
มคอ.3 

รายวิชาจุลินทรียทางการเกษตร (Agricultural Microorganism)    

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 รหัสวิชา    5083103 

 ชื่อวิชาภาษาไทย   หลักการบริหารศัตรูพืช 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  Managements of Plant Pests  

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (2-2-5) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1  หลักสูตร    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 3.2  ประเภทของรายวชิา   วิชาเฉพาะดาน 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 

 4.2  อาจารยผูสอน   อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2557  ชั้นปท่ี  3 

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) 

 ไมมี 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  (ถามี) 

 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 วันท่ี  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2555 
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หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 1.1 จุดมุงหมาย 

  หลังจากท่ีเรียนรายวิชานี้แลว นักศึกษามีความสามารถในกระทําสิ่งตอไปนี้ได 

   1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการบริหารศัตรูพืช 

   2. สามารถวางแผน การดําเนิงานในการบริหารศัตรูพืช 

   3. สามารถประเมินความเสียหาย การจัดการศัตรูพืช 

 1.2 วัตถุประสงค 

  1. นักศึกษาทราบถึงความหมาย ความสําคัญของหลักการบริหารศัตรูพืช 

  2. นักศึกษาเขาใจถึงการดําเนินงาน กลยุทธในการวางแผนควบคุมการระบาดของ

ศัตรูพืช 

  3. นักศึกษาเขาใจหลักการสํารวจ การติดตามผล การประเมินความเสียหาย ตาม

หลักการบริหารศัตรูพืช 

  4. นักศึกษาสามารถนําหลักการบริหารศัตรูพืชไปประยุกตใชในการจัดการศัตรูพืช

อยางถูกตองและเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงคของการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหทันสมัยสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความหมาย ความสําคัญ ของหลักการบริหารศัตรูพืช ไดแก แมลงศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช 

วิธีการดําเนินงาน กลยุทธในการวางแผน และการจัดการควบคุมการระบาดของศัตรูพืช หลักการ

พ้ืนฐานเก่ียวกับระดับเศรษฐกิจ การสํารวจ การติดตามผล การประเมินความเสียหาย การจัดการและ

การประเมินผล 
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2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  30  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความตองการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย   

การปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง  

5 ชั่วโมงตอสปัดาห   

 

3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

     รายบุคคล 

      ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

หรือตามกรณี   

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) วิชาหลักการ

บริหารศัตรูพืช (5083103) 

  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

                         
  

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา (ใหตรงกับ มคอ.2)  

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูล

สวนบุคคล การไมเปดเผยขอมูล และไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซ่ือสัตย โดยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

  (1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสําคัญตอการดํารงตนและ

การปฏิบัติงาน 

  (2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ

สังคม 

  (3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
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 1.2  วิธีการสอน  

     -  บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการ

ใช เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายท่ี

เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตอง

ฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตใน

การสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคไมสุจริต เปนตน  

  -  อภิปรายกลุม 

  -  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 

  1.3  วิธีการประเมินผล 

  - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

  - ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

  - ประเมินจากความซ่ือสัตยโดยไมทุจริตในการสอบ 

  - ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  ความรู (ตรงกับในมคอ.2) 

 2.1  ความรูท่ีตองไดรับ  

   (1)  มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิต    ใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน 

   (2)  มีความรอบรู กวางไกลและติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมท้ัง

เขาใจหลักการและประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ   

   (3)  สามารถบูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  2.2  วิธีการสอน 

  บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  และมอบหมายใหคนควาหา

บทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ  

 2.3  วิธีการประเมินผล 

  -  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและ

ทฤษฎ ี

  -  นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

  3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
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   (1)  สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

   (3)  กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

   (5)  สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

 3.2  วิธีการสอน 

  -  การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 

 3 .3   วิธีการประเมินผล 

  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ หรือ

วิเคราะหแนวคิดในการประยุกตใช 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

   (1)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาสถานการณ

ตาง ๆ ในกลุมท้ังในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน 

   (2)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ    

   (3)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง 

 4.2  วิธีการสอน 

  -  มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล   

  -  การนําเสนอรายงาน 

 4.3  วิธีการประเมินผล 

  -  ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 

  -  รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

  -  รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

   (1)  สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสม

กับโอกาส และวาระ 

   (2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   (3)  สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

   (4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก

ปจจุบัน 

 5.2  วิธีการสอน 

  - มอบหมายงานใหสืบคน  

  - นําเสนอรายงาน 

5.3  การประเมินผล 

  - รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

  - ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีเก่ียวของ ไดอยางเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5  แผนการจัดการเรียนรูสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

1.  แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

คาบ 
กิจกรรมการเรียนรู  

ส่ือการเรียนรู ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 

การประเมินผล

การเรียนรู 

1-2 หนวยท่ี 1 ศัตรูพืชและการควบคุม

ในอดีต 

 

8 1.1 แจกแนวการจัดการเรียนรูและ

ชี้แจง 

1.2 ทําแบบสอบถามกอนเรียนเรื่อง

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับจุลินทรีย 

1. แนวการจัดการเรียนรู 

2. แบบสอบถามกอน

เรียนเรื่องความรูท่ัวไป

เก่ียวกับจุลินทรีย 

แบบทดสอบ

กอนเรียน 

แบบทดสอบ

กอนเรียน 

3-4 หนวยท่ี 2 นิเวศวิทยาและ

เศรษฐศาสตรในการจัดการศัตรูพืช   

8 1. บรรยาย   

 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

 การสอบ  

การเขาเรียน 

5 หนวยท่ี 3 หลักการและวิธีการ

จัดการ 

4 1. บรรยาย   

2. ปฏิบัติการ 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงาน 

บทปฏิบัติการ 

การสอบ  

บทปฏิบัติการ 

การเขาเรียน 

6-7 หนวยท่ี 3  การจัดการแมลง

ศัตรูพืช 

8 1. บรรยาย   

2. ปฏิบัติการ 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงาน 

บทปฏิบัติการ 

การสอบ  

บทปฏิบัติการ 

การเขาเรียน 

8 สอบกลางภาค      

 

 



มคอ.3 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

คาบ 
กิจกรรมการเรียนรู  

ส่ือการเรียนรู ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 

การประเมินผล

การเรียนรู 

9-11 หนวยท่ี 4 การจัดการโรคพืช 8 1. บรรยาย   

2. ปฏิบัติการ 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงาน 

บทปฏิบัติการ 

การสอบ  

บทปฏิบัติการ 

การเขาเรียน 

12-13 หนวยท่ี 5 การจัดการวัชพืช 8 1. บรรยาย   

2. ปฏิบัติการ 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงาน 

บทปฏิบัติการ 

การสอบ  

บทปฏิบัติการ 

การเขาเรียน 

14 หนวยท่ี 6 การจัดการสัตวศัตรูพืช 4 1. บรรยาย   

 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

 การสอบ  

รายงาน 

การเขาเรียน 

15 หนวยท่ี 7 การตรวจวัดประชากร

ศัตรูพืช 

4 1. บรรยาย   

2. ปฏิบัติการ 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงาน 

บทปฏิบัติการ 

การสอบ  

บทปฏิบัติการ 

การเขาเรียน 

16 หนวยท่ี 8 เทคโนโลยีการบริหาร

ศัตรูพืช 

4 1. บรรยาย   

2. ปฏิบัติการ 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงาน 

บทปฏิบัติการ 

การสอบ  

บทปฏิบัติการ 

การเขาเรียน 

17 สอบปลายภาค      
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มคอ.3 

1. วิธีการประเมินการเรียนรู 

 

ช้ินงาน/ 

ภาระงาน 

ความรับผิดชอบหลักท่ี เกณฑ/หัวขอ 

การประเมิน 

ระดับคะแนน 

การเขาเรียน 1.1, 1.2 - การขาดเรียน เกิน 3 ครั้ง ไมมี

สิทธสอบ ยกเวนกรณีมี

ใบรับรองแพทยหรือจดหมาย

รับรอง 

จะถือวาไมเปนการขาดเรียน 

10 

บท

ปฏิบัติการ 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.2, 

4.4, 4.6 

บทปฏิบัติการ 20 

การสอบ 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 1) สอบกลางภาค 40% 

2) สอบปลายภาค 20% 

60 

รายงานและ

การ

วิเคราะห

กรณีศึกษา 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 4.2, 4.4, 4.6, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 

สงงาน โดยมีการคนควา เก็บ

รวบรวมขอมูลตางๆ ท้ังในและ

ตางประเทศ  

10 

 

2.  แผนการประเมินการเรียนรู 

การ

ประเมิน 

งานท่ีจะใชประเมินผลผูเรียน สัปดาห 

ท่ีกําหนด 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

(1) สอบ   

     -  สอบกลางภาค 8 40 

  -  สอบปลายภาค 17 20 

(2) การเขาชั้นเรียน ตลอดเทอม 5 

(3) การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

ตลอดเทอม 5 

(4) วิเคราะหกรณีศึกษาและการนําเสนอ 15-16 10 

(5) การทํางานกลุมและผลงาน ตลอดเทอม 20 

 



มคอ.3 

เกณฑการประเมินผล 

  80 % ข้ึนไป   ระดับคะแนน   A  60  -  64   %  ระดบัคะแนน   C   

           75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+  55  -  59   %  ระดบัคะแนน   D+ 

           70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  50  -  54   %  ระดบัคะแนน   D 

           65  -  69  %  ระดับคะแนน   C+  ต่ํากวา 50 %   ระดบัคะแนน   E 

 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและตําราหลัก 

สืบศักดิ์  สนธิรัตน. (2543). การจัดการศัตรูพืช. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จุฑารัตน อรรถจารุสิทธิ์. (2546). แมลง. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี. 

พรชัย เหลืองอาภาพงศ. (2540). วัชพืชศาสตร. ลินคอรน : กรุงเทพฯ. 

พิสุทธิ์ เอกอํานวย. (2550). โรคและแมลง ศัตรูพืชท่ีสําคัญ. อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชซ่ิง : 

กรุงเทพฯ 

สุวัฒน รวยอารีย. (2535). แมลงและสัตวศัตรูท่ีสําคัญของพืชเศรษฐกิจและการบริหาร. กองกีฏและ

สัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 

 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

 -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

 -  การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
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มคอ.3 

3.  การปรับปรุงการสอน  

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวัง

จากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

 -  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับ

ปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
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