
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 
 

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

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อวิชา สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  (Pesticides) 
2. รหัสวิชา อพ 440 (CP 440) 
3. จ านวนหน่วยกิต 3 (2-3-5) 
4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  สาขาวิชาอารักขาพืช 
5. ประเภทหลักสูตร หมวดวิชาเอกบังคับ  
6. ข้อก าหนด ต้องผ่านทุกรายวิชาที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

              กฎ 300  กีฏวิทยาเบื้องต้น 
              รพ 300  โรคพืชเบื้องต้น 
              วพ 300  วัชพืชเบื้องต้น 
              คม 250  เคมีอินทรีย์ 

7. ผู้สอน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฏัฐ์พัชร  เถียรวรกานต์ (ผู้ประสานงานรายวิชา) (30%) 
2. อาจารย์ ดร. ชัชวิจก์  กนอมถิ่น (30%) 
3. อาจารย์ ดร. สุรีย์วัลย์  เมฆกมล (30%) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐัดนัย  ลิขิตตระการ (10%) 

8. การแก้ไขล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2563 
9. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฏี 
30

ชั่วโมง 
ภาคปฏิบัติ 

45
ชั่วโมง 

การศึกษา
ด้วยตัวเอง 

75
ชั่วโมง 

ทัศนศึกษา /  ฝึกงาน ชั่วโมง 

 
หมวดที่ 2: ค าอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1  ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description)            

 คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ การจัดหมวดหมู่ รูปแบบ ประโยชน์ การน าไปใช้ และผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช           
 Chemical and physical properties, classification, formulation, benefit and application, and 
human and environmental impact of the pesticide 
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2.2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
 2.2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
            2.2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง 
            2.2.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.3  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   

             พัฒนาปรับปรุงเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน  และการประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับ Program 
Learning Outcome (PLOs) ของหลักสูตร และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcome) 

 

หมวดที่ 3:การปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 
 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ทั้งระดับหลักสูตรและ
รายวิชา 

มีการประชุมคณาจารย์ในทีมผู้สอน เพ่ือให้วางแผนและ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลที่สอดคล้อง
กับ PLO และ CLO ที่ก าหนดไว้ 

 
หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

1. วิชานี้ต้องผ่านวิชาบังคับก่อน คือ กฎ 300 กีฏวิทยาเบื้องต้น, รพ 300  โรคพืชเบื้องต้น, วพ 300  วัชพืชเบื้องต้น 
    และ คม 250  เคมีอินทรีย์ 
2. นักศึกษาจะต้องมีเวลาการเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนในชั้นเรียน 
3. นักศึกษาจะต้องมีการส่งงานที่มอบหมายตรงต่อเวลาตามที่ก าหนดไว้ 
4. นักศึกษาจะต้องเข้าสอบทุกครั้งตามเวลาที่ก าหนด 
 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 
             ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

PLO  4  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม (U) 
             ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Couse-level Learning Outcomes: CLOs) 

1) CLO1   นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง (U) 
2) CLO 2  นักศึกษาสามารถอภิปรายความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ รูปแบบ ประโยชน์และผลกระทบของ  
               สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ (U) 

     3) CLO 3   นักศึกษาสามารถค านวณสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ส าหรับทดสอบประสิทธิภาพในระดับ 
                    ห้องปฏิบัติการและสภาพโรงเรือนได้ (U) 
     4) CLO4   นักศึกษามีทักษะในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (AP) 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป 
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Couse-level Learning Outcomes: CLOs) 

PLO  4  สามารถใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม (U) 

1) CLO1   นักศึกษาอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ (U) 
2) CLO 2  นักศึกษาอภิปรายความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ รูปแบบ กลไกการออก   
              ฤทธิ์ ประโยชน์และผลกระทบของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ (U) 
3) CLO3   นักศึกษาค านวณสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ส าหรับทดสอบ       
              ประสิทธิภาพในระดับห้องปฏิบัติการและสภาพโรงเรือนได้ (U) 
4) CLO4   นักศึกษามีทักษะในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและ 
              ปลอดภัย (AP) 

    

 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
PLOs ทักษะเฉพาะ 

Specific Skill 
ทักษะทั่วไป 
Generic Skill 

ความรู้ 
Knowledge 

ทัศนคติ 
Attitude 

PLO  4  
สามารถใช้
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ใน
การแก้ไข
ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม (U) 

S1 สามารถชี้แจง
ข้อมูลส าคัญต่างๆที่
ระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชได้ 
S2 สามารถแบ่งกลุ่ม
และจัดหมวดหมู่ของ
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชได้อย่าง
ถูกต้อง 
S3 สามารถค านวน
ปริมาณของสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ที่ต้องใช้ในพื้นที่
เป้าหมายได้ 
S4 มีทักษะการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชอย่างถูกวิธี 

G1 ทักษะเรียน
เพ่ือการเรียนรู้ 
(Learning How 
to Learn) 
G2 ทักษะการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
(Inquiry based 
Learning) 
 

K1 อธิบายความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชได้ 
K2 อธิบายหลักการแบ่งกลุ่ม
และจัดหมวดหมู่ รูปแบบของ
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ได้อย่างถูกต้อง 
K3 อภิปรายประโยชน์และ
โทษของสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชได้ 
K4 อภิปรายขั้นตอนและ
วิธีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช ที่ถูกต้องได้ 

A1 มีวินัยในตนเอง 
A2 มีความรับผิดชอบ 
A3 ให้ความร่วมมือ 
A4 ละเอียดรอบคอบ 
A5 เอาใจใส่ในการเรียน 
A6 อดทนอดกลั้น 
A7 กระตือรือร้น 
A8 มีความคิดริเริ่ม 
A9 มีความมั่นใจ 
A 10 มีความเสียสละ 
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หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร (PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา 

PLO  1  
สามารถจ าแนกศัตรูพืช และ
วินิจฉัยอาการของศัตรูพืชได้
อย่างแม่นย า 

CLO1   นักศึกษาอธิบายความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชได ้(U) 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

 CLO 2  นักศึกษาอภิปรายความรู้
เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ รูปแบบ 
กลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์และ
ผลกระทบของสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชได้ (U) 

 

2. การจัดหมวดหมู่ของสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 
3. รูปแบบของสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช (formulation) 
4. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง  
5. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 
6. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช 
7. สารก าจัดสัตว์ศัตรูพืช 
8. สารชีวภัณฑ์ก าจัดแมลง สารล่อ 
   แมลง สารไล่แมลง 

 CLO3 นักศึกษาค านวณสารเคมี
ป้ องกันก าจัดศัตรู พื ชส าหรับ
ทดสอบประสิทธิภาพในระดับ
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ ส ภ า พ
โรงเรือนได้ (U) 
 

4. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง  
5. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 
6. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช 
 

 CLO4   นักศึกษามีทักษะในการ
ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย (AP) 

4. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง  
5. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 
6. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช 
7. สารก าจัดสัตว์ศัตรูพืช 
8. สารชีวภัณฑ์ก าจัดแมลง สารล่อ 
   แมลง สารไล่แมลง 
9. การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
อย่างถูกวิธี 
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หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมินผล 
 

7.1  แผนการสอน 

ภาคทฤษฎ ี

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด CLOs 
จ านวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

1-2 แนะน ารายวิชา 

1. ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับ
ส าร เค มี ป้ อ งกั น ก า จั ด
ศัตรูพืช 
 
2. การจัดหมวดหมู่ ของ
สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง 
 
3. รูปแบบของสารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลง
(formulation) 
 

1, 2 6 -ช้ีแจงรายละเอียดรายวิชา 
-อภิปรายกลุม่ย่อยเกีย่วกับ
ความเข้าใจพ้ืนฐานของ
นักศึกษาเกี่ยวกับสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- -บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  

Powerpoint 

วีดีทัศน์ 

Program 
Microsoft 
team, Zoom 

ตัวอย่างสารเคมี
ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

Flow chart 
โปสเตอร์วิชาการ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

ณัฏฐ์พัชร 

 

3-4 4. สารเคมีป้องกันก าจัด
แมลง และการน าไปใช้ 
 

1,2,3,4 6 -บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
-  Active learning 
- การสอนแบบศึกษาด้วย
ตนเอง  
 

Powerpoint 
Program 
Microsoft 
team, Zoom 

ณัฏฐ์พัชร 

 

5-8 5. สารเคมีป้องกันก าจัด
โรคพืช 
 

1,2,3,4 8 -บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
-  การสอนแบบศึกษาด้วย
ตนเอง  
 

Powerpoint 

Program 
Microsoft 
team, Zoom 

สุรีย์วลัย ์
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9-12 6. สารเคมีป้องกันก าจัด
วัชพืช 
 

1,2,3,4 8 -บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
-  การสอนแบบศึกษาด้วย
ตนเอง  
 

Powerpoint 

Program 
Microsoft 
team, Zoom 

ชัชวิจก์ 

13-14 7. สารก าจัดสัตว์ศตัรูพืช 
 

1, 2, 4 4 - บรรยายแบบปฏิสมัพันธ์ 
-  การสอนแบบศึกษาด้วย
ตนเอง  
 

Powerpoint 
Program 
Microsoft 
team, Zoom 
วีดีทัศน์ 

ณัฏดนยั 

15 8. สารชีวภัณฑ์ก าจัดแมลง 
สารล่อแมลง สารไล่แมลง 
9.การใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี 

1,2,3,4 2 - บรรยายแบบปฏิสมัพันธ์ 
- การสอนแบบอภิปราย 
-  การสอนแบบศึกษาด้วย
ตนเอง  
 

Powerpoint 
Program 
Microsoft 
team, Zoom 
วีดีทัศน์ 
เอกสาร
ประกอบการสอน 

ณัฏฐ์พัชร 

 

  รวม       30    

 

ภาคปฏิบัติ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด CLOs 
จ านวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ผู้สอน 

1-2 1. ความรู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 
2. ก ารจั ด ห ม วด ห มู่ ข อ ง
สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง 
 
3. รูปแบบของสารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลง 

1, 2   6 - ช้ีแจงรายละเอียดรายวิชา 
- แนะน าอุปกรณ์และเครื่องมือ 
  ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- การสอนแบบบรรยาย 
- การสอนแบบสาธิต 
- การสอนแบบปฏิบตัิการ 
- การฝึกภาคสนาม 

-PowerPoint 
-ตัวอย่างแมลง 
วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และ
สารเคมีป้องกัน
ก าจัดแมลง 
- ตัวอย่างแมลง 
 

ณัฏฐ์พัชร 
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3-4 4. สารเคมีป้องกันก าจัด
แมลง  
 

1,2,3,4 6 - บรรยายแบบปฏิสมัพันธ์ 
- การสอนแบบสาธิต 
- การสอนแบบปฏิบตัิการ 
 

PowerPoint 
-ตัวอย่างแมลง 
-วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และ
สารเคมีป้องกัน
ก าจัดแมลง 
 

ณัฏฐ์พัชร 

 

5-8 5. สารเคมีป้องกันก าจัดโรค
พืช 
 

1,2,3,4 6 - บรรยายแบบปฏิสมัพันธ์ 
- การสอนแบบปฏิบตัิการ 
 

วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และ
สารเคมีป้องกัน
ก าจัดโรคพืช 

เชื้อสาเหตโุรคพืช 

สุรีย์วลัย ์

9-12 6. สารเคมีป้องกันก าจัด
วัชพืช 
 

1,2,3,4 3 - บรรยายแบบปฏิสมัพันธ์ 
- การสอนแบบสาธิต 
- การสอนแบบปฏิบตัิการ 
 

วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และ
สารเคมีป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

ตัวอย่างวัชพืช 

ชัชวิจก์ 

13-14 7. สารก าจัดสัตว์ศตัรูพืช 
 

1,2,4 3 - บรรยายแบบปฏิสมัพันธ์ 
- การสอนแบบปฏิบตัิการ 
 

วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และ
สารเคมีป้องกัน
ก าจัดสตัว์ศัตรูพืช 
ตัวอย่างสัตว์
ศัตรูพืช 

ณัฏดนยั 

15 8. สารชีวภัณฑ์ก าจัดแมลง 
สารล่อแมลง สารไล่แมลง 
9.การใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี 

1,2,,4 6 - บรรยายแบบปฏิสมัพันธ์ 
- การสอนแบบใช้โสตทัศนวัสด ุ
- การสอนแบบปฏิบตัิการ 
 

วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และสาร
ชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก าจัดแมลง สาร
ล่อแมลง สารไล่
แมลง 

วีดีทัศน์ 

โปสเตอร ์

ณัฏฐ์พัชร 

  รวม 45    
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7.2 ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล, วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
การประเมินผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

(CLOs) 
1. ประเมินจากการสอบ - การสอนแบบบรรยาย 

-  การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง  
CLO 1-4 

2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
ของผู้เรียนและความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน 

- การสอนแบบอภิปราย 
- การสอนแบบปฏิบัติการ 
- การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง 

CLO 1-4 

3. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมายให้ท างาน 

- การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
- การสอนแบบปฏิบัติการ 

CLO 1-4 

4. ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่าง
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

- การสอนแบบบรรยาย 
- การสอนแบบปฏิบัติการ 
- การสอนแบบอภิปราย 

CLO 2-3 

5. ประเมินทักษะพื้นฐานทาง
ห้องปฏิบัติการของผู้เรียน 

- การสอนแบบปฏิบัติการ 
- การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง 

CLO 3 

 
7.3 กลยุทธ์การประเมิน 
 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 
1. ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย
ภาค สอบปฏิบัติการ 

55 

2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายของผู้เรียนและ
ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

25 

3. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 

10 

4. ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน 

5 

5. ประเมินทักษะพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการของผู้เรียน 5 
รวมทั้งสิ้น 100 % 
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หมวดที่ 8: สื่อการสอนและการเรียนรู้ 
 

8.1  สื่อการสอนและการเรียนรู ้  
          ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต ์(2562)  เอกสารประกอบการสอน “สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง” 
          Powerpoint ของวิชาสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง, สารเคมปี้องกันก าจัดวัชพืช, สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช, สารเคมีป้องกัน
ก าจัดสตัว์ศัตรูพืช, สารชีวภณัฑ์ปอ้งกันก าจัดแมลง สารไล่แมลง สารไล่แมลง  การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี 
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช, โมเดลโครงสรา้งแมลง, ตัวอย่างแมลง, ตัวอย่างเช้ือสาเหตุโรคพืช,  
8.2 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
สุภราดา สุคนธาภิรมย์  ณ พัทลุง, เสาวนนิตย์ โพธ์ิพูนศักดิ์, ศรีจ านรรจ์ ศรีจันทรา, และ พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท.  2563.    
         เอกสารวิชาการ ค าแนะน าการป้องกันแมลง-สตัว์ศัตรูพืช อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากงานวิจัย.  กลุ่ม 
         บริหารศัตรูพืช/กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.  230 หน้า 
อรพรรณ  วิเศษสังข์.  2552.  คู่มือการเลือกใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช.  กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
          กรมวชิาการเกษตร. 141 หน้า 
Pedigo, L.p. 1999. Entomology and Pest Management. 3rd ed. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle  
     River, New Jersey.  

Matthews G.A., Bateman, R., and Miller P. 2014. Pesticide Application Methods. 4 th edition.     
          John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, 503 pp.  

David, F. and Moriarty, T. 2014. Pesticide Risk Assessment for Pollinators. Society of  
          Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC). 212 pp.   

Ware, G. W. An Introduction to Insecticides. 3rd edition. Radcliffe’s IPM World Textbook. 
           (http://ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm) 

 

8.3  การบูรณาการการเรียนการสอน  กับภารกิจหลักอืน่ๆ 

 1) การวิจัย 
สุรินทราพร ช่ังไชย, จตุรภัทร วาฤทธิ์, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ าเลิศ, กาญจนา นาคประสม, ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์, และ พิสุทธ์ิ กลิ่น

ขจร. 2559. การใช้แก๊สโอโซนในการก าจัดหนอนแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons) ในพริก. วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตร  ปีท่ี 33 (2).   

ดวงกมล ส่างแก้ว, นนทลีย์ มูฮาหมัดสลาม, และ ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์.  ประสิทธิภาพของชอล์กสุมนไพรป้องกันมด. วารสาร
ผลิตกรรมการเกษตร. ปีท่ี 1 (2): 31-38. 

               มีการน าผลงานวิจัย มาใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียนการสอนหัวข้อ สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง 
 2) การบริการวิชาการ  “ฐานเรียนรู้ผึง้ชันโรง” 

   ได้มีการน าความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการ มาใช้ประกอบการบรรยายในช้ันเรียน เพือ่ให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสาเคมีป้องกันก าจัดศัตรพูืชต่อแมลงผสมเกสร 

 3) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
               - 

8.4  ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา      

            1)  การใช้ powerpoint , clip VDO   ภาษาอังกฤษ   
            2)  การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากวารสารภาษาอังกฤษ 
            3)  การทบทวนศัพท์เทคนิค (Technical term) ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมปี้องกันก าจัดศัตรูพชืกลุ่มต่างๆ 

http://ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm
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8.5  การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก    

              

8.6  การทัศนศึกษานอกสถานที่ในรายวิชา 

              
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
หมวดที่ 9:  เกณฑ์การประเมินผล 

ระบบการประเมินผลการเรียนใช้ระบบการประเมินแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 
A มากกว่า 79 % 
B+ 72.6-79% 
B 66.1- 72.5% 

C+ 58.6 -66% 
C 53.1-59.5% 

D+ 46.6-53% 
D 40.1-46.5% 
F ต่ ากว่า 40% 

 
หมวดที่ 10: ค าอธิบายการประเมินรายวิชา 

1. การประเมินผล  
1.1. รายละเอียดและผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(CLOs) 

การประเมินผล สัดส่วนคะแนน (%) 

CLO1   นักศึกษาสามารถอธิบาย
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี
ป้ อ งกั น ก าจั ดศั ต รู พื ช ได้ อย่ า ง
ถูกต้อง (U) 

 

1. ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาค  
2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายของ
ผู้เรียนและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
3. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท างาน 

20 

CLO 2  นักศึกษาสามารถอภิปราย
ความรู้ เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ 
รู ป แ บ บ  ก ล ไก ก า รอ อ ก ฤ ท ธิ์ 
ป ระ โยชน์ และผลกระทบของ

1. ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาค
สอบปลายภาค  
2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายของ
ผู้เรียนและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
3. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและการมี

45 



11 

 

ส ำนกับริหำรและพฒันำวชิำกำร, มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ (U) 
 

ส่วนร่วมของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท างาน 
4. ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการ
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ประเมินทักษะพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ
ของผู้เรียน 
 

CLO3 นักศึกษาสามารถค านวณ
สาร เคมี ป้ อ งกั น ก าจั ดศั ต รู พื ช
ส าหรับทดสอบประสิทธิภาพใน
ระดับห้องปฏิบัติการและสภาพ
โรงเรือนได้ (U) 

 

2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายของ
ผู้เรียนและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
3. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท างาน 
5. ประเมินทักษะพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ
ของผู้เรียน 

25 

CLO4   นักศึกษามีทักษะในการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย (AP) 

1. ประเมินจากการสอบย่อย  
2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายของ
ผู้เรียนและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
4. ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการ
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ประเมินทักษะพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ
ของผู้เรียน 

10 

 
1.2 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

    15  มีนาคม  2564 
 

การประเมิน ก าหนดการประเมิน 
1. ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายของผู้เรียนและความตรงต่อเวลาใน
การส่งงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 

3. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมายให้ท างาน 

ตลอดภาคการศึกษา 

4. ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 
5. ประเมินทกัษะพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการของผู้เรียน ตลอดภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 11: ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน 
 

         นักศึกษาสามารถขออุทธรณ์หรือขอดูคะแนนในส่วนการประเมินผลระหว่างการศึกษา ได้ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประกาศผลคะแนนสอบในแต่ละครั้ง 
ครั้งที่ 2 ก่อนวันสุดท้ายของการส่งเกรดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย 1 สัปดาห์  

 
 
 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน:  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์       
                             วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 


