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มคอ.3 

  

  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา  BBII  11005522  พฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยาเซลล  

  ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 11  ปการศึกษา ปการศึกษา 22556644  

โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

หมวดที่ หมวดที่ 11  ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา     BI 1052 พฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยาเซลล  

      (Fundamental Botany and Cell Biology) 

2. จำนวนหนวยกิต     2 ( 2 / 2 – 0 – 0 ) 

3. หลักสูตร / ประเภทรายวิชา   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต/พ้ืนฐานวิชาชีพ 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน    ปริญญาตรี / ชั้นปท่ี 1 

5. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี 

6. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี 

7. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 1) อ.ยุคลธร สถาปนศิริ 
                                                                  2) อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 

3) อ.ดร.ปยาภรณ สุภัคดำรงกุล 

4) อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ 

                                        (อาจารยประจำกลุมวิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ) 

8. สถานที่เรียน    2-105 อาคารเรียน 2 (HCU 1) 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา  2 สิงหาคม 2564 

หมวดที่ 2 หมวดที่ 2 จุดมุจุดมุงหมางหมายและวัตถุปยและวัตถุประสงคระสงค  

1 จุดมุงหมายของรายวิชา   

1.1 เพ่ือใหรูจัก เขาใจและสามารถอธิบายถึงโครงสราง สวนประกอบตางๆ ท้ังภายนอกและภายในของพืชท่ัวไปได เชน ราก ลำ

ตน ใบ ดอก ผล และ เมล็ด (ดานความรู) 

1.2 สามารถจำแนกหมวดหมูและตรวจสอบเอกลักษณของพืชกลุมตางๆ ได (ดานความรู) 

1.3 มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับศักยไฟฟาของผนังเซลล การสื่อสารและสงสัญญาณของเซลล (ดานความรู) 

1.4 มีความรูเกี่ยวกับโครงสรางเซลลและการเคลื่อนไหวของเซลล รวมท้ังการขนสงโปรตีนภายในเซลล (ดานความรู)  

1.5 สามารถอธิบายกระบวนการของวัฎจักรเซลลและการตายของเซลลได (ดานความรู) 

1.6 เขาใจถึงการเจริญของเซลลปกติและเซลลมะเร็งรวมท้ังอธิบายถึงการกำเนิดและชีวิตของเซลลในเนื้อเย่ือได (ดานความรู) 

1.7 มีสวนรวมในกิจกรรมดานคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู) และนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการเรียน (ดานคุณธรรม) 

1.8 มีความรูและนำความรูท่ีไดจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณและงานท่ีรับผิดชอบ (ดานความรู) 

1.9 สามารถคิด วิเคราะหและนำความรูท่ีไดไปปรับใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม มีเหตุผลและเปนระบบ (ดาน

ทักษะทางปญญา) 
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1.10 แสดงออกถึงการชวยเหลือและแกปญหากลุมรวมถึงสามารถปรับตัวทำงานรวมกันในการทำงานกลุมท้ังในฐานะผูนำและ

สมาชิกกลุม (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ) 

1.11 สามารถสรุปประเด็นและนำเสนอผลงานกลุมโดยการใชเทคโนโลยีในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการ 

นำเสนอขอมูล (ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 
       เปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในดานความรูวิชาพฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยาเซลล เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียน

วิชาตอเนื่องและเปนการสงเสริมการเรียนรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกนักศึกษาโดยมีการปรับเปลี่ยนตัวอยางอางอิงใหสอดคลอง

กับวิทยาการและเทคโนโลยีตามยุคสมัย 

2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs) 
1. รูจัก เขาใจและสามารถอธิบายถึงโครงสราง สวนประกอบตางๆ ท้ังภายนอกและภายในของพืชท่ัวไป (ดานความรู) 

2. สามารถจำแนกหมวดหมูและตรวจสอบเอกลักษณของพืชกลุมตางๆ ได (ดานความรู) 

3. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับศักยไฟฟาของผนังเซลล การสื่อสารและสงสัญญาณของเซลล (ดานความรู) 

4. มีความรูเกี่ยวกับโครงสรางเซลลและการเคลื่อนไหวของเซลล รวมท้ังการขนสงโปรตีนภายในเซลล (ดานความรู) 

5. เขาใจกระบวนการของวัฎจักรเซลลและการตายของเซลล (ดานความรู) 

6. รูจักและเขาใจการเจริญของเซลลปกติและเซลลมะเร็งรวมท้ังอธิบายถึงการกำเนิดและชีวิตของเซลลในเนื้อเย่ือได (ดานความรู) 

7. มีคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู) และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเรียน (ดาน

คุณธรรม) 

8. นำความรูท่ีไดจากการศึกษาขัน้พ้ืนฐานไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณและงานท่ีรับผิดชอบ (ดานความรู) 

9. คิด วิเคราะหและนำความรูท่ีไดไปปรับใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม มีเหตุผลและเปนระบบ (ดานทักษะ

ทางปญญา) 

10. ชวยเหลือและแกปญหากลุมรวมถึงปรับตัวทำงานรวมกันในการทำงานกลุมท้ังในฐานะผูนำและสมาชิกกลุม (ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ) 

11. สามารถสรุปประเด็นและนำเสนอผลงานกลุมโดยการใชเทคโนโลยีในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการ 

นำเสนอขอมูล (ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

หมวดที่ 3 หมวดที่ 3 ลักษณะแลักษณะและการดำเนินการละการดำเนินการ  

1. คำอธิบายรายวิชา  

สัณฐานวิทยาเบื้องตน อนุกรมวิธาน และการตรวจสอบเอกลักษณของพืช วัฎจักรของเซลล การเกิดเซลล การเจริญเติบโต

ของเซลล การตายของเซลลกับมะเร็ง กิจกรรมของเซลลรวมถึงศักยไฟฟาของเย่ือหุมเซลล สัญญาณและการสื่อสารของเซลล โครงราง

เซลลและการเคลื่อนท่ีของเซลล การลำเลียงโปรตีน และการระบุปลายทางของการลำเลียง 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา   บรรยาย 30 ชั่วโมง 
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3. วันเวลาใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเปนรายบุคคล 

วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได 

 วันจันทร เวลา 8.30-12.30 น. 

สถานที่ติดตอ/ชองทางติดตอ 

 หอง 2-232 อาคารเรียน 2  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 โทรศัพท 02-3126300 ตอ 1208  

E-mail :  อ.ยุคลธร  สถาปนศิริ                     y_satapanasiri@hotmail.com 

    อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ           supicharbiology@gmail.com 

 อ.ดร.ปยาภรณ สุภัคดำรงกุล  junejungko@gmail.com 

 อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ  yang_dede@hotmail.com 

  

หมวดที่ 4 หมวดที่ 4 การพัฒนาการพัฒนาผลผลการเรียนรูของนักศึกษาการเรียนรูของนักศึกษา  

  รายวิชา รายวิชา BBII  11005522  พฤกษศาสตรเบื้องตนพฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยาเซลลและชีววิทยาเซลล  มีการพัฒนาผลการเมีการพัฒนาผลการเรียนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไวในรียนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไวใน

แผนท่ีแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ((CCuurrrriiccuulluumm  MMaappppiinngg))  ของรายวิชา ดังนี้ของรายวิชา ดังนี้  

  
มาตรฐานผลการเรียนรูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา  ความรู ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา ทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน 

อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย 

กตัญู และดำเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

มีความรูและเขาใจทฤษฎี 

หลักการ ในรายวิชาที่เรยีน/

พื้นฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สามารถนำความรูปรับใชให

เหมาะสมกับสถานการณและงาน

ที่รับผิดชอบ  

สามารถคิด วเิคราะห ปองกันและ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม มี

เหตุผล และเปนระบบ  

มีภาวะผูนำ สามารถชวยเหลอื

และแกปญหากลุมไดอยาง

สรางสรรค ปรับตัวทำงานรวมกับ

ผูอื่นทั้งในฐานะผูนำและเปนผู

ตาม สามารถทำงานเปนทีม แสดง

ความรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ไดอยางเหมาะสม  

สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร 

ทั้งการพูดและการเขียนและ

เลือกใชรูปแบบการนำเสนอได

อยางถูกตองเหมาะสม  

 
(ขอ 1.3)  

 
(ขอ 2.1)  

 
 (ขอ 3.1)  

 
(ขอ 4.1)  

 
(ขอ 5.4)  
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1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 1.1) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน 

อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และ

ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน collaboration / communication โดย 

1) ทำความเขาใจกับนักศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม 6 ประการ 

และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 

   ขยัน : กำหนดใหนักศึกษามาถึงกอนเวลาเรียนสำหรับผู

ที่มาหลังเวลาเร่ิมเรียน 10 นาที จะถูกหักคะแนนคร้ังละ  

0.25 คะแนน และหากขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะ

ถูกหักคะแนนคร้ังละ 0.5 คะแนน  

   อดทน : นักศึกษามีความอดทนสามารถทำงานที่ไดรับ

มอบหมายจนสำเร็จลุลวง 

   ประหยัดและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง : 

กำหนดใหนักศึกษาใชวัสดุส้ินเปลืองตามความจำเปน เชน ใน

การสงรายงานไมตองเย็บเลม ไมตองใชกระดาษแข็งในการทำ

ปกรายงาน 

   เมตตา : กำหนดใหทำงานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 4 คน แบง

หนาที่กันทำ รวมมือกันทำงานดวยความรักและเห็นใจกัน 

   ซื่อสัตย : การไมทุจริตในการสอบ 

   กตัญู : นักศึกษาแสดงความกตัญูตออาจารยดวยการ

แสดงกิริยาที่เหมาะสมและมีวาจาที่ไพเราะ 

2) ใหนักศึกษารวมกันออกแบบเก่ียวกับความซื่อสัตย มีวินัย 

ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง วิชาชีพ สังคม

และส่ิงแวดลอมรวมถึงมีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี

ตอสังคม เชน 

   - การรักษาความสะอาดในหองเรียน 

   - การใชกระดาษ reused ในการทำงานสงอาจารยผูสอน 

   - เขาเรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ 

   - การรับผิดชอบสงงานครบถวนและตรงเวลา 

   - พฤติกรรมที่เหมาะสมในหองเรียน เชน ไมสงเสียงดัง

รบกวนผูอ่ืน ปดเคร่ืองมือส่ือสาร 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเก่ียวกับความ

สนใจและการมีสวนรวมในคุณธรรม 6 ประการ

และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

   - ผลคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 

   - การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขา

เรียนและการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 

   - นักศึกษาใชวัสดุส้ินเปลืองตามความจำเปน 

   - ผลการประเมินความรวมมือในการทำงาน

กลุม 

2) การรักษาและการคงไวซึ่งขอตกลงรวมกันใน

หองเรียน 

 

 

2. ความรู ที่ตองพัฒนา  

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.1) มีความรูและเขาใจทฤษฎี หลักการ ใน

รายวิชาที่เรียน/พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สามารถนำความรูปรับใชใหเหมาะสมกับ

สถานการณและงานที่รับผิดชอบ 

 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน critical thinking / collaboration / 

communication / computing 

1) บรรยายประกอบการยกตัวอยาง 

2) มีการแบงกลุมและมอบหมายงานใหนักศึกษาทำตลอดภาค

การศึกษารวมทั้งมีการนำเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  

 

 

 

 

1) สอบยอย สอบคร้ังที่ 1 สอบคร้ังที่ 2 และ 

สอบคร้ังที่ 3 

2) สังเกตพฤติกรรมการสนใจในการเรียน 

3) ประเมินผลจากการทำงานเปนกลุม 
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3. ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 3.1) สามารถคิด วิเคราะห ปองกันและแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล และเปนระบบ 

 

เนนผูเรียนเปนสำคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ด า น  critical thinking /  creativity & innovation / 

computing / collaboration โดย 

มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสำคัญโดย

กำหนดใหนักศึกษาทำงานกลุม มีการคนควาในหัวขอที่

กำหนดใหในหนังสือ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย และ

นำเสนอในชั้น เรียน เพ่ือส งเส ริมทักษะการคิดอย างมี

วิจารณญาณ มีการวิเคราะห แกปญหา และทักษะการใช

เทคโนโลยี รวมถึงผูสอนใหขอมูลสะทอนกลับดานความถูก

ตองและความเหมาะสมในการนำเสนอขอมูล  

1) ประเมินความถูกตองและเหมาะสมตาม

สภาพจริงจากผลงาน 

2) กำหนดคะแนนรายงานการคนควา 

3) สังเกตทักษะการนำเสนอรายงาน 

  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล 

และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง )  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.1 มีภาวะผูนำ สามารถชวยเหลือและ

แกปญหากลุมไดอยางสรางสรรค ปรับตัวทำงาน

รวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนำและเปนผูตาม 

สามารถทำงานเปนทีม แสดงความรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

เนนผูเรียนเปนสำคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน collaboration / communication โดย 

มอบหมายใหนักศึกษาทำงานกลุม โดยมีการกำหนดบทบาท

และหนาที่ของนักศึกษาแตละคนไวลวงหนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานกลุม 

2) กำหนดคะแนนรายงานการคนควา 

 3) สังเกตการทำงานกลุม ภาวะผูนำและผูตาม

ของนักศึกษาแตละกลุม 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง )   

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.1) สามารถสรุปประเด็น และส่ือสาร ทั้ง

การพูดและการเขียนและเลือกใชรูปแบบการ

นำเสนอไดอยางถูกตองเหมาะสม 

เนนผูเรียนเปนสำคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน computing / communication โดย 

มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษาโดยใหสืบคนบทความวิชาการ 

บทความวิจัย จากฐานขอมูลตาง ๆ ในหองสมุด พรอมแปล

ผลและนำเสนอดวย power point  

1) พิจารณาความถูกตองจากการรายงานและ

การนำเสนอผลของการศึกษาคนควา 

2) กำหนดคะแนนรายงานการคนควา 

3) สังเกตความรวมมือในการทำงานกลุม 

4) สังเกตทักษะในการนำเสนอรายงาน 
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กิจกรรมการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน  

หลักการและเหตุผล 

การศึกษาวิชาพฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยาเซลล มีเปาหมายใหนักศึกษาไดเรียนรูสัณฐานวิทยาเบื้องตน อนุกรมวิธาน 

และการตรวจสอบเอกลักษณของพืช วัฎจักรของเซลล การเกิดเซลล การเจริญเติบโตของเซลล การตายของเซลลกับมะเร็ง กิจกรรม

ของเซลลรวมถึงศักยไฟฟาของเย่ือหุมเซลล สัญญาณและการสื่อสารของเซลล โครงรางเซลลและการเคลื่อนท่ีของเซลล การลำเลียง

โปรตีน และการระบุปลายทางของการลำเลียง สำหรับการเรียนรูในหัวขอ สัณฐานวิทยาเบื้องตน จะมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

โครงสราง สวนประกอบตางๆ ท้ังภายนอกและภายในของพืชท่ัวไป เชน ราก ลำตน ใบ ดอก ผล และ เมล็ด เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจและ

เห็นความสำคัญของพรรณไมรวมท้ังใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชาตอเนื่องได 

 พรรณไมในวรรณคดี หมายถึง พรรณไมหรือพืชประเภทตาง ๆ ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในวรรณกรรมของไทย โดยเฉพาะประเภท

วรรณคดี โดยบรรดากวีไทยไดพรรณนาไวเปนบทรอยกรองอยางไพเราะในหนังสือวรรณคดี เชน รามเกียรต์ิ อิเหนา เงาะปา ดาหลัง ขุน

ชางขุนแผน พระอภัยมณี บทเหเรือเจาฟาธรรมธิเบศร กาพยหอโคลงนิราศธารโศก กาพยหอนิราศธารทองแดง นิราศหริภุญชัย นิราศ

พระประถม นิราศสุพรรณ นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง นิราศอิเหนา นิราศวัดเจาฟา ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพาย ถือเปน

ความสามารถเฉพาะตัวของกวีไทย ท่ีไดพรรณนาชื่อพรรณไมหลายชนิดไวอยางไพเราะ ท้ังลักษณะ สีสัน กลิ่น ทำใหผูอานเกิดมโนภาพ 

ประทับใจ นอกจากนี้ยังบอกถึงความสำคัญของธรรมชาติท่ีมีความสัมพันธตอวัฒนธรรม และสังคมไทยมาชานาน 

ดังนั้นเพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจและเห็นความสำคัญของพืชรวมถึงไดรูจักพรรณไมในวรรณคดีจากวรรณคดีของ

ไทยท่ีทรงคุณคาซ่ึงบอกเลาถึงพรรณไมหลากหลายชนิดของไทยท่ีทรงคุณคา ความงาม และบอกเลาถึงการใชประโยชนจากพืชไดอยาง

ไพเราะรวมท้ังเปนการสรางจิตสำนึกในการอนุรักษพรรณไมของไทยใหย่ังยืนสืบไปจึงไดเกิดกิจกรรมบูรณาการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักพรรณไมในวรรณคดีจากวรรณคดีของไทยท่ีทรงคุณคา 

 2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางพฤกษศาสตรของตนไมชนิดตางๆ ในวรรณคดีไทย 

 3. เพ่ือใหนักศึกษาไดเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษพรรณไมของไทยใหย่ังยืนสืบไป 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบูรณาการ 

1. คะแนนเฉลี่ยของนกัศึกษาในการทำรายงานการบูรณาการฯ มีคาอยางนอย 3.5 (จากคะแนนเต็ม 5) 

การดำเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. แบงกลุมนักศึกษา โดยมีสมาชิก 4 – 5 คนตอกลุม เพ่ือมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพรรณไมใน

วรรณคด ี 

2. อาจารยอธิบายวิธีการ รายละเอียดของขอมูลเพ่ือจัดทำชิ้นงาน 

3. นักศึกษาจัดทำพรรณไมในวรรณคดีตามขอมูลท่ีไดรับมา 

4. นักศึกษานำเสนองานหนาชั้นเรียนดวยโปรแกรม power point พรอมท้ังแจงแหลงท่ีมาของขอมูล และสงงานในรูปแบบ

ไฟล pdf 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษารูจักพรรณไมในวรรณคดีจากวรรณคดีของไทย 

2. นักศึกษาไดความรูเกี่ยวกับขอมูลทางพฤกษศาสตรของตนไมชนิดตางๆ ในวรรณคดีไทย 

3. นกัศึกษาไดเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษพรรณไมของไทยใหย่ังยืนสืบไป 

  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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หมวดที่ 5หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินแผนการสอนและการประเมินผลผล  

 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

1 - รายละเอียดรายวิชา มคอ.3  

คำอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ เกณฑ

การวัดประเมินผล 

- กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ 

- สัณฐานวิทยาของพืช 
เซลลและเนื้อเยื่อพืช ( Cell and Plant 

Tissue) 

 

2 

9 ส.ค. 64 

เวลา 12.30-14.30 น. 

 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของ

รายวิชา และทำความเขาใจให

ตรงกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

- รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

และหาขอสรุปดวยกันในการวาง

กฎระเบียบและขอตกลงเก่ียวกับ

กิจกรรมในการเรียนและการ

ปฏิบัติตนในเวลาเรียน 

- กำหนดกิจกรรมคุณธรรม 6 

ประการรวมกัน 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- มอบหมายงานกลุมและให

นำเสนองานโดยใช Power Point  

- มอบหมายงานกลุมในโครงการ

บูรณาการการเรียนการสอนกับ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

“พรรณไมในวรรณคดี” 

- มคอ3. 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร 

 

2 รากและลำตน (Root and Stem) 2 

16 ส.ค. 64 

เวลา 12.30-14.30 น. 

  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร 

  

3 ใบ (Leaf) 2 

23 ส.ค. 64 

เวลา 12.30-14.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร  

4 ดอก (Flower) 2 เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ - power point อ.ยุคลธร 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

30 ส.ค. 64 

เวลา 12.30-14.30 น. 

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

 

 

5 ผลและเมล็ด (Fruit and Seed) 2 

6 ก.ย. 64 

เวลา 12.30-14.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร  

 สอบคร้ังที่ 1 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 1-5) นัดนอกเวลา    

6 อนุกรมวิธานพืช 

การจัดจำแนกพืชตาม gymnosperm และ 

angiosperm (ใบเล้ียงคู, ใบเล้ียงเด่ียว, 

petalae, apetale และ sympetalae) 

2 

13 ก.ย. 64 

เวลา 12.30-14.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร  

7 การตรวจสอบเอกลักษณของพืชกลุมตางๆ 2 

20 ก.ย. 64 

เวลา 12.30-14.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร 

  

8 ศักยไฟฟาของผนังเซลล  2 

4 ต.ค. 64 

เวลา 12.30-14.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.ปยาภรณ  

9 การส่ือสารและสงสัญญาณของเซลล  

 

2 

11 ต.ค. 64 

เวลา 12.30-14.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.ปยาภรณ 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

10 โครงเซลลและการเคล่ือนไหวของเซลล  2 

18 ต.ค. 64 

เวลา 12.30-14.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.ชวนพิศ 

 สอบคร้ังที่ 2 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 6-10) นัดนอกเวลา    

11 การขนสงโปรตีนภายในเซลล   2 

25 ต.ค. 64  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.ชวนพิศ 

12 วัฏจักรเซลล  2 

1 พ.ย. 64 

เวลา 12.30-14.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.สุพิชชา  

13 การตายของเซลล   2 

8 พ.ย. 64 

เวลา 12.30-14.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.สุพิชชา  

14 การเจริญของเซลลปกติและเซลลมะเร็ง  

 

2 

15 พ.ย. 64 

เวลา 12.30-14.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.สุพิชชา  
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

15 การกำเนิดและชีวิตของเซลลในเนื้อเยื่อ 2 

22 พ.ย. 64 

เวลา 12.30-14.30 น. 

 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.สุพิชชา 

 

 สอบคร้ังที่ 3 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 11-15) นัดนอกเวลา    

 นำเสนอรายงานกลุม 

 

นัดนอกเวลา เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation / computing / 

collaboration/ 

communication 

มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา

โดยให สืบคนบทความวิชาการ 

บทความวิจัยจากฐานขอมูลตาง 

ๆ ในหองสมุด พรอมแปลผลและ

นำเสนอดวย power point 

 อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ดร.ปยาภรณ 

ผศ.ดร.พรพิมล 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 
กำหนดการประเมิน รอยละของคาน้ำหนักในการ 

ผลการเรียนรู  (ระบุวัน – เวลา) ประเมินผลการเรียนรู 

1.3 , 2.1  การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 

ไดแก การสอบคร้ังที่ 1 

นัดนอกเวลา 23 

1.3 , 2.1 การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 

ไดแก การสอบคร้ังที่ 2 

นัดนอกเวลา 23 

1.3 , 2.1 การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 

ไดแก การสอบคร้ังที่ - 

นัดนอกเวลา 24 

1.3  การมีสวนรวมในคุณธรรม 6 

ประการ  รวมถึงแสดงออกถึงความ

มีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละ 

และเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

ตลอดภาคการศึกษา 5 

1.3 , 2.1 , 3.1 , 4.1 , 5.4  งานมอบหมาย 

- การนำเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา  10  

1.3 , 2.1  การทดสอบยอย   ตลอดภาคการศึกษา 10 

1.3 , 2.1 , 3.1 , 4.1 , 5.4 รายงานการบูรณาการการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอน 

สัปดาหที่ 11-15 5 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

หมวดที่ 6 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสอน  

1.  ชื่อตำราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา BI 1052 พฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยาเซลล โดยคณาจารยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2.  ชื่อเอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/2แหลงอางอิงอื่น ๆ ที่นักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 

1) สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน. พฤกษศาสตร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพรั้วเขียว; 2537 

 2) ราชบัณฑิตยสถาน. อนุกรมวิธานพืช สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ โดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิต; 2558. 

 3) กองกานดา ชยามฤต. คูมือจำแนกพรรณไม. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: บริษัท ประชาชน จำกัด; 2545. 

4) กองกานดา ชยามฤต. ลักษณะประจำวงศพรรณไม. โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไมและสัตว  

   ปาแบบบรูณาการ เพ่ือการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนอยางย่ังยืน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช.  

   กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด; 2548. 

5) Michael Jensen. TREES AND FRUITS OF SOUTHEAST ASIA An Illustrated Field Guide. Bangkok: Orchid  

    Press; 2005.  

6) Patrick D. McMakin. Flowering Plants of Thailand A Field Guide. Bangkok: White Lotus Co., Ltd; 2009. 

 7) Gunstream, Stanley E. Anatomy & physiology: with integrated study guide. Boston: McGraw-Hill, 2006. 

8) David Krogh. Biology: A Guide to the Natural World. California: Prentice Hall PTR, 2001. 

  

หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุนการปรับปรุงง  

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) มหาวิทยาลัยไดจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนในรายวิชาพฤกษศาสตรเบื้องตนและชีววิทยา

เซลล โดยแบบสำรวจครอบคลุมต้ังแต วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และ

บรรยากาศภายในหองเรียน พรอมท้ังขอเสนอแนะ 

2) กลยุทธการสอน มีวิธีการสอนหลากหลาย ทำใหนาสนใจ การสงงานและการประเมินผลรายงาน 

3) กลยุทธการสอน ใหนักศึกษามีโอกาสในการซักถามทำใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดดี 

4) กลยุทธการนำเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลตาง ๆ ในหองสมุดทำใหนักศึกษาไดมี

ทักษะดานเทคโนโลยี 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ในดานการประเมินการสอน ผูสอนไดใชวิธีการประเมินการสอน ดังนี้ 

1) ใชการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนตอการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน การทำงานกลุม การมีสวนรวม 

2) การทดสอบยอย การสอบครั้งท่ี 1 การสอบครั้งท่ี 2 และ การสอบคร้ังท่ี 3 เพ่ือประเมินวานักศึกษามีความเขาใจใน

เนื้อหาท่ีสอนมากนอยเพียงใด 

3) ประเมินจากความถูกตองของรายงานกลุมและการนำเสนอผลงานของนักศึกษา 

4) วิเคราะหผลสอบยอย ผลการสอบครั้งท่ี 1 ผลการสอบครั้งท่ี 2 และ ผลการสอบครั้งท่ี 3 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

1) นำผลประเมินการสอน online โดยนักศึกษาท่ีจัดทำโดยมหาวิทยาลัยมาทำการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2) นำผลการวิเคราะหขอสอบ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 

3) นำผลการปฏิบัติจากการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนวาสอดคลองกันหรือไม 
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มคอ.3 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เปาหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม - ตรวจสอบการเขาหองเรียนตรงเวลา 

และขาดเรียน 

- จำนวนนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน

เกณฑกำหนดและเขาหองเรียน

ไมตรงเวลาเกินเกณฑกำหนด 

ไมเกินรอยละ 5 

ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด  

 - ติดตามผลการสงงานที่ไดรับมอบหมาย - จำนวนนักศึกษาที่สงงานตรง

เวลา 

อยางนอยรอยละ 80  

ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ความรู - ทวนสอบจากคะแนนสอบยอย/คะแนน

สอบคร้ังที่ 1/คะแนนสอบคร้ังที่ 2/

คะแนนสอบคร้ังที่ 3 

- ทวนสอบจากงานกลุมที่มอบหมาย 

- จำนวนนักศึกษาที่มีความรูผาน

เกณฑการ ประเมิน (เกรด A-D)  

- จำนวนกลุมนักศึกษาที่ไดคะแนน

รายงานและนำเสนอผลงานนอย

กวารอยละ 80 ของคะแนน

ทั้งหมด 

- อยางนอยรอยละ 80 ของ

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

-ไมเกิน 1 กลุมนักศึกษา 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทำรายงาน

กลุม การแบงงาน การมอบหมายงาน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมใน

การนำเสนอขอมูล 

- จำนวนนักศึกษาที่มีสวนรวมใน

กิจกรรม/การนำเสนอ 

มากกวารอยละ 80 

ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึงพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หลังการทบทวน

ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใชและนำเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาตอคณะ กรรมการบริหารกลุมวิชาชีววิทยา เพ่ือพิจารณาใหความคดิเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช

ในปการศึกษาถัดไป 

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 

              ลงชื่อ        

                                                             (อาจารยยุคลธร สถาปนศิริ) 

                                                           วันท่ีจัดทำรายงาน  2 สิงหาคม 2564 

 

ชื่อประธานกลุมวิชา 

            ลงชื่อ.................................................... 

         (อาจารยยุคลธร สถาปนศิร)ิ 

ชื่อหัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

         ลงชื่อ....................................................................... 

                  (…………………………………………………………) 
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