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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา ๑๐๙๔๖๐๖ ชื่อวิชา พฤกษศาสตร์
๒. จานวนหน่วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
สาหรับหลักสูตรการประถมศึกษา
ประเภทกลุ่มวิชาเอกเลือก
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร. ยุธยา อยู่เย็น และ ดร. รุ่งเกียรติ แก้วเพชร
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๔
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๒๔ กรกฎาคา ๒๕๖๑
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ มุ่ งหมายให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ และเข้ าใจเกี่ ย วกั บ เซลล์ และเนื้ อ เยื่ อ ของพื ช การถ่ ายทอด
พันธุกรรมของพืช กระบวนการต่างๆของพืช เช่น การหายใจ การคายน้า การสังเคราะห์แสง การลาเลียง
ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบพืชมีดอก วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจั กรพื ช พื ช ในท้ อ งถิ่ น และการน ามาประยุก ต์ ใช้ เพื่ อ จัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์ในระดั บ
ประถมศึกษา
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสาสมารถนาความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปใช้เพื่อจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อของพืช การถ่ายทอดพันธุกรรมของพืช กระบวนการต่างๆของพืช เช่น การ
หายใจ การคายน้า การสังเคราะห์แสง การลาเลียงของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบพืชมีดอก
วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช พืชในท้องถิ่นและการนามาประยุกต์ใช้เพื่อ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
๓๐ ชั่ ว โมง/ภาคการศึ ก ษา
(จานวนชั่วโมงใน ๑ สัปดาห์
X ๑๕ )

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
๓๐ ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ๗๕ ชั่ ว โมง/ภาคการศึ ก ษา
(จานวนชั่วโมงใน ๑ สัปดาห์ (จานวนชั่วโมงใน ๑ สัปดาห์
X ๑๕ )
X ๑๕ )

๓. จ านวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
จ านวน ๑ ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษานอกชั้ น เรี ย น
ใช้การสื่อสาร ผ่าน Social Media และ e – Mail รวมทั้งการพบเป็นรายบุคคล
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๑.๒ วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิคราะห์แบบวิภาษวิธี และเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบปฏิบัติ
สั ม พั น ธ์ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Interactive action learning) ได้ เรี ย นรู้ ศึ ก ษา สั ง เกตพฤติ ก รรม วิ เคราะห์
จากกรณี ศึ ก ษา (Case study) โดยมี อ าจารย์เป็ น ผู้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น (Facilitator) และเป็ น ต้ น แบบที่ ดี
ตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการเรียนการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน รวมทั้ง
ผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มีการนาเสนอชิ้นงานของนักศึกษาที่สะท้อนถึงจรรยาบรรณ พฤติกรรม
การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานทีได้รับมอบหมายตรง
ตามเวลา และประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
๑) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ศึ กษาเซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่ อ ของพื ช การถ่ า ยทอด
พันธุกรรมของพืช กระบวนการต่างๆของพืช เช่น การหายใจ การคายน้า การสังเคราะห์แสง การลาเลียง
๕
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ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบพืชมีดอก วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจั กรพื ช พื ช ในท้ อ งถิ่ น และการน ามาประยุก ต์ ใช้ เพื่ อ จัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์ในระดั บ
ประถมศึกษา อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
๓) มี ความเข้ าใจความก้ าวหน้ าของความรู้ด้ านพฤกษศาสตร์อ ย่างลึ ก ซึ้ง ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดองค์ความรู้
๒.๒ วิธีการสอน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสวน (Inquiry method)
การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติ
ขององค์ ค วามรู้ แ ละทฤษฎี และการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เพื่ อ ประยุ ก ต์ แ ละประเมิ น ค่ า องค์ ค วามรู้ ใ น
สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากการศึ ก ษาเอกสารข้ อ มู ล สรุป วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตการฝึกปฏิบัติงาน ประเมินชิ้นงาน ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี พฤติกรรม
ในการร่วมกิจกรรมในชั้น เรียน การอภิปรายการร่วมแสดงความคิด เห็น ตลอดจนการตรวจประเมินจาก
รายงานและแบบทดสอบ
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล สารสนเทศ และแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๓.๒ วิธีการสอน
จัด กระบวนการเรีย นการสอนแบบวิภ าษวิธีเกี่ยวกับ ประเด็นวิกฤตทางวิช าการโดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-based learning) ส่ งเสิ รมให้ นั กศึ ก ษาสร้างองค์ ความรู้ด้ว ยตนเอง โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนางานของตนเอง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินด้วยการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ และผลการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลตลอดจนการทดสอบ และการตอบคาถาม
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นใน
การทางาน และการอยู่ ร่วมกัน อย่ างเป็ นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒ นาตนเองและวิช าชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative
learning through action) ที่เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน ส่งเสริม การเป็นผู้นาแบบ
มีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ และการคิดให้ความเห็นและการรับฟังความ
คิดเห็นแบบสะท้อนกลับ

๖
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๔.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมิน ด้ว ยการสั งเกตพฤติกรรมการแสดงออก การทางาน การนาเสนอผลงานกลุ่ ม
การศึกษาค้นคว้า การเป็นผู้นาการอภิปรายซักถาม ตลอดจนการประเมินระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิ ติ เพื่ อ การวิจั ย เพื่ อ การสื่ อ สาร การเรีย นรู้ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการน าเสนอข้ อ มู ล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการ
ดารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการ
สืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอ และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
๕.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินด้วยการสังเกตการแสดงออกด้านการสื่อสารในการทางานกลุ่ม ประเมินจากผล
การฝึกปฏิบัติการผลการสืบค้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอรายงาน
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
การฝึ กปฏิบั ติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบ พัฒนาสื่อ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์
๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ประเมิน ผลจากการฝึ กปฏิบั ติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ออกแบบและพัฒ นาสื่ อ
หรือนวัตกรรมการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์

๗

มคอ.3
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
๔

๑

แนะนารายวิชา

๒

บทที่ ๑ เซลล์ของพืช

๔

๓

บทที่ ๒ เนื้อเยื่อของพืช

๔

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๑. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัว
อธิบายการจัดการเรียนการสอน
ตาม มคอ.๓ และแนวการสอน
วิชาพฤกษศาสตร์ และให้
นักศึกษาซักถาม
๒. ให้นักศึกษาแนะนาตัว และ
ให้ตอบคาถามความรู้เกี่ยวกับ
วิชาพฤกษศาสตร์
๓. มอบหมายการทารายงานการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ออกแบบและพัฒนาสื่อหรือ
นวัตกรรมการศึกษาด้าน
พฤกษศาสตร์
๑. อาจารย์เปิดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย และสรุป
เรื่องเซลล์ของพืช
๒. บรรยายประกอบสื่อ Power
point เรื่องเซลล์ของพืช
๓. อาจารย์และนักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ และซักถาม
๑. อาจารย์เปิดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย และสรุป
เรื่องเนื้อเยื่อของพืช
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องเนื้อเยื่อของ
พืช
๓. อาจารย์และนักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ และซักถาม

ผู้สอน
ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

๘

มคอ.3
สัปดาห์ที่
๔

บทที่ ๓ การถ่ายทอด
พันธุกรรมของพืช

๕

บทที่ ๔ การหายใจของ
พืช

๔

๖

บทที่ ๕ การลาเลียงของ
พืช และการคายน้า

๔

ปฏิบัติการ
บทที่ ๑-บทที่ ๕

๘

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๑. อาจารย์เปิดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย และสรุป
เรื่อง การถ่ายทอดพันธุกรรม
ของพืช
๒. บรรยายประกอบสื่อ Power
Point เรื่องการถ่ายทอด
พันธุกรรมของพืช
๓. อาจารย์และนักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ และซักถาม
๑. อาจารย์เปิดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย และสรุป
เรื่องการหายใจของพืช
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point การหายใจของ
พืช
๓. อาจารย์และนักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ และซักถาม
๑. อาจารย์เปิดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย และสรุป
เรื่องการลาเลียงของพืช และการ
คายน้า
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องการลาเลียง
ของพืช และการคายน้า
๓. อาจารย์และนักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ และซักถาม
ปฏิบัติการบทที่ 1 - บทที่ 5

สอบบทที่ ๑ – บทที่ ๕

๔

สอบกลางภาค

๗-๘

๙

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
๔

ผู้สอน
ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร
ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

๙

มคอ.3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
๔

๑๐

บทที่ ๖ การสังเคราะห์
ด้วยแสง

๑๑

บทที่ ๗ โครงสร้างและ
หน้าที่ของส่วนประกอบ
ของพืชมีดอก

๔

๑๒

บทที่ ๘ วิวัฒนาการและ
การจัดหมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช

๔

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๑. อาจารย์เปิดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย และสรุป
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องการ
สังเคราะห์ด้วยแสง
๓. อาจารย์และนักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ และซักถาม
๑. อาจารย์เปิดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย และสรุป
เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนประกอบของพืชมีดอก
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องโครงสร้าง
และหน้าที่ของส่วนประกอบของ
พืชมีดอก
๓. อาจารย์และนักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ และซักถาม
๑. อาจารย์เปิดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย และสรุป
เรื่องวิวัฒนาการและการจัด
หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรพืช
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องวิวัฒนาการ
และการจัดหมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
๓. อาจารย์และนักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ และซักถาม

ผู้สอน
ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

๑๐

มคอ.3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑๓

บทที่ ๙ พืชในท้องถิ่น
และการนามาประยุกต์ใช้
เพื่อจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษา

๑๔-๑๕

๑. ปฏิบัติการ
บทที่ ๖ - บทที่ ๙
๒. รายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าตามที่ได้รับ
มอบหมาย

๑๖

สอบบทที่ ๖ - บทที่ ๙

จานวน
ชั่วโมง
๔

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๑. อาจารย์เปิดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย และสรุป
เรื่องพืชในท้องถิ่นและการนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษา
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องพืชใน
ท้องถิ่นและการนามาประยุกต์ใช้
เพื่อจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษา
๓. อาจารย์และนักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ และซักถาม

ผู้สอน

๘

๑. ปฏิบัติการบทที่ ๖ - บทที่ ๙
๒. นาเสนอรายงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ออกแบบและ
พัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม
การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์

ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

สอบปลายภาค

ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

ผศ.ดร. ยุธยา
อยู่เย็น และ
ดร. รุ่งเกียรติ
แก้วเพชร

๑๑

มคอ.3
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
๑
๒

ผลการ
เรียนรู้
๑.๑
๒.๑, ๓.๑,
๔.๑, ๕.๑

๓

๒.๑, ๓.๑,
๔.๑ ๕.๑,

๓

๓.๑, ๕.๑,
๖.๑

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
๑.๓
ตลอดภาค
การศึกษา
๒.๓, ๓.๓, ๔.๓ ๕.๓
สอบกลางภาค
(สอบกลางภาคและสอบปลายภาค) สัปดาห์ที่ ๙
สอบปลาย
ภาคสัปดาห์ที่
๑๖
๒.๓, ๓.๓, ๔.๓ ๕.๓
ตลอดภาค
(การทาปฏิบัติการพฤกษศาสตร์และ การศึกษา
การเขียนรายงานผลปฏิบัติการ)

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
๕%

๓.๓, ๕.๓, ๖.๓ (ท ารายงานกลุ่ ม ๑๕
ตามที่ได้รับมอบหมาย)

๕%

๓๐%
๓๐%
๓๐%

๓. การประเมินผลการศึกษา
ประเมินผลการศึกษาโดยใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตาราหลัก
กลุ่มวิชาชีววิทยา (๒๕๕๘). พฤกษศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กาญจนา สาลีติ๊ด. (๒๕๔๑). พฤกษศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
สตารร์ , เซซี . (๒๕๕๕). ชี ว วิ ท ยา เล่ ม ๒. (แปลจาก Biology: Concepts and applications โดย
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนผ่ า นแบบประเมิ น อาจารย์ ผ่ า นระบบออนไลน์ ข อง
มหาวิทยาลัย
๑.๒ นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อ
เสร็จสิ้นภาคการศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากผลการสอบ
๒.๒ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
๒.๓ อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนต่อไป
๓.๒ ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
๓.๓ จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาเพื่อ
พิจารณาและนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทาหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๒ คณะมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทาหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย
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๕.๒ อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและนาข้อคิดเห็น/การประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษาหน้า พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
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