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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
MAEJO  UNIVERSITY 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ       สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช 
Maejo-Phrae Campus           Program in Crop Production Technology 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา กฏ 453 ช่ือรายวิชา การอารักขาพืชประยุกต์ 
2. จํานวนหนว่ยกิต        
 

3 หน่วยกิต (2-3-5) 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 3.1           

สําหรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 

                  
สําหรับ 

หลายหลักสูตร  

 3.2          ประเภทของรายวิชา        ศึกษาทั่วไป  
        วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา       แกน       เอกบังคับ       เอกเลือก 
        วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
   อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ  วรรณวงศ์ 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ  วรรณวงศ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน  (ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร) 
 ภาคการศึกษาที่        1      2 ชั้นปีที่เรียน 3 (เกษตรป่าไม้ 4ปี)  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 รหัสวิชา.........................    ช่ือรายวิชา....................................................................................... 
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
 รหัสวิชา.........................      ช่ือรายวิชา....................................................................................... 

 

8. สถานที่เรียน   
      ในสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  เชียงใหม่ 
  นอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่- เฉลิมพระเกียรติ 
             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  ชุมพร 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภาคการศึกษาที่        1    /   2     ปีการศึกษา 2563  เม่ือวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
       (สําหรับการจัดทํามคอ. 2 และ มคอ. 3 เป็นครั้งแรก  นับเป็นวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เปิดสอน/
ปรับปรุงล่าสุด) 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดจําแนกชนิดของศัตรูพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจได้ 
      2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับชีววิทยา นิเวศวิทยาของศัตรูพืชแต่ละกลุ่ม ความเสียหายอันเกิด
จากศัตรูพืช การสํารวจ การวินิจฉัย และการพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจ 
      3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับหลักการและวิธีการป้องกันกําจัดศัตรูพืช ตลอดจนคําแนะนําในการป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช ความรู้พ้ืนฐานและความปลอดภัยเก่ียวกับยาปราบศัตรูพืช เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

      1. การเปล่ียนแปลงเน้ือหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ 

      2. เน่ืองจากเป็นวิชาการอารักขาพืชประยุกต์จะใช้ปัญหาเป็นหลักและใช้กรณีตัวอย่าง เน้นให้นักศึกษาร่วมคิด 
วิธีการแก้ปัญหา การอารักขาพืชประยุกต์แบบผสมผสาน รวมทั้งการนําประสบการณ์/ภูมิปัญญาที่มีทั้งจากผู้สอนและ
ผู้เรียนมาช่วยกันคิดเพ่ือใช้อารักขาพืชประยุกต์ โดยอ้างอิงหลักวิชาการสอดแทรกความรู้จะทําให้นักศึกษามีส่วนร่วมและ
เข้าใจมากขึ้น 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

 

การศึกษาจําแนกชนิดของศัตรูพืช (แมลง โรคพืช วัชพืช และสัตว์อ่ืนๆ ) ชีววิทยา นิเวศวิทยาของศัตรูพืชแต่ละ
กลุ่ม ความเสียหายอันเกิดจากศัตรูพืช หลักการและวิธีการป้องกันกําจัดศัตรูพืช การสํารวจ การวินิจฉัย การ
วิเคราะห์และการพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจ ตลอดถึงการป้องกันกําจัดศัตรูพืช คําแนะนําใน
การป้องกันกําจัดศัตรูพืช ความรู้พ้ืนฐานและความปลอดภัยเก่ียวกับยาปราบศัตรูพืช 

  
 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

 มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 5
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1. มีการประกาศเวลาให้คําปรึกษาในห้องเรียน หรือผ่านตารางหน้าห้องทํางาน 

2. จัดเวลาให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเป็นรายบุคคล/รายกลุ่มตามความต้องการ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซ่ึงต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปน้ี 
 1   สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 2   คําอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  

 3   วิธีการท่ีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาน้ีเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่
ละด้านที่เก่ียวข้อง 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายวิชา 1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กฏ 453                

 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
1.1 มีความยึดม่ันความดีงามในทาง
วิชาการ ซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละและมี
นํ้าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน 

วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมคิด แบบ
เน้นประสบการณ์ และแบบใช้
โครงการเป็นหลัก เปิดโอกาสให้
นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม และแสดงถึงการมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และเสียสละ การทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม วิธีการสอนแบบบูรณา
การ ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

-ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
หรือตัวอย่างที่เก่ียวข้องช้ินงาน และ
โครงงานต่างๆ 
-เอกสารรายงานมีการอ้างอิงที่มาของ
ข้อมูลในรายงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
-ประเมินผลการนําเสนอรายงานและ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
-ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการ
ทุจริตในการสอบ 
-สังเกตจากปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรม
ในชั้นเรียน และจากการทํากิจกรรม
อ่ืนๆ 

1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ

วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมคิด แบบ
เน้นประสบการณ์ และแบบใช้

-ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลา 
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ส่ิงแวดล้อม โครงการเป็นหลัก ใช้กรณีตัวอย่าง 
แบบบูรณาการ ปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าช้ันเรียน
ให้ตรงเวลาและส่งงานภายในกําหนด
พร้อมทั้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน การปฏิบัติตัวที่เป็นตัวอย่าง
แก่นักศึกษา  

-ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
หรือตัวอย่างที่เก่ียวข้องช้ินงาน และ
โครงการต่างๆ 
-ประเมินผลงานและสังเกตพฤติกรรม
การทํางานเด่ียว และการอภิปราย
กลุ่ม 
-ประเมินจากการใช้และดูแลสารเคมี 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสําหรับ
ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 
-ประเมินจากการรักษาความสะอาด 

1.3 เคารพสิทธิของผู้อ่ืน คํานึงถึง
ความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและ
กฎเกณฑ์ในสังคม 

วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมคิด แบบ
ใช้กรณีตัวอย่าง แบบใช้โครงการเป็น
หลัก และแบบบูรณาการ สอดแทรก
เรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์
จริง การปฏิบัติตัวที่เป็นตัวอย่างแก่
นักศึกษา ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

-ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
หรือตัวอย่างที่เก่ียวข้องช้ินงาน และ
โครงการต่างๆ 
-เอกสารรายงานมีการอ้างอิงที่มาของ
ข้อมูลในรายงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
และการอภิปรายกลุ่ม 
-สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
-สังเกตจากการแต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

2.  ความรู้ 
ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความสามารถอธิบายหลักการ
และทฤษฏีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่
ศึกษา 

บรรยาย วิธีการใช้กรณีตัวอย่าง 
วิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการคิด 
แบบฝึกหัด เขียนรายงาน และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 
การค้นคว้าและทํารายงานทั้งเด่ียว
และกลุ่มตามหัวข้อท่ีเป็นปัจจุบันและ
ผู้เรียนมีความสนใจ 

-สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
และการอภิปรายร่วมกัน 
-ทดสอบหลักการและทฤษฏี โดยการ
สอบย่อย 
-ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลาง
ภาคและปลายภาค 
-ประเมินผลจากการทํางานที่ได้รับ
มอบหมาย รายงานที่ให้ค้นคว้า และ
การนําเสนอ 
-ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการ
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สอนที่จัดในห้องเรียน การฝึก
ปฏิบัติการ และสอบภาคปฏิบัติการ 

2.2 มีความสามารถในการบูรณาการ
เน้ือหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง 

บรรยาย วิธีการทดลอง วิธีการสอน
แบบร่วมมือร่วมคิด วิธีการใช้กรณี
ตัวอย่าง เทคนิคผังความคิด วิธีการใช้
ปัญหาเป็นหลัก วิธีการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ แบบใช้โครงการเป็น
หลัก แบบเน้นกระบวนการคิด แบบ
บูรณาการ การอภิปรายเป็นกลุ่มโดย
นําเน้ือหาที่เรียนมาประสมประสาน
กับเน้ือหาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ฝึก
ปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง 

-ประเมินผลการนําเสนอรายงานและ
งานที่มอบหมาย 
-ประเมินจากการสอบย่อยในแต่ละบท 
การเรียน การถาม-ตอบในช้ันเรียน 
-ทดสอบจากการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค  
-สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
และการอภิปรายร่วมกัน 
 

2.3 มีความสามารถประเมินค่า โดย
อาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ  

บรรยาย วิธีการทดลอง วิธีการสอน
แบบร่วมมือร่วมคิด เทคนิคผัง
ความคิด วิธีการใช้ปัญหาเป็นหลัก 
วิธีการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 
แบบใช้โครงการเป็นหลัก แบบเน้น
กระบวนการคิด โดยการสอนให้มี
เน้ือหาที่ทันสมัยและแนวโน้มใน
อนาคต วิธีการสอนแบบบูรณาการ 
ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง
วิธีการสอนให้นักศึกษาทํารายงาน 

-ประเมินผลการนําเสนอรายงานและ
งานที่มอบหมาย 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
และการอภิปรายร่วมกัน 
-ประเมินผลการนําเสนอรายงานและ
งานที่มอบหมาย 
-ประเมินจากการสอบย่อย 

3.  ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  

บรรยาย วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วม
คิด เทคนิคผังความคิด วิธีการใช้
ปัญหาเป็นหลัก วิธีการสอนแบบใช้
โครงการเป็นหลัก แบบเน้น
กระบวนการคิด แบบบูรณาการ     
ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง 

-ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังงานกลุ่มและงานเด่ียว 
-ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค รวมทั้งการสอบปฏิบัติ 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
และการอภิปรายร่วมกัน 

3.2 มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 

บรรยาย วิธีการทดลอง วิธีการสอน
แบบร่วมมือร่วมคิด วิธีการใช้ปัญหา
เป็นหลัก วิธีการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ แบบใช้โครงการเป็น

-ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังงานกลุ่มและงานเด่ียว 
-ประเมินผลจากช้ินงานและงานที่
มอบหมาย 
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หลัก แบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Student center) 
รวมทั้งฝึกปฏิบัติและค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

-ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค รวมทั้งการสอบปฏิบัติ 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
และการอภิปรายร่วมกัน 

3.3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้  

บรรยาย วิธีการทดลอง วิธีการสอน
แบบใช้โครงการเป็นหลัก แบบบูรณา
การ มอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูล
ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องนํามาบูรณาการ ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

-ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังงานกลุ่มและงานเด่ียว 
-สังเกตจากการตอบคําถามในช้ันเรียน 
-ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค รวมทั้งการสอบปฏิบัติ 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
และการอภิปรายร่วมกัน 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่ต้องการ

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจิตสํานึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
การทํางานเป็นคู่ และกลุ่ม เช่นวิธีการ
สอนแบบร่วมมือร่วมคิด มอบหมาย
งานให้ทําเป็นกลุ่ม การนําเสนอและ
อภิปรายเป็นกลุ่ม การทดสอบเป็น
กลุ่มก่อนและหลังเรียน วิธีการสอน
แบบใช้โครงการเป็นหลักและทําการ
ทดลองเป็นกลุ่ม วิธีการสอนแบบ
บูรณาการ 

-ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของผู้เรียนขณะทํา
กิจกรรมคู่ และกลุ่ม และงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
-ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีได้รับ
มอบหมายและการนําเสนอ 
 

4.2 มีความสามารถในการปรับตัวใน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมคิด การ
ทํางาน การทดสอบเป็นกลุ่มโดยให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้นํากลุ่ม
สมาชิกกลุ่มและผู้นําเสนอ วิธีการสอน
แบบใช้โครงการเป็นหลักเป็นกลุ่ม 
วิธีการสอนแบบบูรณาการ 

-ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นคู่และกลุ่ม พร้อมทั้ง
การนําเสนอ 
-ประเมินโดยตัวนักศึกษา เพ่ือน และ
อาจารย์ผู้สอน 

4.3 มีภาวะการเป็นผู้นํา ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมคิด การ
ทํางาน การทดสอบเป็นกลุ่มโดยให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้นํากลุ่ม

-ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นกลุ่ม และการนําเสนอ 



                                                                      มคอ. 3     

และผู้นําเสนอ วิธีการใช้ปัญหาเป็น
หลัก วิธีการสอนแบบใช้โครงการเป็น
หลักเป็นกลุ่ม วิธีการสอนแบบบูรณา
การ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทาง
ภ าษ าและรูป แบบการสื่ อ ส าร ท่ี
เหมาะสม  

บรรยาย ให้สอบและทําแบบฝึกหัดที่
เก่ียวข้องกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษ   
ช่ือวิทยาศาสตร์ และคําศัพท์เฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร์  ค้นคว้าวารสาร
งานวิจัย เอกสาร text book เพ่ือฝึก
ทักษะทางภาษาอังกฤษและไทย
สามารถนํามาใช้ประกอบในรายงาน 

-ประเมินจากช้ินงาน รายงานและการ
นําเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
-การทําแบบฝึกหัด การทดสอบย่อย 
กลางภาคและปลายภาค 
 

5.2 มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล  
ติดต่อสื่อสาร จัดการและนําเสนอ
ข้อมูลได้ 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล และการนําเสนอ วิธีการสอน
แบบบูรณาการ ฝึกปฏิบัติและค้นคว้า
ด้วยตนเอง  

-ประเมินจากกิจกรรมการเรียน การ
สอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การสังเกต 
พฤติกรรม การทําบทปฏิบัติการ 
-ประเมินจากผลงาน รายงาน โดยมี
การรวบรวมข้อมูล จัดการและ
นําเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 

5.3 มีความสามารถนําเทคนิคทางสถิติ 
และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์และ
นําเสนอประเด็นต่างๆ ได้ 

บรรยาย วิธีการสอนแบบใช้โครงการ
เป็นหลักทั้งเด่ียวและกลุ่ม โดยการ
วิจัยและทดลอง แปรผลโดยใช้สถิติ 
คณิตศาสตร์ และทางคณิตศาสตร์
พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ ทํารูปเล่ม
รายงาน พร้อมท้ังมีการนําเสนอ
ผลงาน 

-ประเมินจากผลงานการนําเทคนิค
ทางสถิติและทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
มาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
และนําเสนอประเด็นต่างๆ ได้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6. ภารกิจอ่ืน ๆ ที่นํามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรและ/การใช้เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคพืชและแมลง

ศัตรูพืชและ/การใช้แมลงตัวห้ําและตัวเบียนในการควบคุมแมลงศัตรูพืช 
มีการนําความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 

        นํากราฟ/รูปภาพ/ตาราง ท่ีได้จากผลงานวิจัยมาอธิบายและให้ความรู้ 
6.2 งานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเป็น

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน
บทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

 เป็นวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยฝึกอบรมการใช้เช้ือราปฏิปักษ์ในการควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคพืชและแมลง
ศัตรูพืช 

มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ 
ดังน้ี นําปัญหา (ศัตรูพืชที่สําคัญ) ที่ได้จากผู้เข้าร่วมอบรมมาเสนอแก่นักศึกษา ให้นักศึกษาร่วมคิดแก้ปัญหา (การป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช) และให้ความรู้เก่ียวกับศัตรูพืชที่สําคัญ และวิธีป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและปลอดภัย 

6.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินไว้ในการเรียนการสอน เช่น การสอนโดย
ยกตัวอย่างส่ิงที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตามวิถีพ้ืนบ้าน การอ้างอิงถึงเคร่ืองมือพ้ืนบ้าน วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตที่มีเฉพาะ
ในท้องถ่ิน ภูมปัิญญาพ้ืนบ้านภาคเหนือ และอ่ืน ๆ 

1. การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
2. การประดิษฐ์เคร่ืองมือดักจับศัตรูพืช 
3. ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
     อธิบายและยกตัวอย่างการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช ส่ิงประดิษฐ์เคร่ืองมือดักจับ
ศัตรูพืช และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ตัวอย่างเช่น การใช้ text book การใช้บทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเข้าถึง website ที่เก่ียวข้อง  เป็นต้น 

http://www.sciencedirect.com; http://www.sciencegateway.org/rank/index.html 
http://www.malaeng.com; http://www.agriqua.doae.go.th; http://www.apsnet.org ฯลฯ 

มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการนําทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
       นํากราฟ/รูปภาพ/ตาราง ที่ได้จากผลงานวิจัย/text book มาอธิบายและให้ความรู้ 

6.5 การบรรยายโดยมีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่บรรยาย/ 
ช่ือและสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานท่ีบรรยาย 

1. ..................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................... 
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มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการนําการบรรยาย มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
       .............................................................................................................................................................. 

6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ช่ือของหน่วยงาน /วัน/เวลาดูงาน 
1. ..................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................... 

มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการดูงาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
       .............................................................................................................................................................. 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียน

การสอน  
ส่ือการ

เรียนรู้ท่ีใช้ 
ผู้สอน 

1 ช้ีแจงรายละเอียดวิชาและ            
การประเมินผลรายวิชา 
บทนํา 
ความสําคัญของศัตรูพืช 
-ความหมายศัตรูพืช 
-ความเสียหายเน่ืองจากศัตรูพืช 
การจําแนกชนิดของศัตรูพืช 

2 -ทดสอบก่อนเรียน 
-บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ  

-แบบทดสอบ 
-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 

2 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับแมลง 
-กายวิภาคภายนอก กายวิภาคภายใน
และสรีรวิทยา 
-การเจริญเติบโตและการถอดรูป 
-นิเวศวิทยา 
 
บทปฏิบัติการท่ี 1 
แมลงศัตรูสําคัญของพืชเศรษฐกิจ 
รูปร่างลักษณะภายนอกของแมลง 
การเปล่ียนแปลงรูปร่างและ          
การเจริญเติบโตของแมลง 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-สอบสัมภาษณ์/  
สอบย่อยภาคปฏิบัติ
การ 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-ตัวอย่าง
แมลง 
-แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 
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3 แมลงศัตรูสําคัญของพืชเศรษฐกิจ 
 
บทปฏิบัติการท่ี 2 
-การประเมินความเสียหายจากแมลง
ศัตรูพืช 
-วิธีการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชโดย
วิธีบูรณาการ (แบบผสมผสาน) 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-มอบหมายงาน และ
ค้นคว้าบทความวิจัย
ท่ีเก่ียวข้อง 
-การสํารวจ เก็บ
ตัวอย่าง รักษา และ
จัดจําแนกชนิดแมลง
ศัตรูสําคัญของพืช
เศรษฐกิจ 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-ตัวอย่าง
แมลง 
 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 

4 หลักการและวิธีการป้องกันกําจัด
แมลงศัตรูพืช 
 
บทปฏิบัติการท่ี 3 
การทําแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ การดูแล
รักษา และการจัดการภายในแปลงปลูก
เพ่ือควบคุมศัตรูพืช 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-ให้นักศึกษาเขียนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ
วิธีการป้องกันกําจัด
แมลงศัตรูพืชโดยวิธี
บูรณาการ (แบบ
ผสมผสาน) นําเสนอ
และอภิปรายร่วมกัน 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-ตัวอย่างพืชท่ี
ถูกแมลง
ทําลาย 
-ตัวอย่าง
โครงการ 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 

5 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสัตว์ศัตรูพืชอ่ืนๆ 
 
บทปฏิบัติการท่ี 4 
การทําแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ การดูแล
รักษา และการจัดการภายในแปลงปลูก
เพ่ือควบคุมศัตรูพืช 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-ตัวอย่างยา
ฆ่าแมลง 
-แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 
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6 การจัดการสัตว์ศัตรูพืชอ่ืนๆ 
การจัดการสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง
ศัตรูพืช (หนู, นก และค้างคาวกิน
ผลไม้) 
การจัดการสัตว์ท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง
ศัตรูพืช (ปูนา, หอยเชอรี่, หอยทาก
ยักษ์ และไรศัตรูพืช) 
 
บทปฏิบัติการท่ี 5 
การจัดการสัตว์ศัตรูพืชอื่นๆ 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-ให้นักศึกษาเขียนผัง
ความคิดเกี่ยวกับการ
จัดการสัตว์ศัตรูพืช
อ่ืนๆ นําเสนอและ
อภิปรายร่วมกัน 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-ตัวอย่าง
โครงการ 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 

7 ความรู้พ้ืนฐานและความปลอดภัย
เกี่ยวกับยาปราบศัตรูพืช 
 
บทปฏิบัติการท่ี 6 
วิธีการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช และ
เครื่องมือที่ใช้พ่นสารป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-สอบสัมภาษณ์/  
สอบย่อยภาคปฏิบัติ
การ 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-วีดีทัศน์ 
-ตัวอย่างสาร
ป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช และ
เครื่องมือที่ใช้
พ่นสาร
ป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 

8 สอบกลางภาคเรียน 
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9 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับโรคพืช 
-ระบบการเกิดโรคพืช 
-การระบาดของโรคพืช 
-การวินิจฉัยโรคพืช 
 
บทปฏิบัติการท่ี 7 
เทคนิคเบ้ืองต้นในการศึกษาด้านโรคพืช 
และการพิสูจน์โรคตามวิธีของ Koch 
(Koch’ s Postulation) 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-ตรวจสอบพืชที่เป็น
โรค 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-กล้อง
จุลทรรศน์ 
-ตัวอย่างพืชท่ี
เป็นโรค 
-อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น slide 
cover glass, 
ใบมีด, PDA, 
Plate, เข็ม, 
ลูป เป็นต้น 
 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 

10 โรคพืชท่ีสําคัญของพืชเศรษฐกิจ 
 
บทปฏิบัติการท่ี 8 
โรคพืชที่สําคัญของพืชเศรษฐกิจ 
-ความสําคัญและลักษณะการเข้า
ทําลาย 
-รูปร่างลักษณะ ชีวประวัติ และ/
พฤติกรรม 
-การแพร่กระจาย ฤดูกาลระบาดและ
พืชอาศัย 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-มอบหมายงาน และ
ค้นคว้าบทความวิจัย
ท่ีเก่ียวข้อง 
-การสํารวจ เก็บ
ตัวอย่าง รักษา และ
จัดจําแนกชนิดของ
โรคพืชท่ีสําคัญของ
พืชเศรษฐกิจ 
 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-กล้อง
จุลทรรศน์ 
-ตัวอย่างพืชท่ี
เป็นโรค 
-อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ไม้
สําหรับทํา 
herbarium 
เป็นต้น 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 



                                                                      มคอ. 3     

11 หลักการและวิธีการป้องกันกําจัดโรค
พืช 
 
บทปฏิบัติการท่ี 9 
-การประเมินความเสียหายจากโรคพืช 
-วิธีการป้องกันกําจัดโรคพืชโดยวิธี
บูรณาการ (แบบผสมผสาน) 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-ให้นักศึกษาเขียนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ
วิธีการป้องกันกําจัด
โรคพืชโดยวิธีบูรณา
การ (แบบผสมผสาน)
นําเสนอและอภิปราย
ร่วมกัน 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-ตัวอย่าง
โครงการ 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 

12 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวัชพืช 
 
บทปฏิบัติการท่ี 10 
-ชีววิทยาของวัชพืช  
-การจําแนกประเภทและชนิดของ
วัชพืช 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-สอบสัมภาษณ์/  
สอบย่อยภาคปฏิบัติ
การ 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-ตัวอย่าง
วัชพืช 
-แบบฝึกหัด 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 

13 ผลเสียหายท่ีเกิดจากวัชพืช 
 
บทปฏิบัติการท่ี 11 
-การเก็บตัวอย่างวัชพืช 
-ว ัชพืชที่สําคัญ 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-เก็บตัวอย่างวัชพืช 
-สอบสัมภาษณ์/  
สอบย่อยภาคปฏิบัติ
การ 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-ตัวอย่าง
วัชพืช/ 
herbarium 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 
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14 หลักการและวิธีการป้องกันกําจัด
วัชพืช 
 
บทปฏิบัติการท่ี 12 
-วิธีการป้องกันกําจัดวัชพืชโดยวิธีบูรณา
การ (แบบผสมผสาน) 
-อันตรายท่ีเกิดจากสารกําจัดวัชพืช 
และการป้องกัน 

2 -บรรยาย         
พร้อมยกตัวอย่าง
ภาพประกอบและ
กรณีศึกษา 
-ถาม-ตอบ 
-ให้นักศึกษาเขียนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ
วิธีการป้องกันกําจัด
วัชพืชโดยวิธีบูรณา
การ (แบบผสมผสาน)
นําเสนอและอภิปราย
ร่วมกัน 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 
-ตัวอย่าง
โครงการ 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 

15 การนําเสนอรายงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช/
การอารักขาพืชจากแปลงปลูกพืช
เศรษฐกิจ) 
 

2 -นําเสนอ 
-ถาม-ตอบ 
-อภิปรายร่วมกัน 

-เอกสารส่ือ
ส่ิงพิมพ์ 
-PowerPoint 
/ LCD 
Projector 

อ.ดร. ศิริโสภา 
อินขะ  วรรณวงศ์ 

16 สอบปลายภาคเรียน 
  
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1 1.1, 2.1-2.2, 3.1-3.2, 
5.1-5.3 

-การสอบกลางภาค 
-การสอบปลายภาค 
-การทดสอบย่อยภาคบรรยาย 
-การทดสอบย่อยภาคปฏิบัติการ 

8 
16 

ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

25% 
25% 
5% 
10% 

2 

 
 
 
 
1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-
3.3, 4.1-4.3, 5.1-5.3 
 
 
 
 

-รายงาน งานที่ได้รับมอบหมาย 
มีการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 
จัดการ นําเทคนิคทางสถิติและ
ทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้
และนําเสนอข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม รวมทั้งการอ้างอิง
เอกสารมีที่มาของข้อมูลใน
รายงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

15 20% 

3 1.2 -การเข้าช้ันเรียน การส่งงานตรง ตลอดภาคการศึกษา 8% 
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ตามเวลา  
-การใช้และดูแลสารเคมี วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือสําหรับ
ปฏิบัติงานในแต่ละคร้ัง รวมทั้ง
การรักษาความสะอาด 

4 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 
3.2, 4.1-4.3, 5.1-5.3 

-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
นําเสนอ การแสดงความคิดเห็น
และการถาม-ตอบในชั้นเรียน 
-สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
เด่ียว คู่ และกลุ่ม 
-สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ตลอดภาคการศึกษา 7% 

เกณฑ์การประเมินผล   
 80 % ข้ึนไป 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+ ต่ํากว่า 50 % ระดับคะแนน  F 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  ตําราและเอกสารหลัก 
        เอกสารประกอบการสอน รายวิชา กฏ 453 การอารักขาพืชประยุกต์ 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ชลิดา เล็กสมบูรณ์ พิสสวรรณ เจียมสมบัติ รณภพ บรรเจิดเชิดชู รัชนี ฮงประยูร รัติยา พงศ์พิสุทธา วรรณวิไล 
อินทนู ศศิธร วุฒิวณิชย์ สมชาย สุขะกูล สุภาพร กล่ินคง และอุดม ฟ้ารุ่งสาง .2544. บทปฏิบัติการ 
โรคพืชวิทยาเบ้ืองต้น  .ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 118 หน้า 

ชาญณรงค์  ดวงสะอาด. 2549. การจัดการแมลงศัตรูพืช. ภาควิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 231 หน้า 

ดําริห์ รุ่งสุข. 2547. เอกสารคําสอน วิชากีฏวิทยาเบ้ืองต้น (กฎ 300). ภาควิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 168 หน้า 
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ประเทือง สง่าวงศ์  .2538. โรคพืชวิทยา .ภาควิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตร   แม่โจ้ .764 หน้า 

พรชัย  เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 585 
หน้า 

มยุรา  สุนย์วีระ. 2538. กีฏวิทยาเบ้ืองต้น (ภาคปฏิบัติการ). คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง. 277 หน้า 

ระพีพงศ์  เกษตรสุนทร. 2546. บทปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการเกษตร. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 219 หน้า 

สาวิตรี  มาไลยพันธ์ุ. 2538. บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบ้ืองต้น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 266 หน้า 

สืบศักด์ิ  สนธิรัตน. 2543. การจัดการศัตรูพืช. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 189 หน้า 
อินทวัฒน์  บุรีคํา. 2530. บทปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการเกษตร. หน่วยงานตํารา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ. 210 หน้า 
http://www.sciencedirect.com; http://www.sciencegateway.org/rank/index.html 
http://www.malaeng.com; http://www.agriqua.doae.go.th; http://www.apsnet.org ฯลฯ 

         หนังสือหรือเอกสารท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการอารักขาพืชเล่มอ่ืนๆ  
4.  ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีนํามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   

 4.1   ผลงานวิจัย 
การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคของคะน้า พริก และไม้ตัดดอกบางชนิด 
การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรและ/เช้ือจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช 
การใช้เชื้อราต่อต้านกําจัดโรคพืชโดยชีววิธี 

 4.2  งานบริการวิชาการ 
เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
เชื้อราบิวเวอเรีย 

 4.3  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         การสอนโดยยกตัวอย่างส่ิงที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตามวิถีตามพ้ืนบ้าน การอ้างอิงถึงเคร่ืองมือพ้ืนบ้าน 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่มีเฉพาะในท้องถ่ิน ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคเหนือ เช่น การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใช้
ในการป้องกัน กําจัดศัตรูพืช 

5.  ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
        ฝึกการอ่าน เขียน ฟัง และพูด เก่ียวกับการจัดอนุกรมวิธาน เช่น อันดับ วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ศัพท์เฉพาะทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนวิชา และช่ือสารเคมีที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการแปลเอกสาร ศัพท์เทคนิค จาก 
textbook/dictionary/ การค้นคว้าบทความวิจัยภาษาอังกฤษ หรือการเข้าถึง website ที่เก่ียวข้อง เช่น 
http://www.sciencedirect.com; http://www.apsnet.org เป็นต้น 
6.  การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
      - 
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7.  การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา 
      - 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    1. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน แบบประเมินรายวิชาในรูปแบบของใบประเมิน หรือการประเมินทางอินเทอร์เนต 
    2. การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
    3. สังเกตการณ์จากพฤติกรรมผู้ร่วมชั้นเรียน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1. ผลการเรียนของนักศึกษา เช่นโครงงาน รายงาน ผลการสอบของนักศึกษา เป็นต้น 
    2. การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
    3. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
    4. การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
    1. พิจารณาจากปัญหา ความคิดเห็นและความสนใจของนักศึกษา 
    2. ให้นักศึกษาทําโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาเรียน เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและอนาคต/เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน โดยเน้นให้ฝึกปฏิบัติ ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการนําไปใช้ใน
ภาคสนาม 
    3. การปรับปรุงรูปแบบของภาระงานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของนักศึกษา 
    4. สร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยการใช้ส่ือและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การฝึกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ศัพท์เทคนิค ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสารเคมีต่างๆ รวมถึงการแปลบทความวิจัย และ
เน้ือหาภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนและแก้ปัญหาโดยการเพ่ิมเอกสารท่ีแปลศัพท์หรืออธิบายให้ชัดมากข้ึน นําเสนอการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางคร้ังคราว หรือวิธีการใช้ clip VDO ของต่างประเทศ ที่จะช่วยให้นักศึกษามีการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้มากข้ึน 
    5. กรณีที่เน้ือหารายวิชามากเกินไป จะปรับเปล่ียนให้เหลือแต่เน้ือหาที่สําคัญ ทันสมัย แต่ยังคงเค้าโครงรายละเอียด
รายวิชาไว้ตามเดิม 
    6. การทําวิจัยในช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
    1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา โดยการสอบประมวลความรู้ และผลงาน
ท้ังหมด เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อข้ันสูงต่อไป 
    2. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อในระหว่างสอน อาจสอบถามจากนักศึกษา หรือดูคะแนนการสอบย่อยอาจ
มีการทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจงาน 
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   3. มีการสอบถามผลงานการเรียนรู้ของนักศึกษาจากอาจารย์ท่านอ่ืนที่สอนในรายวิชาอื่นๆ 
   4. ทวนสอบจากผลการเรียนเฉล่ียของนักศึกษา และเปรียบเทียบจากผลการเรียนของนักศึกษาปีที่เรียนรายวิชา กฏ 
453 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    1. นําข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายวิชา โดยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ือง 
    2. ปรับปรุงรายวิชาโดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหา ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ท่ีสําคัญๆ ให้ทันต่อสมัยและเหตุการณ์
ปัจจุบัน และปรับปรุงรายวิชาตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
    3. ปรับเปล่ียนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษาน้ี รวมถึงการใช้อุปกรณ์และส่ือการสอนแบบใหม่มากข้ึน 
    4. การเปล่ียนอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในการประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาท่ีหลากหลายต่างๆ ได้  

 
 
 
 

ลงชื่อ:   _________________________________ 
      (อ.ดร. ศิริโสภา อินขะ  วรรณวงศ์) 

                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                  วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 


