
รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา  โรคและแมลงในนาข้าว  รหัส อช 23412 
สาระการประกอบอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน  3  หน่วยกิต     จํานวน   120   ชั่วโมง 

มาตรฐานการเรียน 
 มาตรฐานที่  3.1  มีความรู้  ความเข้าใจ  และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ  มองเห็นช่องทางและตัดสินใจ
ประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ  และศกัยภาพของตนเอง  
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้  ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพวิเคราะห์ลักษณะงาน  ขอบข่ายอาชีพใน
ชุมชน สังคม และประเทศ  ที่เหมาะสมกับศักยภาพ  5  ด้าน  ได้แก่  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพ้ืนที่  ศักยภาพของพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิอากาศ  ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลท่ีต้ังของแต่ละพ้ืนที่  
ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่
และสอดคล้องกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี ้
 หัวเรื่องที่  1  ความหมายของศัตรูข้าวและโรคข้าว 
 หัวเรื่องที่  2  โรคข้าวที่เกิดจากเช้ือรา 
 หัวเรื่องที่  3  โรคข้าวที่เกิดจากเช้ือบัคเตรี 
 หัวเรื่องที่  4  โรคข้าวที่เกิดจากเช้ือไวรัส 
 หัวเรื่องที่  5  โรคข้าวที่เกิดจากไส้เดือนฝอย 
 หัวเรื่องที่ 6 แมลงดีในนาข้าว 
 หัวเรื่องที่ 7 แมลงร้ายในนาข้าว 
 หัวเรื่องที่ 8 วัชพืชในนาข้าว 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
 ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์โรคข้าว แมลงในนาข้าว วัชพืชในนาข้าว สัตว์ศัตรูในนาข้าว การ
ป้องกันและกําจัดโรคข้าว และการป้องกันแลการกําจัดแมลงศัตรูข้าว  การฝึกปฏิบัติจริง  อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  นําเสนอโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม  การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการ
โครงงาน  การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  แล้วสรุปเป็นองความรู้และนําเสนอโครงงาน 
การวัดผลประเมินผล 

- โครงงาน   
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้  (สรุปรายงาน)   
- ฝึกปฏิบัติจริง    
- แบบทดสอบ / แบบฝึกหัด    
- การวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค 
 
 

 
 
 
 



ลําดบั หวัเร่ือง  ตวัชีว้ดั  เนือ้หา 
จํานวน
ชัว่โมง 

1 ความหมายของโรคและ
แมลงในนาข้าว 

1. อธิบายความหมายของโรค
ข้าวได้ 
2. อธิบายความหมายของแมลง
ในนาข้าวได้ 

1. ความหมายของโรคข้าว 
 
2. ความหมายของแมลง
ในนาข้าว 

10 
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4 
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โรคข้าวที่เกิดจากเช้ือรา 
 
 
 
 
 
 
 
โรคข้าวที่เกิดจากเช้ือ
บัคเตรี 
 
 
 
 
 
 
โรคข้าวที่เกิดจากเช้ือ
ไวรัส 
 
 
 
 
 
โรคข้าวที่เกิดจาก
ไส้เดือนฝอย 
 

1. โรคข้าวที่เกิดจากเช้ือรา   
   1.1 อธิบายลักษณะโรคข้าวที่
เกิดจากเช้ือราได้ 
   1.2 บอกวิธีการป้องกันโรค
ข้าวที่เกิดจากเช้ือราได้ 
   1.3 บอกวิธีการกําจัดโรคขา้ว
ที่เกิดจากเช้ือราได้ 
 
    1 อธิบายลักษณะโรคข้าวที่
เกิดจากเช้ือบัคเตรีได้ 
   2 บอกวิธีการป้องกันโรคข้าว
ที่เกิดจากเช้ือบัคเตรีได้ 
   3 บอกวิธีการกําจัดโรคข้าวที่
เกิดจากเช้ือบัคเตรีได้   
 
 
   1. อธิบายลักษณะโรคข้าวที่
เกิดจากเช้ือไวรัสได้ 
   2. บอกวิธีการป้องกันโรคข้าว
ที่เกิดจากเช้ือไวรัสได้ 
   3. บอกวิธีการกําจัดโรคข้าวที่
เกิดจากเช้ือไวรัสได้ 
 
   1 อธิบายลักษณะโรคข้าวที่
เกิดจากไส้เดือนฝอยได้ 
  2 บอกวิธีการป้องกันโรคข้าว
ที่เกิดจากไส้เดือนฝอยได้ 
  3 บอกวิธีการกําจัดโรคข้าวที่
เกิดจากไส้เดือนฝอยได้ 

1. โรคข้าวที่เกิดจากเช้ือรา 
   1.1 ลักษณะโรคข้าวที่
เกิดจากเช้ือรา 
   1.2 วิธีการป้องกันโรค
ข้าวที่เกิดจากเช้ือรา 
   1.3 วิธีการกําจัดโรค
ข้าวที่เกิดจากเช้ือรา  
 
    2.1 ลักษณะโรคข้าวที่
เกิดจากเช้ือบัคเตรี 
   2.2 วิธีการป้องกันโรค
ข้าวที่เกิดจากเช้ือบัคเตรี 
   2.3 วิธีการกําจัดโรค
ข้าวที่เกิดจากเช้ือบัคเตรี   
 
 
   1 ลักษณะโรคข้าวที่เกิด
จากเช้ือไวรัส 
   2 วิธีการป้องกันโรคข้าว
ที่เกิดจากเช้ือไวรัส 
   3 วิธีการกําจัดโรคข้าวที่
เกิดจากเช้ือไวรัส 
 
1 ลักษณะโรคข้าวที่เกิด
จากไส้เดือนฝอย 
2 วิธีการป้องกันโรคข้าวที่
เกิดจากไส้เดือนฝอย 
  3 วิธีการกําจัดโรคข้าวที่
เกิดจากไส้เดือนฝอย 
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ลําดบั หวัเร่ือง  ตวัชีว้ดั  เนือ้หา 
จํานวน
ชัว่โมง 

6 แมลงดีในนาขา้ว 1 อธิบายลักษณะของแมลงดีใน
นาข้าวได้ 
  2 บอกชนิดของแมลงดีในนา
ข้าวได้ 
  3 บอกประโยชน์ของแมลงดี
ในนาข้าวได้ 
  4 บอกวิธีการอนุรักษ์ของ
แมลงดีในนาขา้วได้ 
 

1 ลักษณะของแมลงดีใน
นาข้าว 
 2 ชนิดของแมลงดีในนา
ข้าว 
 3 ประโยชน์ของแมลงดี
ในนาข้าว 
 4 อนุรักษ์ของแมลงดีใน
นาข้าว 
 

15 

7 แมลงร้ายในนาข้าว    1 อธิบายลักษณะของแมลง
ร้ายในนาข้าวได้ 
   2 บอกชนิดของแมลงร้ายใน
นาข้าวได้ 
   3 บอกโทษของแมลงร้ายใน
นาข้าว 
   4 บอกวิธีการป้องกันและ
กําจัดแมลงร้ายในนาข้าว 

   1 ลักษณะของแมลงร้าย
ในนาข้าว 
   2 ชนิดของแมลงร้ายใน
นาข้าว 
   3 โทษของแมลงร้ายใน
นาข้าว 
   4 การป้องกันและกําจัด
แมลงร้ายในนาข้าว 

15 

8 วัชพืชในนาข้าว 1. อธิบายความหมายของวัชพืช
ได้ 
2. บอกชนิดของวัชพืชได้ 
 
 
3. อธิบายการป้องกันและการ
กําจัดวัชพืชได้ 

1. ความหมายของวัชพืช 
 
2. ชนิดของวัชพืช 
   2.1 วัชพืชในนํ้า 
   2.2 วัชพืชบนบก 
3. การป้องกันและการ
กําจัดวัชพืช 

20 



 

 

ลําดบั หวัเร่ือง  ตวัชีว้ดั  เนือ้หา 
จํานวน
ชัว่โมง 

9 สัตว์ศัตรูในนาข้าว 1. อธิบายความหมายของสัตว์
ศัตรูในนาข้าวได้ 
 
2. บอกชนิดของสัตว์ศัตรูในนา
ข้าวได้ 
 
 
 
 
 
3. อธิบายการป้องกันและการ
กําจัดสัตว์ศัตรูในนาข้าวได้ 

1. ความหมายของสัตว์
ศัตรูในนาข้าว    
 
2. ชนิดของสัตว์ศัตรูในนา
ข้าว 
    2.1 หอยเชอรี่ 
    2.2 หนู 
    2.3 นก 
    2.4 ปูนา 
 
3. การป้องกันและการ
กําจัดสัตว์ศัตรูในนาข้าว 

20 



 

 

   

โปรแกรมรายบคุคล
รายวิชาเลอืก การทาํนา

ระดบั ม.ตน 
10  หนวยกติ

วชิา การทาํนาเบื้องต้น   รหัส อช 23415 

จาํนวน  4  หน่วยกติ   (160  ชม.) 

(รายวชิาทีส่ถานศึกษาพฒันา) 

1. ช่องทางและการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพการทาํ

นา   (6  ชม.) 

2. ความสําคญัและประโยชน์ของการทาํนา   (6  ชม.) 

3. วธิีการปลูกข้าว  (30  ชม.) 

4. พนัธุ์ของข้าว  (6  ชม.) 

5. การวางแผนการปลูก  (20  ชม.) 

6. การเพาะกล้าและการปลูกข้าว   (40  ชม.) 

7. การดูแลรักษาข้าว  (30  ชม.) 

8. การเกบ็เกีย่ว   (30   ชม.) 

9. คุณธรรมในการประกอบอาชีพ   (6  ชม.) 

10. ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบอาชีพ  (6  ชม.) 

วชิา การพฒันาแผนและ
โครงการอาชพี 
รหสั อช  22001 

วชิา โรคและแมลงในนาข้าว  รหัส อช 23412 

จํานวน  3  หน่วยกติ   (120  ชม.) 

(รายวชิาทีส่ถานศึกษาพฒันา) 

1.  ความหมายของศัตรขู้าวและโรคข้าว 10 ชม. 
2.  โรคข้าวทีเ่กิดจากเชื้อรา 10 ชม. 
3.  โรคข้าวทีเ่กิดจากเชื้อบคัเตรี 10 ชม. 
4.  โรคข้าวทีเ่กิดจากเชื้อไวรัส 10 ชม. 
5.  โรคข้าวทีเ่กิดจากไส้เดือนฝอย 10 ชม. 
6. แมลงดีในนาขา้ว 15 ชม. 
7. แมลงร้ายในนาข้าว 15 ชม. 
8. วัชพืชในนาข้าว 20 ชม. 
 


