
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 
 

คณะ ผลิตกรรมการเกษตร 
สาขาวิชา อารักขาพืช 
วิทยาเขต เชียงใหม่ 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2563 
 

หมวดที ่1 : ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อวิชา การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี 
2. รหัสวิชา วพ 452 
3. จ านวนหน่วยกิต 3(2-3-5) 
4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช 
5. ประเภทหลักสูตร  วิชาเฉพาะ    กลุ่มวิชา     แกน       เอกบังคับ     เอกเลือก 

 วิชาเลือกเสร ี
6. วิชาบังคับก่อน พฤกษศาสตร์ (ชว 210) 
7. ผู้สอน 1. อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ (ผู้ประสานงานรายวิชา) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยี์วัลย์ เมฆกมล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ 

8. วันที่การแก้ไข มคอ.3 27 พฤศจิกายน 2563 
9. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 45 ชั่วโมง 
การศึกษา
ด้วยตัวเอง 

75 ชั่วโมง 
ทัศนศึกษา/

ฝึกงาน 
0 ชั่วโมง 

 
หมวดที ่2: ค าอธิบายรายวิชา 

 
ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ข้อจ ากัด วิธีและข้ันตอนการปฏิบัติ นิเวศวิทยา 

การควบคุมวัชพืชโดยการใช้จุลินทรีย์ แมลง สัตว์แทะเล็ม และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอนาคตกับ
ความส าเร็จในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี 

History, definitions, significations, objectives and scopes of biological control, methods of 
application, ecology, biological control agents, impact of biological control to environment, the 
future in successful implementation of biological control. 
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หมวดที ่3: การปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง 

 
 

 
 

 
 

หมวดที ่4: ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
4.1) นักศึกษาต้องรับผิดชอบเข้าเรียนทุกครั้ง หากมีความจ าเป็นต้องขาดเรียนให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน

ทราบล่วงหน้า หรือหากขาดเรียนอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยให้น าใบรับรองแพทย์มาแสดง มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน
จากคะแนนรวมร้อยละ 10 ต่อครั้ง 

4.2) นักศึกษาต้องรับผิดชอบส่งงานตรงตามก าหนดเวลา หากส่งงานล่าช้าจะถูกหักคะแนนจาก
คะแนนรวมร้อยละ 10 ต่อครั้ง 

4.3) นักศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือท าซ้ าความคิดงานของผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม มิฉะนั้นจะไม่ได้
รับการประเมินในผลงานนั้นๆ และส่งผลให้การประเมินในผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเป็นโมฆะด้วย 

4.4) นักศึกษาต้องรักษามารยาทและประพฤติตนให้เหมาะสมตามขนมธรรมเนียมประเพณีไทย 
มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนนรวมร้อยละ 10 ต่อครั้ง 
 

หมวดที ่5: ความสอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 
 
1. ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Specific PLO) 

PLO# รายละเอียด PLO 
PLO3 สามารถบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดย ค านึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และปลอดภัย

ต่อสิ่งแวดล้อม  
PLO5 สามารถเรียนรู้และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาพัฒนา 

และปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอารักขาพืชอย่างเหมาะสม  
 
2. ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic PLO) 

PLO# รายละเอียด PLO 
PLO4 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
PLO6 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักหน้าที่ มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อ

ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลส าเร็จ 
 
3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)  

L# รายละเอียด 
L1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที ่6: ความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) สู่ระดับรายวชิา (CLO) 
PLO# CLO# รายละเอียด CLO บท# 
PLO3, 
PLO4  

CLO1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการควบคุม
วัชพืชโดยชีววิธี 

บท1 – บท7 

PLO5, 
PLO6 

CLO2 เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการวัชพืชอย่าง
เหมาะสม 

บท8 – บท9 

 
หมวดที ่7: แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

# 
บท 
# 

บท/หัวข้อ/เรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

ผู้สอน 

1 
 
 

 

1 บทน า 
1.1 นิยามและขอบเขตของการควบคุมโดยชีววิธี  
1.2 แนวคิดและวัตถุประสงค์หลักของการควบคุมโดยชีววิธ ี
1.3 บทบาทและความส าคัญของชีววิธีในการควบคุมวัชพืช 

2/3 อ.ดร.กุลชา ชยรพ 

2-3 2 ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี 
2.1 ปัจจัยทางธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับการควบคุมวัชพืช 
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัชพืชกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
2.3 ศัตรูตามธรรมชาติของวัชพืช 
2.4 รูปแบบการเข้าท าลายวัชพืชของศัตรูธรรมชาติ 
2.5 การควบคุมโดยธรรมชาติ 

4/6 อ.ดร.กุลชา ชยรพ 

4-5 3 กลวิธีของการใช้ศัตรูตามธรรมชาติในการควบคุมวัชพืช 
3.1 การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก (Classical 
Biological Control) 
3.2 การควบคุมโดยชีววิธีแบบเพ่ิมพูนแผ่ขยาย 
(Augmentative Biological Control) 
3.3 การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ (Conservation Biological 
Control) 

4/6 อ.ดร.กุลชา ชยรพ 

6-7 4 การด าเนินงานในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี 
4.1 ความเหมาะสมของวัชพืชที่จะใช้การควบคุมโดยชีววิธี 
4.2 การส ารวจหาศัตรูธรรมชาติ 
4.3 การปลดปล่อยและการตั้งรกราก 
4.4 การประเมินผลการควบคุมโดยชีววิธี 

4/6 อ.ดร.กุลชา ชยรพ 
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8-9 5 การควบคุมวัชพืชโดยการใช้แมลง  
5.1 แมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาติของวัชพืช 
5.2 การศึกษาการกระจายตัวของประชากรแมลง  
5.3 การทดสอบความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาศัย 
5.4 การประเมินผลกระทบต่อเป้าหมาย และระบบนิเวศ 
5.5 กรณีศึกษาการใช้แมลงในการควบคุมวัชพืช 

4/6 ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ 

10-11 6 การควบคุมวัชพืชโดยการใช้จุลินทรีย์ 
6.1 จุลินทรีย์ก่อเกิดโรคในพืช 
6.2 ผลกระทบของเชื้อจุลินทรีย์ต่อประชากรวัชพืช 
6.3 การเพาะเลี้ยง/การเพิ่มปริมาณ และการน าจุลินทรีย์ไป
ใช้ในการควบคุมวัชพืช 
6.4 ชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่ใช่ในการควบคุมวัชพืช 

4/6 ผศ.ดร.สุรีย์วัลย ์เมฆกมล 

12-13 7 การควบคุมวัชพืชโดยการใช้สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 
7.1 การใช้สัตว์แทะเล็มหรือสัตว์กินพืช 
7.2 การใช้พืชแข่งขัน และพืชคลุมดิน 
7.3 อัลลีโลพาธี (allelopathy) 

4/6 อ.ดร.กุลชา ชยรพ 

14 8 แนวทางการพัฒนาวิธีการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี  
8.1 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน 
8.2 เทรนด์การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทน
สารเคมีส าหรับควบคุมวัชพืช 

2/3 อ.ดร.กุลชา ชยรพ 

15 9 อนาคตและความส าเร็จในการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี  
9.1 อุปสรรคและความเสี่ยงของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี 
9.2 ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 

2/3 อ.ดร.กุลชา ชยรพ 

 
2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วิธีการสอน และผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) 

การประเมินผล วิธีการสอน CLO# 
การสอบข้อเขียน - การสอนภาคบรรยาย 

- การสอนภาคปฏิบัติ 
CLO1, CLO2 

รายงานปฏิบัติการ - การสอนภาคบรรยาย 
- การสอนภาคปฏิบัติ 

CLO1, CLO2 

การน าเสนองานกลุ่ม - การสอนภาคบรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 

CLO1, CLO2 
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3. กลยุทธ์การประเมิน 
การประเมินผล สัดส่วน 

การสอบข้อเขียน 40 % 
รายงานปฏิบัติการ 30 % 
การน าเสนองานกลุ่ม การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 30 % 

รวมทั้งสิ้น 100 % 
 
 

หมวดที ่8: สื่อการเรียนรู้และงานวิจัย 
 
1. สื่อการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
DeBach, P., & Rosen, D. (1991). Biological control by natural enemies. 2nd edition. Cambridge 

University Press, UK. 440p. 
Charudattan, R., & Walker, H. L. (1982). Biological control of weeds with plant pathogens. John 

Wiley & Sons, USA. 293p. 
Waterhouse, D. F. (1994). Biological control of weeds: Southeast Asian prospects. Australian Centre 

for International Agricultural Research, Canberra. 302p. 
Upadhyaya, M. K., & Blackshaw, R. E. (Eds.). (2007). Non-chemical weed management: principles, 

concepts and technology. Cabi, UK. 239p. 
Naylor, R. (Ed.). (1996). Herbicides in Asian rice: transitions in weed management. Int. Rice Res. Inst. 
Paterson, I. D., Manheimmer, C. A., & Zimmermann, H. G. (2019). Prospects for biological control of 

cactus weeds in Namibia. Biocontrol Science and Technology, 29(4), 393-399. 
Day, M. D., & Riding, N. (2019). Host specificity of Puccinia spegazzinii (Pucciniales: pucciniaceae), a 

biological control agent for Mikania micrantha (Asteraceae) in Australia. Biocontrol Science and 
Technology, 29(1), 19-27. 

http://wssa.net/wssa/weed/biological-control/ 

2. งานวิจัยที่น ามาสอนในรายวิชา 
โครงการวิจัยรุ่นใหม่ “ผลทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดจากพืชสกุลพริกไทยต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชใน
นาข้าว” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หมวดที ่9: เกณฑ์การประเมินผล 
 

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

C+ 65 – 69% 
C 60 – 64% 

D+ 55 – 59% 
D 50 – 54% 
F ต่ ากว่า 50% 

 
 
 

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

1. การประเมินผล  
1.1. รายละเอียด 

รายวิชานี้จะมีการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียน โดยการสอบวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
รวมถึงการประเมินผลจากงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล เกณฑ์การให้คะแนนจะใช้ทั้งแบบแยก
องค์ประกอบ (analytic score) และแบบภาพรวม (holistic score) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชา (CLO) ที่ต้องการประเมิน 
CLO1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี 
CLO2 เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

จัดการวัชพืชอย่างเหมาะสม 
 

1.3 รูบริค (Rubric) และเกณฑ์การให้คะแนน (Marking Scheme) 
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบภาพรวม (holistic score) 
ข้อสอบ อภิปรายผลการทดลองควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีตามตารางที่ก าหนด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลการทดลองได้อย่างสมเหตุสมผลครบถ้วนทุกประเด็น ค าตอบถูก  
4 วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลการทดลองได้อย่างสมเหตุสมผลแต่ไม่ครบทุกประเด็น ค าตอบถูก 
3 วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลการทดลองครบทุกประเด็นแต่ไม่ค่อยสมเหตุสมผล  
2 วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลการทดลองไม่ครบทุกประเด็น และไม่ค่อยสมเหตุสมผล 
1 ค าตอบถูก แต่ไม่มีการวิเคราะห์และอภิปรายผล 
0 ไม่สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลได้ 



7 
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ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic score) 
รายงานกลุ่ม ออกแบบการทดลองเพ่ือควบคุมวัชพืชโดยชีววธิี (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1. ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ
เนื้อหา 

- มีการค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับวัชพืชเพิ่มเติม 
- เลือกใช้สิ่งมีชีวิตในการ
ควบคุมวัชพืชถูกต้องตรง
ตามหลักการควบคมุโดย
ชีววิธี 
- วางแผนการทดลอง
ถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร ์
- ภาพประกอบถูกต้อง
ตรงตามช่ือวิทยาศาสตร ์
- มีการอ้างอิงเอกสาร
หรือฐานข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 

มี 4 ข้อ มี 3 ข้อ มี 2 ข้อ มี 1 ข้อ มี 0 ข้อ 

2. รูปแบบ
รายงานและความ
เรียบร้อย 

- - มีองค์ประกอบครบทั้ง
ส่วนน า เนื้ อเรื่อง และ
สรุป 
- จั ด รู ป แ บ บ ราย งาน
เรียบร้อย อ่านง่าย 
- เรียบเรียงเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย ถูกหลักภาษา  
- ตัวสะกด และวรรคตอน
ถูกต้อง 

มี 3 ข้อ มี 2 ข้อ มี 1 ข้อ มี 0 ข้อ 

3. ความตรงต่อ
เวลา 

- - - - ส่งงานตรง
เวลา 

มี 0 ข้อ 

 
1.4 การส่งงานและการแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียน 

มีการประกาศคะแนนงานที่มอบหมายและคะแนนสอบกลางภาคให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 
 
 

หมวดที ่11: ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน 
 

นักศึกษาสามารถขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมายและ/หรือคะแนนสอบ ภายใน 1 สัปดาห์   
นับจากวันประกาศผลคะแนน  
 
 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน อ.ดร.กุลชา ชยรพ  วันที่ 27 พ.ย. 2563 


