาวนา นักอนุรักษ์สิง
แวดล้อมเป็นต้น 

ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่
มอบหมาย และคะแนนสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
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วิเคราะห์และการประเมินคุณภาพ
ดิน พืช และทรัพยากรการเกษตร 
ต่ อบุ ค คล  องค์ ก ร  สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้ า ใจถึ ง  บริบททางสั งคมของ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

……………………………………. ……………………………………. 

2. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 เข้าใจในทฤษฎีและหลักการ
ทางเคมี ชีวเคมี กายภาพ และ
ชีววิทยาของดินที่ ใช้ปลูกข้าวใน
ระบบต่าง ๆ 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม 
การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์
กรณีศึ กษา  และมอบหมายให้ 
ค้ น ค ว้ า ห า บ ท ค ว า ม  ข้ อ มู ล ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  โ ด ยน ามาสรุ ปและ
น าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา 
และโครงงาน Problem base 
learning และ Student Center 
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด
หลักการและทฤษฎี 

2.2 สามารถประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของดิน  โดยใช้ทฤษฎี 
หลักการการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ของดินปลูกแบบต่าง ๆ และวิชา
อ่ืน ๆ มาเกี่ยวข้องได้ 

…………………..………………… น าเสนอสรุปการอ่านจากการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2.3 สามารถเข้าใจการจัดการน้ าใน
ร ะ บ บ ก า ร ป ลู ก แ บ บ ต่ า ง  ๆ
สังเคราะห์  และผลที่เกิดจากการ
จัดการ 

…………………..………………… วิเคราะห์กรณีศึกษา 

2 .4  สามารถน าหลักการและ
ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้จัดการดินเพ่ือ
การปลูกข้าว และแก้ปัญหาต่าง ๆ

…………………..………………… การส่งโครงงาน และรายงาน 



 

ปรับปรุงโดย กลุ่มภารกจิพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

7 

อันเนื่องมาจากการปลูกข้าว และ
การปลูกข้าวในแนวทางการเกษตร
ที่ยั่งยืน 
2.5การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ ในการจัดการความอุดม
สมบูรณ์ของดินและการปลูกข้าว 

…………………..………………… …………………..………………… 

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1      พัฒนาความสามารถใน
การคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีการวิ เคราะห์  เ พ่ือการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น
จ า ก ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

การมอบหมายให้นักศึกษาท า
โครงงานพิเศษ และน าเสนอผล
การศึกษา 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดย
เน้ น ข้ อ สอบ ที่ มี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
ในการน าไปใช้ประโยชน์หรือการน า
วิชาอ่ืนเข้ามาบูรณาการด้วย 

3.2 ...……………..……………… อภิปรายกลุ่ม โดยใช้เนื้อหาทางวิชา
ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการอธิบาย 

……………………………………. 

3.3 ……………..………………… วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประยุกต์
ในปัจจุบัน 

…………………..………………… 

3.4 …………….………………… การเน้นการน าองค์ความรู้มาอธิบาย
ผลในงานทดลองย่อย 

……………………………………. 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบท่ีต้องการ
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 การท างานเป็นกลุ่มและ
รับผิดชอบร่วมกัน 

จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

ประเมินตนเองและเพ่ือน ด้วย
แบบฟอร์มที่ก าหนด 

4 .2  พัฒนาทักษะในการสร้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล เช่น การค้นคว้าเนื้อหา
ของเทคโนโลยีดินและการปลูกข้าว 
การน าตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่าน
บทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม 
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4.3  พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้
ตามในการท างานเป็นทีม 

การน าเสนอรายงาน  เช่น คุณภาพ
งาน การท างานเป็นกลุ่ม การตอบ
ค าถาม การเชื่อมโยง 

รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

4.4 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 

……………………………………. ……………………………………. 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 ทักษะการคิดค านวณ เชิง
ตัวเลขในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จาก website สื่อการสอน 
e-learning และท ารายงานโดยเน้น
การน าตัวเลข หรือมีสถิติ อ้างอิง 
จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วย
สื่อเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการ
ปรับใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

5.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้ง
การพูด การฟัง การแปล การเขียน 
โดยการท ารายงาน และน าเสนอใน
ชั้นเรียน 

น าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 

5.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากกรณีศกึษา 

การมอบหมายให้ท ารายงาน โดยใช้
สืบค้นจากแหล่ง/ฐานข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ 

การสอบกลางภาคและปลายภาค 

5.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น 
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

……………………………………. ……………………………………. 

5.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การ
ส่งงานทางอีเมล์  การสร้างห้ อง
แสดง ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
เช่น Weblock การสื่อสารการ
ท างานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา 
Chat Room 

……………………………………. ……………………………………. 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียน

การสอน  
สื่อการ

เรียนรู้ที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 บทน า (Introduction) 0.5 

-บรรยาย 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

- การน าเสนองาน
หรือหัวข้อ 

-อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา ชมวีดี

ทัศน ์

-บรรยาย 
-ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

- กาน าเสนอ
งานหรือหัวข้อ 
-อภิปรายกลุม่
จากรณศีึกษา 
ชมวีดีทัศน์ 

รศ.ดร.ศุภธิดา อ่ าทอง 

2 1.  ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศการ
ปลูกข้าวของโลก 
-ลักษณะของสภาพแวดล้อมของดิน
ในเขตมรสุมร้อน 
- ความรู้พื้นฐานส าหรับการศึกษา
ทางปฐพีศาสตร์ของดินปลูกข้าว 
-ความส าคัญของข้าวและดินที่ ใช้
ปลูกข้าว 
-สภาพภูมิประเทศและชนิดของดินที่
พบว่ามีการปลูกข้าว 

3 รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 

3 2.  ระบบการปลูกข้าวในดินระบอบ
ความชื้น 
- Hydrology of rice land 
- การปลูกข้าวแบบน้ าขัง 
(Saturated soil culture) 
- การปลูกข้าวขึ้นน้ า (Flooded 
rice culture) 
- การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
(Alternate wetting and drying) 
-The system of rice 
Intensification 
- การปลูกข้าวแบบใช้อากาศ 
    (Aerobic rice) 
-ข้าวไร่ (Upland rice) 

3 การส ารวจข้อมูล
และวิเคราะห์สมบัติ

ของดินของ
เกษตรกรในระบบ
การปลูกข้าวแบบ
ต่างในเขตพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่และ
เชียงใหม่ 

(ภายใต้งานวิจัย 
การจัดการธาตุ
อาหารและน้ าใน

ระบบการปลูกข้าว
เพื่อการประหยัด

น้ า) 

การส ารวจ
ข้อมูลและ
วิเคราะห์

สมบัติของดิน
ของเกษตรกร
ในระบบการ
ปลูกข้าวแบบ
ต่างในเขต

พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่และ

เชียงใหม ่
(ภายใต้
งานวิจัย 

การจัดการ

รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 
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4-5 3. สมบัติและลักษณะทางฟิสิกส์ของ
ดินปลูกข้าว 
-สมบัติฟิสิกส์ของดนิที่มีผลต่อการ
ปลูกข้าว 
-การไถและกระบวนการท าเทือก
(Land preparation) 
-ดินที่ถูกคราดเพื่อการท านาและการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟสิิกส์ของดิน 
-การถ่ายเทอากาศในดินที่มนี้ าขงั 
-การเกิดชั้นดินดานเนื่องจากการเขต
กรรมและทางเคมี 
-โครงสร้างดินและการซึมซบัน้ าของ
ดินที่ท าเทือก 
-ดัชนีชีวดัทางฟิสิกส์ของดินปลกูข้าว 

4.5 ธาตุอาหาร
และน้ าใน
ระบบการ

ปลูกข้าวเพื่อ
การประหยัด

น้ า) 

รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 

5-7 4. สมบัติและลักษณะทางเคมีและ
ชีวเคมีของดินปลูกข้าว 
-สมบัติทางเคมีของดินที่มีผลต่อ
การปลูกข้าว 
-การเปลี่ยนแปลงของดินไร่เป็นดิน
นาและจากดินนาเป็นดินไร่ที่มีทาง
เคมีและชีวเคมี 

7.5 

ส ารวจความ
หลากหลายของของ
เชื้อราไมคอร์ไรซ่า
ระบบการปลูกข้าว

อินทรีย์และเคมี(ภายใต้
งายวิจัยการศึกษาและ
การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์

จากกลูมาลีน-สาร
สัมพันธ์โปรตีนในดิน
และอาบัสคูลาร์ไมโคร
ไรซ่าเพื่อใช้บ าบัดดิน
และปรับปรุงคุณภาพ

ของดิน) 

ส ารวจความ
หลากหลาย

ของของเชื้อรา
ไมคอร์ไรซ่า

ระบบการปลูก
ข้าวอินทรีย์
และเคมี

(ภายใต้งายวิจัย
การศึกษาและ
การพัฒนาปุ๋ย
อินทรีย์จากกลู

มาลีน-สาร
สัมพันธ์โปรตีน
ในดินและอา

บัสคูลาร์ไมโคร
ไรซ่าเพื่อใช้

บ าบัดดินและ
ปรับปรุง

คุณภาพของ
ดิน) 

รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 

8 สอบกลางภาค  รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 

9 5. สมบัติและลักษณะทางชีววิทยา
ของดินปลูกข้าว 
-พืชและสัตว์ขนาดเล็กในดินและ
ความหลากหลาย 
-ประโยชน์ของพืชและสัตว์ขนาด
เล็กต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
-ประโยชน์ของพืชและสัตว์ขนาด
เล็กต่อผลิตของข้าว 
-ผลกระทบจากการปลูกข้าวต่อพืช
และสัตว์ขนาดเล็ก 

4 รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 
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10 ๖. อินทรยีวัตถุในดินปลูกข้าวและ
พฤติกรรมของธาตุอาหารพืชในดิน
ปลูกข้าว 
-อินทรียวัตถุในดิน 
-ปัจจัยการสะสมและการสลายของ
อินทรียวัตถุและสารอินทรีย์และ
ผลกระทบ 
-การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชใน
ดินปลูกข้าวแบบต่าง ๆและ
ผลกระทบ 
-การสะสมและการสูญเสียธาตุ
อาหาร 

3 รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 

11 7. ธาตุอาหารและอาการขาดธาตุ
อาหารของข้าว 
- ข้าวกับการเปลี่ยนแปลงสมบตัิดิน
ภายใต้การปลูกข้าวแบบตา่ง ๆ 
-บทบาทและหนา้ที่ของธาตุอาหารที่
มีต่อข้าว 
-สาเหตุการขาดและความเป็นพษิ
ของธาตุอาหารต่อข้าว 
-ลักษณะอาการขาดและความเป็น
พิษ 

3 รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 

12 8. การจัดการน้ าและระบบ
ชลประทานในการปลูกข้าว  
-ชลศาสตร์ของดินปลูกข้าวภูมิภาค
ต่าง ๆ 
-ระบบการจัดการน้ าแบบตา่ง ๆ  
- ความสัมพนัธ์ระหว่างดิน-น้ าใน
ระบบการปลูกข้าวแบบตา่ง ๆ 
-สมดุลของน้ าในการปลูกข้าวแบบ
ต่าง ๆ 
-การบรรยายโดยผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 

3 รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 
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13 9. การจ าแนกดินปลูกข้าว 
-แร่และการเกิดดินในดินปลูกข้าว 
-บทบาทของแร่และแร่ดินเหนียว
ในดินปลูกข้าว 
-การกระจายตัวของดินชนิดต่าง ๆ
ในการปลูกข้าว 

 รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 

13 10. ดินมีปัญหากับการปลูกข้าว 
-ดินเค็ม 
-การสะสมโลหะหนักและผลกระทบ
ต่อข้าว 
-ดินกรดและดินพร ุ
-การสะสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

3 รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 

14 11. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ
โลกกับการปลูกข้าว 
-ชนิดของก๊าชเรือนกระจก 
-สาเหตุและปัจจัยของปลดปล่อย
ก๊าซ 
-แนวทางการจัดการเพื่อลดการ
ปลดปล่อยก๊าซ 

3 รศ.ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง 

15 12.การจัดการดินปลูกเพื่อ
การเกษตรที่ยั่งยืน 
-หลักการของเกษตรยั่งยืน 
-การปลูกข้าวร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ 
-การจัดการดินเพื่อให้ผลผลิตสงูสุด 
- การลดปญัหามลภาวะจากการปลูก
ข้าว 

3 รศ.ดร.ศุภธิดา อ่ าทอง 

16 สอบปลายภาค 3  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1 

๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔,๑.๕,๒.
๑,๒.๒,๒.๓,๒.๔,๒.๕,๓.๑,
๓.๒,๓.๓,๓.๔,๓.๔,๔.๑,๔.
๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕,๕.๑,๕.๒,
๕.๓,๕.๔,๕.๕ 

การเข้าช้ันเรยีน 
การมีส่วนรวมในห้องเรียน (ซักถาม 
โต้ตอบ) แบบฝึกหดั เสนอความ
คิดเห็นในห้องเรยีน 

ตลอดภาคการศึกษา 5 % 
10 % 

การท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอ
งาน  การค้นคว้า 

15 15% 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

35% 
35% 

เกณฑ์การประเมินผล   
 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 60 – 64  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดับคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 50 – 54  % ระดับคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ต่ ากว่า 50 % ระดับคะแนน  F 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
     1.  ศุภธิดา อ่ าทอง.ดินนา. 2558.  ต าราดินปลูกข้าวและการจัดการ.  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้. 632  หน้า. 
     2.  พัชรี แสนจันทร์. 2531. คุณสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี ชีวเคมี และการแปรรูปของธาตุอาหารในดินนา. ภาควิชา
ปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 74 หน้า. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

-http://irri.org/ 
-http://www.ipipotash.org/en/ 
-http://faostat.fao.org/site/345/ 
-http://www.springerlink.com/content/1611-2490 (Paddy and Water Environment Journal) 
- http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

         -Bouman,B.A.M.,Lampayan R.M.and  Toung T.P.2007.Water management in irrigated 
rice:coping with water scarcity. Los Banos (Phillipines): International Rice Research Institute. 54 p. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- Nutrient Decision Support System (NuDSS) by IRRI  
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   
           1. การจัดการธาตุอาหารเฉพาะที่ในดินปลูกข้าว กรณีศึกษา บ้านห้วยเกี๊ยง  จังหวัดเชียงใหม่ (งบประมาณ 
2556) 
           2. การผลิตหัวเชื้อไมคอร์ไรซ่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวไร่ (งบประมาณ 2557)     
 
มาบูรณการร่วมในเนื้อหา (ดังระบุรายละเอียดการน าไปใช้ในแผนการสอน หมวดที่ 5) ประกอบการสอน (เอกสาร
แนบ) 
2.  การพัฒนารูปแบบจัดการดินและน้ าในระบบการปลูกข้าวเพ่ือการประหยัดน้ า (Soil and  Water Managements  
in  Rice Plantation for Water Saving) (ทุนสนับสนุนจาก สกอ 2555) 

 4.1 ผลงานวิจัย 
- แอพพลิเคชั่นการจัดการดิน น้ า และปุ๋ยเพื่อการปลูกข้าวแปลงใหญ่ (ทุนสนับสนุนจากสวก.2562) 

 4.2 งานบริการวิชาการ 
-การให้ค าปรึกษาในการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ปลูกข้าว 
-การวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกร 

 4.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  ข้าว แหล่งก าเนิดวัฒนธรรมไทยตลอดจนภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคเหนือ และอ่ืน ๆ ใน
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ระบบการปลูกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห์ประกอบ 
5. ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
            ตวัอย่างเช่น การใช้ textbook การใช้บทความวิจัย /  บทความภาษาอังกฤษ  การเข้าถึง website ที่
เกี่ยวข้อง(IRRI)เป็นต้น  แปลและสรุปให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
6. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 
     1. แปลงเกษตรกรกลุ่มเกษตรและปศุสัตว์อินทรีย์ ลุ่มน้ ากวง ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดชียงใหม่ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. การประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
2. การประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจในเนื้อหา ความเข้าใจของนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1. การประเมินผลจากการตรวจใบงาน  
2.   การประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
3.   การสังเกตพฤติกรรม และการมีส่วนร่วม 
4.   การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

3. การปรับปรุงการสอน 
    1.   การปรับปรุงแบบเมินผลจากผลการสอบและผลการประเมินจากนักศึกษา  
    2.   การปรับปรุงแบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 
    3.   การท าวิจัยนอกและในชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
    1.  มีการทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย  
    2.  มีการทบทวนประเมินผลการสอบอีกครั้ง 
    3.  มีการสัมภาษณ์ (ไม่เป็นทางการ) ภายหลังทั้งในประเด็นของหลักการและการน าไปใช้ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปี 2554 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเน้นการศึกษาเชิงประจักษ์ และการอภิปรายกลุ่ม 
ปี 2555 ปรับปรุงกิจกรรมการศึกษาดูงานควบคู่กับการทางทฤษฎี 
ปี 2556 จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร   

        ปี 2557 มีการดูงานนอกสถานที่เรื่องการใช้น้ าของข้าวของสถานีทดลองการใช้น้ าชลประทานที่ 1 (แม่แตง) 
 
 
 

ลงชื่อ:   _________________________________ 
      (รศ.ดร.ศุภธิดา  อ่ าทอง) 

                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                  วันที่.........เดือน................พ.ศ. ................. 

 


