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มคอ. 3 รายละเอยีดรายวิชา 
 

คณะ ผลิตกรรมการเกษตร 
สาขาวิชา ปฐพีศาสตร ์
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หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ช่ือวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำและพืช (Soil water and plant relationship) 
2. รหัสวิชา ดป 543-6101 
3. จำนวนหน่วยกิต 3(2-3-5) 
4. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร ์
5. ประเภทหลักสูตร  วิชาเฉพาะ    กลุ่มวิชา     แกน       เอกบังคับ     เอกเลือก 

 วิชาเลือกเสรี 
6. วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
7. ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วีณา นิลวงศ์ 
8. วันที่การแก้ไข มคอ.3 26 พฤศจิกายน 2563 
9. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี 2 ช่ัวโมง ภาคปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง 
การศึกษา
ด้วยตัวเอง 

5 ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา/

ฝึกงาน 
0 ช่ัวโมง 

 

หมวดที่ 2: คำอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
คำอธิบายรายวิชา 

ความสำคัญของฟสิิกส์ของดิน ความสัมพันธ์ของดิน น้ำ และพืช ในด้านคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ การดูดยึดน้ำ

ของดิน  การเคลื่อนที่ของน้ำในดินและพืช การคายระเหยน้ำ อิทธิพลของการขาดน้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของพืช ประชากรของพืชกบัประสทิธิภาพการใช้น้ำ  

Importance of soil physic, the relationship between soil and water, water absorption 
movement of water in soils and plants, transpiration,  effects of dehydration towards plant growth 
and yield, plant population with water use efficiency. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course learning outcomes) 
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CLO1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงฟสิิกส์ของดิน ความสัมพันธ์ของดิน น้ำและพืช ในด้านคุณสมบัติต่างๆ 
CLO2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลกัการเบือ้งต้นของความสัมพันธ์ดิน น้ำ และพืช ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
CLO3 เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนวทางการประยกุต์ใช้ความรู้พื้นฐานและหลักการความรู้เกี่ยวกับความสมัพันธ์ดิน น้ำ 
และพืช เพื่อแกป้ัญหาทางด้านดินเพื่อการผลิตพืชที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 

หมวดที่ 3: การปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 
1. เหตผุลในการปรับปรงุเนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน และการวัดประเมินผลเพือ่ให้นักศึกษามี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีพ่ัฒนาเพิ่มข้ึน  
2. รายละเอียดการปรับปรงุเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดการประเมินผล 

ปรับเนื้อหาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ดิน น้ำ และพืชในปัจจบุัน เพื่อให้ตรงกับความสนใจเฉพาะด้านของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และบรรลุถึง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 

 

หมวดที่ 4: ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
4.1) นักศึกษาต้องรบัผดิชอบเข้าเรียนทุกครั้ง หากมีความจำเป็นต้องขาดเรียนให้แจ้งอาจารยผ์ูส้อน

ทราบล่วงหน้า หรือหากขาดเรียนอันเนือ่งมาจากการเจ็บป่วยให้นำใบรบัรองแพทยม์าแสดง มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน
จากคะแนนรวมร้อยละ 10 ต่อครั้ง 

4.2) นักศึกษาต้องรบัผิดชอบส่งงานตรงตามกำหนดเวลา หากส่งงานล่าช้าจะถูกหักคะแนนจาก
คะแนนรวมร้อยละ 10 ต่อครั้ง 

4.3) นักศึกษาต้องไม่คัดลอกหรอืทำซ้ำความคิดงานของผู้อืน่ทั้งทางตรงและทางอ้อม มิฉะนั้นจะไม่ได้
รับการประเมินในผลงานนั้นๆ และส่งผลให้การประเมินในผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเป็นโมฆะด้วย 

4.4) นักศึกษาต้องรักษามารยาทและประพฤติตนใหเ้หมาะสมตามขนมธรรมเนียมประเพณีไทย 
มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนนรวมร้อยละ 10 ต่อครั้ง 
 

หมวดที่ 5: ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 
 
1. ผลการเรียนรูเ้ฉพาะทาง (Specific PLO) 
PLO1 อธิบายหลักการ ทฤษฏีของความสัมพันธ์ดิน น้ำ และพืช ที่ได้อย่างถูกต้อง 
PLO2 มีทักษะในการจัดการ แก้ปญัหาที่เกิดจากสมบัตทิางฟิสิกส์ของดิน  ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช เพื่อ
การผลิตพืช 
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PLO3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประยกุต์ใช้ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในปจัจบุันทีเ่กี่ยวข้องกบัสมบัติทางฟสิิกส์ของ
ดิน  ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช เพื่อพฒันาการผลิตพืชได้อย่างมรีะบบและมีประสทิธิภาพ 
 
2. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ท่ัวไป (Generic PLO) 

PLO# รายละเอียด PLO 
PLO1 สามารถอธิบายในหลกัการและทฤษฏีทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
PLO4 สามารถเสนอแนวทางการจัดการ แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากสมบัตทิางฟสิิกส์ของดิน ความสัมพันธ์

ระหว่างดิน น้ำ และพืช เพื่อพัฒนาการผลิตพืชทีส่อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มใน
ปัจจุบัน 

 
3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)  

L# รายละเอียด 
L1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย ตรงตอ่เวลา มีความรบัผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดยมุ่งเน้นการรับผดิชอบ

งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด  
L2 ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การบรรยายควบคู่กับการฉายวีดีทัศน์ปรากฏการณ์และปญัหาต่างๆที่

เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสมบัตทิางฟสิิกส์ของดิน ความสมัพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช  มอบหมาย
การทำรายงานในหัวข้อทีส่นใจภายใต้คอนเซ็ปต์ของการเรียนการสอน  และมุ่งเน้นช้ีแนะแนวทางใน
การคิดวางแผนประยุกต์ใช้ความรูท้ี่เรียนมาเพื่อการแก้ปญัหาเกี่ยวกับดินในการผลิตพืช 

 
 

หมวดที่ 6: ความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) สู่ระดับรายวิชา (CLO) 
PLO# CLO# บทท่ีเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การเรยีนรู้

ระดับรายวิชา 
PLO1 อธิบายหลักการ ทฤษฏีของ
ความสัมพันธ์ดิน น้ำ และพืช ที่ได้
อย่างถูกต้อง 
PLO2 มีทักษะในการจัดการ 
แก้ปัญหาที่เกิดจากสมบัติทางฟสิิกส์
ของดิน  ความสัมพันธ์ระหว่างดิน 
น้ำ และพืช เพื่อการผลิตพืช 
PLO3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้ความรู้ ข้อมลู

CLO1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึง
ฟิสิกส์ของดิน ความสัมพันธ์ของดิน 
น้ำและพืช ในด้านคุณสมบัติต่างๆ 

บทที่ 1-4 

CLO2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
อธิบายหลกัการเบือ้งต้นของ
ความสัมพันธ์ดิน น้ำ และพืช ที่
เปลี่ยนแปลงไปในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน 
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สารสนเทศในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
สมบัตทิางฟสิิกส์ของดิน  
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และ
พืช เพื่อพัฒนาการผลิตพืชได้อย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
PLO4 เสนอแนวทางการจัดการ
แก้ปัญหาดินที่เป็นปญัหาจากสมบัติ
ทางฟิสกิส์ของดิน ความสัมพันธ์
ระหว่างดิน น้ำ และพืช ที่
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในปจัจบุัน 

CLO3 เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนว
ทางการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน
และหลักการความรูเ้กี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ดิน น้ำ และพืช เพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านดินเพื่อการผลิต
พืชที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

บทที่ 5-8 

 

หมวดที่ 7: แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สปัดาห์ 

 
บท/หัวข้อ/เรื่อง 

จำนวน
ชั่วโมง 

ผู้สอน 

1-2 บทที่ 1 สมบัติและบทบาทของน้ำในดิน ต่อสิง่มีชีวิตและพืช 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วีณา นิลวงศ์ 3-4 บทที่ 2 น้ำในดิน 

- การดูดยึดน้ำของดิน 
- ศักย์และความเป็นประโยชน์ของน้ำในดิน 
- เครื่องมือศึกษาการดูดยึดน้ำของดินและความเป็น

ประโยชนข์องน้ำในดิน 
- การเคลื่อนที่ของน้ำในดิน 
- การศึกษาการเคลื่อนที่ของน้ำในดิน 

6 

5-6 บทที่ 3 น้ำในเซลล์พืช 
- องค์ประกอบของเซลล์พืช 
- ศักย์ของน้ำในเซลล์  การเจริญเติบโตและบทบาท

ของรากพืชต่อการเคลื่อนที่ของน้ำในดิน 
- ส่วนที่ดูดกินน้ำและธาตุอาหารของรากพืช 
- ปัจจัยที่มผีลตอ่การดูดกินน้ำและธาตุอาหารของพืช 
- วิธีการศึกษาการการดูดกินน้ำและธาตุอาหารของ

6 
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รากพืช 
7-8 บทที่ 4 การดูดกินและเคลื่อนที่ของน้ำในต้นพืช 

- แรงขับและความต้านทาน 
- ประสิทธิภาพการดูดกินน้ำของราก 
- ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มผีลต่อการดูดกินน้ำ 
- เครื่องมือวัดศักย์ของน้ำในพืช 
- การเคลื่อนที่ของน้ำในพืช 

6 

สอบกลางภาค  
9-10 บทที่ 5 การคายน้ำ 

- กระบวนการคายน้ำ 
- ปัจจัยด้านพืชที่มผีลต่อการคายน้ำ 
- ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทีม่ีผลต่อการคายน้ำ 
- การศึกษาการคายน้ำของพืช 

6 

11-12 บทที่ 6 การคายระเหย 
- กระบวนการคายระเหย 
- ปจัจัยด้านพืชที่มผีลต่อการคายระเหย 
- ปัจจัยด้านสิ่งแวดลอ้มทีม่ีผลต่อการคายน้ำ 
- การศึกษาการคายระเหยของน้ำ 

6 

13 บทที่ 7 การขาดน้ำกับการเจริญเติบโตของพืช 
- สาเหตุของการขาดน้ำ 
- ผลกระทบของการขาดน้ำกบัการวัดสภาวะการขาด

น้ำ 

6 

14-15 บทที่ 8 พืชทนแล้งและประสิทธิภาพการใช้น้ำในสภาวะโลก
ร้อน 

- กระบวนการทนแล้งของพืช 
- ประสิทธิภาพการใช้น้ำ 
- สภาวะโลกร้อนต่อการสญูเสียน้ำของพืช 

6 

สอบปลายภาค 
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2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วิธีการสอน และผลการเรยีนรู้ระดบัรายวิชา (CLO) 
การประเมินผล วิธีการสอน CLO 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 
- การสอบย่อย 
- รายงานค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ 
- การมสี่วนร่วมในช้ันเรียน 

- การบรรยาย 
- การฉายวีดีทัศน ์
- การสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์ของ
ห้องสมุด 
- การทัศนศึกษาในพื้นที ่

CLO1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงฟสิิกส์
ของดิน ความสัมพันธ์ของดิน น้ำและ
พืช ในด้านคุณสมบัติต่างๆ 
CLO2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
อธิบายหลกัการเบือ้งต้นของ
ความสัมพันธ์ดิน น้ำ และพืช ที่
เปลี่ยนแปลงไปในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน 
CLO3 เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนว
ทางการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและ
หลักการความรูเ้กี่ยวกบัความสัมพันธ์
ดิน น้ำ และพืช เพื่อแก้ปัญหา
ทางด้านดินเพื่อการผลิตพืชที่ยัง่ยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
3. กลยุทธ์การประเมิน 

การประเมินผล สัดส่วน 
การสอบกลางภาค 30% 
การสอบปลายภาค 30% 
รายงานหัวข้อทีส่นใจและการสบืค้นฐานข้อมลูออนไลน ์ 30% 
ความสนใจในช้ันเรียน 10% 

รวมท้ังสิ้น 100 % 
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หมวดที่ 8: สื่อการเรียนรู้และงานวิจัย 
 
1. สื่อการเรยีนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

− ห้องเรียน/ห้องทำงานกลุ่ม ณ อาคารเรียนปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาและฝกึอบรมทางดินและปุ๋ยช้ันสงู 

− หนังสือ ตำรา เอกสารและทรัพยากรหอ้งสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร และห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

− เทคโนโลยีสารสนเทศ และ e-learning 

− การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีผ่่อนคลาย 

−  
2. งานวิจัยท่ีนำมาสอนในรายวิชา 
 งานวิจัยของอาจารยผ์ู้สอน และอัฟเดทจากฐานข้อมลูออนไลน์ทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
 
 

หมวดที่ 9: เกณฑ์การประเมินผล 
 

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

C+ 65 – 69% 
C 60 – 64% 

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

 
 

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

1. การประเมินผล  
1.1. รายละเอียด 
- การสอบกลางภาคและปลายภาคแบ่งเป็นข้อสอบปรนัย อตันัย และการสอบสัมภาษณ์ 
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- รายงานในหัวข้อทีส่นใจและการสืบค้นข้อมลูออนไลน์ ประเมินจากเนื้อหา ความเข้าใจ และจำนวนงานวิจัยทีส่ืบ
คืนเพื่อนำมาใช้ประกอบการเขียนรายงาน พร้อมกับความทนัต่อเหตุการณ์ปจัจบุัน 
- ความใส่ใจในช้ันเรียน ประเมินจากจำนวนครัง้การเข้าห้องเรียน 
 
1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชา (CLO) ท่ีต้องการประเมิน 

CLO1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงฟสิิกส์ของดิน ความสัมพันธ์ของดิน น้ำและพืช ในด้านคุณสมบัติต่างๆ 
CLO2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลกัการเบือ้งต้นของความสัมพันธ์ดิน น้ำ และพืช ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
CLO3 เพื่อให้นักศึกษาอธิบายแนวทางการประยกุต์ใช้ความรู้พื้นฐานและหลักการความรู้เกี่ยวกับความสมัพันธ์ดิน น้ำ 
และพืช เพื่อแกป้ัญหาทางด้านดินเพื่อการผลิตพืชที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 ทักษะที่ต้องการพฒันา Bloom’s taxonomy ; ความจำความเข้าใจ 
 21st Century skills; ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี
 

1.3 เกณฑ์การให้คะแนน (Marking Scheme) 
การตอบคำถามถูกต้อง ความเข้าใจหลักการ ทฤษฏี และสามารถสงัเคราะห์ความรู้ที่ได้ เพื่อนำไปประยกุต์ใช้ 

 
1.4 วันสุดท้ายของการประเมินและ ข้อเสนอแนะ 
สอบกลางภาค สปัดาห์ที่ 8 
สอบปายภาค  สัปดาห์ที่ 16 
ส่งรายงานและนำเสนอในหัวข้อทีส่นใจ สปัดาหท์ี่ 15 

 

หมวดที่ 11: ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน 
 

นักศึกษาสามารถขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมายและ/หรือคะแนนสอบ ภายใน 1 สปัดาห์   
นับจากวันประกาศผลคะแนน  
 
 
 
 
ผู้รบัผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา นิลวงศ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 


