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รายวิชาจุลินทรียทางการเกษตร (Agricultural Microorganism)    

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 รหัสวิชา    5102101 

 ชื่อวิชาภาษาไทย   จุลินทรียทางการเกษตร 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  Agricultural Microorganism 

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (2-2-5) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1  หลักสูตร    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 3.2  ประเภทของรายวชิา   วิชาแกน 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 

 4.2  อาจารยผูสอน   อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2557  ชั้นปท่ี  2 

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. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับจุลินทรียทางการเกษตร 

   2. สามารถแยกเชื้อท่ีเปนประโยชนและโทษทางการเกษตร 

   3. สามารถวิธีการใชประโยชนจากชีวภัณฑทางการเกษตร 

 1.2 วัตถุประสงค 

  1. นักศึกษาสามารถทราบถึงบทบาทของจุลินทรียตอการเกษตร 

  2. นักศึกษาเขาใจถึงความสําคัญของจุลินทรียทางการเกษตร 

  3. นักศึกษาสามารถแยกเชื้อจุลินทรียท่ีเปนประโยชนและโทษทางการเกษตร 

  4. นักศึกษาสามารถทราบวิธีการใชประโยชนจากชีวภัณฑทางการเกษตร 

 

2. วัตถุประสงคของการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหทันสมัยสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 บทบาทของจุลินทรียตอการเกษตร ปศุสัตว ประมง กิจกรรมของจุลินทรียในดิน น้ํา และ

สิ่งแวดลอม การใชประโยชนของจุลินทรียในการเกษตรดานตาง ๆ ชีวภัณฑการเกษตร 

 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  30  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความตองการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย   

การปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง  

5 ชั่วโมงตอสปัดาห   
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3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

     รายบุคคล 

      ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

หรือตามกรณี   

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) วิชาจุลินทรีย

ทางการเกษตร (5102101) 

  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 

 1.2  วิธีการสอน  

     -  บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการ

ใช เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายท่ี

เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตอง

ฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตใน

การสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคไมสุจริต เปนตน  

  -  อภิปรายกลุม 

  -  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 
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  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)  รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน  ระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

  2.2  วิธีการสอน 

  บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  และมอบหมายใหคนควาหา

บทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ  

 2.3  วิธีการประเมินผล 

  -  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและ

ทฤษฎ ี

  -  นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

  3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

   (1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

   (3)  สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

   (5)  สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

 3.2  วิธีการสอน 

  -  การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 
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 3 .3   วิธีการประเมินผล 

  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ หรือ

วิเคราะหแนวคิดในการประยุกตใช 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

   (1)  มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  

   (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)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล

ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   (3)  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 หนวยท่ี 1 บทนํา 

         1.1 จุลชีววิทยาคืออะไร 

         1.2 ประวัติการศึกษา

จุลินทรีย   

         1.3 การจําแนกหมวดหมู

ของจุลินทรยี         

4 1.1 แจกแนวการจัดการเรียนรูและ

ชี้แจง 

1.2 ทําแบบสอบถามกอนเรียนเรื่อง

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับจุลินทรีย 

1. แนวการจัดการเรียนรู 

2. แบบสอบถามกอน

เรียนเรื่องความรูท่ัวไป

เก่ียวกับจุลินทรีย 

แบบทดสอบ

กอนเรียน 

แบบทดสอบ

กอนเรียน 

2-4 หนวยท่ี 2 บทบาทของจุลินทรียตอ

การเกษตร ปศุสัตว ประมง   

12 1. บรรยาย   

2. ปฏิบัติการ 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงานบท

ปฏิบัติการ 

การสอบ  

บทปฏิบัติการ 

การเขาเรียน 

6-7 หนวยท่ี 3 บทบาทของจุลินทรียใน

ดิน น้ํา และสิ่งแวดลอม 

8 1. บรรยาย   

2. ปฏิบัติการ 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงานบท

ปฏิบัติการ 

การสอบ  

บทปฏิบัติการ 

การเขาเรียน 

8 สอบกลางภาค      

9-10 หนวยท่ี 3  (ตอ) บทบาทของ

จุลินทรียในดิน น้ํา และสิ่งแวดลอม 

8    การสอบ  

บทปฏิบัติการ 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

คาบ 
กิจกรรมการเรียนรู  

ส่ือการเรียนรู ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 

การประเมินผล

การเรียนรู 

      การเขาเรียน 

11-12 หนวยท่ี 4 การนําจุลินทรียมาใช

ประโยชนทางการเกษตร 

8 1. บรรยาย   

2. ปฏิบัติการ 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงานบท

ปฏิบัติการ 

การสอบ  

บทปฏิบัติการ 

การเขาเรียน 

13-14 หนวยท่ี 5 กิจกรรมของจุลินทรียใน

ดิน น้ํา พืช 

8 1. บรรยาย   

2. ปฏิบัติการ 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงานบท

ปฏิบัติการ 

การสอบ  

บทปฏิบัติการ 

การเขาเรียน 

15-16 หนวยท่ี 6 ชีวภัณฑทางการเกษตร 8 1. บรรยาย   

 

บรรยายประกอบการใช 

Power point 

รายงานเก่ียวกับ

ชีวภัณฑทาง

การเกษตร 

การสอบ  

รายงาน 

การเขาเรียน 

17 สอบปลายภาค      
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1. วิธีการประเมินการเรียนรู 

 

ช้ินงาน/ 

ภาระงาน 

ความรับผิดชอบหลักท่ี เกณฑ/หัวขอ 

การประเมิน 

ระดับคะแนน 

การเขาเรียน 1.1, 1.2, 1.5 - การขาดเรียน เกิน 3 ครั้ง ไมมี

สิทธสอบ ยกเวนกรณีมี

ใบรับรองแพทยหรือจดหมาย

รับรอง 

จะถือวาไมเปนการขาดเรียน 

10 

บท

ปฏิบัติการ 

1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4 บทปฏิบัติการ 20 

การสอบ 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1 1) สอบกลางภาค 40% 

2) สอบปลายภาค 20% 

60 

รายงานและ

การ

วิเคราะห

กรณีศึกษา 

1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 

3.5, 4.3, 4.4, 4.6, 5.2, 5.3, 

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 

สุบัณฑิต  นิ่มรัตน.(2549). จุลชีววิทยาทางดิน. สํานักพิมพโอเดียนสโตร : กรุงเทพ 

มุกดา   สุขสวัสดิ์. (2544). ความอุดมสมบูรณของดิน. สํานักพิมพโอเดียนสโตร : กรุงเทพ 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

สุรางค  สุธิราวุธ. (2538). การจําแนกชนิดของแบคทีเรียใน Genus Bacillus ใน เอกสาร

ประกอบการ ฝกอบรม เรื่อง การจัดจําแนกชนิดของจุลินทรีย (หนา 21-37). ภาควิชาจุล

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

Sneath, P. H.A., Mair, N., Sharpe, M.E., and Holt, J. G. (1986). Bergey’s manual of 

systematic bacteriology. (Vol 2). Williams & Wilkins, Baltimore, USA. 

Williams, S.T., Goodfellow,  M., and Alderson, G. (1989). Genus Streptomyces pp. In  

  S.T. Williams, M.E. Sharpe and J.G. Holt (eds). (pp. 2452-2492) Bergey’s  

  manual of determinative bacteria. (Vol 4). Williams & Wilkins, Baltimore,  

 USA 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์. (2548). ปฏิบัติการ จุลชีววิทยาท่ัวไป. สาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวชิา

วิทยาศาสตร คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน. 

ดวงพร   คันธโชติ. (2537). อนุกรมวิธานของเช้ือแบคทีเรียและปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร:    

  สํานักพิมพโอเดียนสโตร.  

นงลกัษณ   สุวรรณพินิจ และ ปรีชา สวุรรณพินิจ. (2544). จุลชีววิทยาท่ัวไป. สํานักพิมพแหง      

           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : กรุงเทพ. 

บัญญัติ     สุขศรีงาม. (2534). จุลชีววิทยาท่ัวไป. ภาควิชาจุลชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร    

      มหาวิทยาลัยบูรพา 
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

 -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

 -  การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

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 
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 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับ

ปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
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