
มก.01 
แผนการสอน Course Syllabus 

ภาคตน ปการศึกษา 2561 
 

1. คณะ   ภาควิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. รหัสวิชา 01680121 ช่ือวิชา(ไทย) ชีววิทยาเพ่ือศาสตรแหงแผนดิน 
จํานวน 2(1-3-4) หนวยกิต (อังกฤษ)  Biology for Knowledge of Land 

3. เนื้อหารายวิชา (course description) 
 สมบัติและสารเคมีของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร
และวิวัฒนาการ ความหลากหลายของพืช สัตว และจุลินทรีย โครงสรางและหนาท่ีของพืชและสัตว การ
ประยุกตใชเชิงการเกษตรและธุรกิจใหเหมาะสมกับทรัพยากรชีวภาพและสถานการณของประเทศไทย 

 Properties and chemicals of living organisms. Organization of living organisms. Cells and 
metabolisms. Genetics and evolution. Diversity of plants, animals and microbes. Structure and functions 
of plants and animals. Agricultural and commercial application of biological resources and situations in 
Thailand. 

4. จุดประสงคของวิชา 

1) นิสิต (มีความเขาใจ และมีฐานคิดทางวิทยาศาสตร) สามารถคนควาและอธิบายวิทยาศาสตร
เชิงบูรณาการ ท่ีพบเห็นในสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปจจุบัน ไดอยางถูกตอง 

2) นิสิต (มีทักษะ) สามารถสืบคนและใชความรูทางวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ (ประยุกตใช
แกปญหา) มานําเสนอผานวิธีการคิดและสื่อสาร 

3) นิสิต (มีทักษะการทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตาม) สามารถออกแบบโครงการการผลิต
พืชหรือสัตวอยางงายรวมกัน 

5. หัวขอวิชา (course outline) 
 1. สมบัติและสารเคมีของสิ่งมีชีวิต 
 2. การจัดระบบสิ่งมีชีวิต 
 3. เซลลและเมแทบอลิซึม 
 4. พันธุศาสตร วิวัฒนาการ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
 5. โครงสรางและหนาท่ีของพืชและสัตว 
 6. การประยุกตใชเชิงการเกษตรและธุรกิจ 
 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง
บรรยาย 

จํานวนชั่วโมง
ปฎิบัติการ 

1) สมบัติและสารเคมีของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต เซลลและ
เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร วิวัฒนาการ และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของพืช พันธุศาสตร วิวัฒนาการ 
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผานกิจกรรม พืชของแผนดิน

4 6x2 
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และจุลินทรียของแผนดิน 
2) ฝกปฎิบัตเิก็บขอมูลชีววิทยา ดานพืช “ขาว” นาเฮียใช  6x3 
3) วิธีการคนควา การนําเสนอ และ การจัดทําสื่อดานพืช 2 6x2 
4) สมบัติและสารเคมีของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต เซลลและ

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร วิวัฒนาการ และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของสัตว พันธุศาสตร วิวัฒนาการ 
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผานกิจกรรม “ปลานิลของพอ” 

4 6 x2 

5) ฝกปฎิบัตเิก็บขอมูลชีววิทยา และการเพาะเลี้ยง ดานสัตว  6 x3 
6) วิธีการคนควา การนําเสนอ และ การจัดทําสื่อ 2 6 x2 
7) การประยุกตใชเชิงการเกษตรและธุรกิจ 3 6 x2 
8) การนําเสนอ  3 

รวม 15 90 
 

6. วิธีการสอน 
 การบรรยาย ศึกษาคนควาเดี่ยวและเปนกลุม การอภิปราย การทํารายงานสง การปฏิบัติการ และ
การศึกษานอกสถานท่ี 
 
 กระบวนการเรียนรู 

1) การเรียนรูผานกระบวนการ cooperative learning  
2) ผานกระบวนการ cooperative learning (problem base learning) 
3) ผานกระบวนการ cooperative learning (project base learning) 

 กิจกรรมการเรียนรู 
1) การเรียนรูดวยตนเองผาน ออนไลน 

2) มอบหมายใหนิสิตไปดูคลิปวิดีโอ และศึกษาออนไลนในระบบ EdFarm และนํามาอภิปรายใน
หองเรียน 

3) ใหนิสิตและอาจารย introduceกันและกัน เปดความคิด explore สิ่งท่ีสนใจ 
4) การเรียนรูในแปลงธรรมชาติดาน ขาวและปลา 
5) -อาจารย รับฟง สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิตเพ่ือนําไปเสริม/ปรับปรุง 

6) กิจกรรมโครงงาน ดานขาว ปลา และ การผลิตหรือการสรางธุรกิจ 

7. อุปกรณส่ือการสอน 

คอมพิวเตอรและ LCD projector เอกสารประกอบการบรรยาย และตัวอยางของจริงโดยการศึกษานอก
สถานท่ี  ฯลฯ 

  
 คอมพิวเตอรและ LCD projector เอกสารประกอบการบรรยาย และตัวอยางของจริงโดยการศึกษานอก
สถานท่ี อุปกรณและพัสดุ ดานการปลูกขาว และเลี้ยงปลา 
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ผลลัพธการเรียนรู 
  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

 

 รหัสวิชา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

01680121 
ชีววิทยาเพื่อศาสตร

แหงแผนดิน 
            

 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความสามารถในการจัดการปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน  
2) สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และมคีวามซื่อสัตย มีความรับผดิชอบตอสังคม เคารพกฎระเบียบ 

2.ดานความรู 
1) มีความรูในหลักการและทฤษฎ ี
2) มีความรูเชิงปฏิบัติการบูรณาการศาสตรแหงแผนดิน 

 
3.ทักษะทางปญญา 

1) สามารถนําความรูจากแหลงขอมลูท่ีหลากหลายไปประยุกตใชแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง และเหมาะสม 
2) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมผีลและเปนระบบ 
3) บูรณาการความรูสูการปฏิบัต ิ

 
4.ดานทักษะความสัมพันธุระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีภาวะความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
2) มีความรับผิดชอบ มุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
3) มีจิตสาํนึกตอสังคมและสวนรวม 

 
5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองานและสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับบุคคลท่ีแตกตางกัน 
2) ใชองคความรูทางสถิติ คณติศาสตร ในการศึกษาคนควาและแกไขปญหา 

 

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
 เปอรเซ็นต 
8.1 การสอบ  
 - การสอบกลางภาค 40 
 - การสอบปลายภาค 40 
8.2 การศึกษาคนควาเพ่ิมเติมการเสนอผลงานการอภิปรายการทํารายงานกลุม 10 
8.3 ความสนใจเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ 
8.4 การสงรายงานผลปฏิบัติการ และอ่ืนๆ 

5 
5 

1) แบบบันทึกพฤติกรรม และทักษะ ผูเรียน 
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2) รายงานการ 
3) วิธีการนําเสนอโครงงาน 
4) แบบทดสอบ  
5) ขอสอบ 

การแบงคะแนนมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู 

มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู หัวขอการประเมิน คะแนน 
คุณธรรม จริยธรรม ความสนใจเขาเรียนสมํ่าเสมอ 5 
ความรู การสอบ 55 
ทักษะปญญา การสอบ 

การศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหนาชั้น 
5 
10 

ทักษะความสัมพันธุระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การเสนอผลงานการอภิปราย 
การทํารายงานกลุม 

10 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสอบ 
รายงานผลปฏิบัติการ 

5 
10 

 
ผลการเรียนรู* กิจกรรมการประเมิน กําหนดการ

ประเมิน 
(สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของ
การ

ประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม 
2) มีความสามารถในการจัดการ
ปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึก
ของผูอ่ืน 

1) แบบบันทึกพฤติกรรม และ
ทักษะ ผูเรียน 

2) รายงานการ 
3)  

 
 

20 

ความรู 
มีความรูเชิงปฏิบัติการบูรณา
การศาสตรแหงแผนดิน 

1) รายงานการ 
2) วิธีการนําเสนอโครงงาน 
3) แบบทดสอบ  
4) ขอสอบ 

 

 30 

ทักษะปญญา 
สามารถนําความรูจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลายไป
ประยุกตใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค ถูกตอง และ
เหมาะสม 

1) แบบบันทึกพฤติกรรม และ
ทักษะ ผูเรียน 

2) รายงานการ 
3) วิธีการนําเสนอโครงงาน 
4) แบบทดสอบ  
5) ขอสอบ 

 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 

ทักษะความสัมพันธุระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แบบบันทึกพฤติกรรม และ
ทักษะ ผูเรียน 

 20 
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มีภาวะความเปนผูนําและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
เปนอยางดี 

2) รายงานการ 
3) วิธีการนําเสนอโครงงาน 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช 
1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอ
งานและสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมกับบุคคลที่
แตกตางกัน 

2) ใชองคความรูทางสถิติ 
คณิตศาสตร ในการศึกษา
คนควาและแกไขปญห 

1) วิธีการนําเสนอโครงงาน 
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* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู 

 
9. การประเมินผลการเรียน 

เกณฑท่ีใชในการตัดเกรด คือ อิงเกณฑ และพัฒนาการรายบุคคล ท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ 

   >90 % = A, 89-85= B+, 84-80 = B, 79-75 =  C+,  
  74-70 = C, 69 – 55 = D+, 54-50 = D และ < 50 = F 

10. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน 
สามารถเขาพบไดทุกเวลาท่ีไมติดงานสอนและงานราชการอ่ืนๆ  โดยนิสิตสามารถติดตอนัดหมายได

ทาง E-mail ดังนี้ 
 Email adress หองพัก ชั้น อาคาร 

ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล Teerasak.e@ku.ac.th  5 จุลชีววิทยา-พันธุศาสตร 
ผศ.ดร. นพพล เลิศวัฒนาสกุล Noppon.L@ku.ac.th 4314 3 จุลชีววิทยา-พันธุศาสตร 
ดร. ปราโมทย ชํานาญปน Pramote.c@ku.ac.th   สัตววิทยา 
ดร. มินตา ชัยประสงคสุข Minta.c@ku.ac.th   สุขประชา วาจานนท 
รศ. ดร. ลิลลี่ กาวีตะ fscillk@ku.ac.th  ชั้น7 หลักสูตรศาสตร ฯ สทป 

 

11. เอกสารอานประกอบ 
11.1  000000 
11.2  หนังสืออ่ืนๆ ตามท่ีอาจารยแตละทานจะกําหนดเพ่ิมเติม 

 
ระบบสนับสนุนการเรยีนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บน EduFarm  
              URL:https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php    
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คณาจารยภาควิชาพฤกษศาสตร. 2556. ปฏิบัติการพฤกษศาสตรท่ัวไป สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.    
ลิลลี่  กาวีตะ.  2559. โครงสรางของพืช.  ภาควิชาพฤกษศาสตร  คณะวิทยาศาสตร.  
ลิลลี ่ กาวีตะ มาลี ณ นคร ศรสีม สุวรรณวงศ  สุรยีา  ตันติวิวัฒน และ ณรงค วงศกันทรากร.  2556.  สรีรวิทยาของพืช  

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  261  หนา 
Campbell, N.A. 1999. Biology. Addison-Wesley Longman Inc 
Mauseth, J. 1995  Botany : An Introduction to Plant Biology.  Saunders College, Philadelphia. 
Stern, K.R., S. Jansky and J. E. Bidlack.  2003.  Introductory Plant Biology.  Edition Nine, Mac Graw-Hill,  

Bangkok.  
Taiz, L. and E. Zeiger.  1998.  Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publisher, Suncerland.  
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12. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

วิชา 01680121 ชีววิทยาเพ่ือศาสตรแหงแผนดิน ภาคตน ปการศึกษา 2561 
บรรยาย จันทร 11:00-12:00 น. หองประชุมอเนกประสงค ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก 

ปฏิบัติการ พุธ 13:00-16:00 น. หองนิทรรศการ ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก 
สัปดาห

ท่ี 
วัน เดือน ป  หัวขอกิจกรรม ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ  
1 6 ส.ค. 10 ส.ค. − แนะนํา การเรียนแบบ STEM 

− กิจกรรมเก่ียวกับเรื่อง “ขาว” 

− สืบจากขาว (ตั้งคําถามโดยนิสิต) /สะทอนคิด 

− แนะนําการคนขอมลู 

− ช้ีแจงกิจกรรม สัปดาหท่ี 2 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

2 - 17 ส.ค. กิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษา “พืชของแผนดิน” และ “จุลินทรีย
ของแผนดิน” 

− นัดพบนิสิต และเตรียมอุปกรณ 

− เยี่ยมชม สาํรวจ ศึกษากิจกรรมตางๆ ในนาเฮียใช 
 
สมบัติและสารเคมีของสิ่งมีชีวิต /การจัดระบบสิ่งมีชีวิต /เซลล
และเมแทบอลิซึม /พันธุศาสตรวิวัฒนาการ และความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต /โครงสรางและหนาท่ีของพืช 

− ฐานสาธิต และแนะนํา STEM 

− นิสิตคิด เลือก และเสนอประเด็นปญหาท่ีสนใจ 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

3 20 ส.ค. 24 ส.ค. − นิสิตคนควาประเด็นท่ีสนใจเพ่ิมเตมิ 

− เชิญวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการนําเสนอ” 

− ติดตามความกาวหนา 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

4 27 ส.ค. 31 ส.ค. − นิสิตฝกซอมการนําเสนอผลงาน (ฝกถาม แนะนํา และรับฟง
ผูอ่ืน) 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

5 3 ก.ย. 7 ก.ย. − เยี่ยมชมนาเฮียใชเพ่ือเก็บขอมลูเพ่ิมเติม 

− จัดทํา clip video นําเสนอใหสมบูรณ 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

6 10 ก.ย. 14 ก.ย. − ฝกนําเสนอใหบุคคลท่ัวไปฟง คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

7 17 ก.ย. - − สรุปผลงานท้ังหมด รับคําแนะนําและผลการประเมิน คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

8  22 – 30 กันยายน 2561 หยุดสอบกลางภาค 
9 1 ต.ค. 5 ต.ค. − บรรยายเรื่อง “ปลานิลของพอ” 

 
สมบัติและสารเคมีของสิ่งมีชีวิต /การจัดระบบสิ่งมีชีวิต /เซลล
และเมแทบอลิซึม /พันธุศาสตรวิวัฒนาการ และความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต /โครงสรางและหนาท่ีของสัตว 

− Science show /Game /Innovation /Talk show โดย
นิสิต (theme: ปลา) 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 
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สัปดาห
ท่ี 

วัน เดือน ป  หัวขอกิจกรรม ผูสอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ  

10 8 ต.ค. 12 ต.ค. กิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษา “สัตวของแผนดิน” และ “จุลินทรยี
ของแผนดิน” 

− เยี่ยมชม สาํรวจ และศึกษาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 
คณะประมง กําแพงแสน 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

11  15 – 19 ตุลาคม 2561 หยุดวันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
12  21 – 25 ตุลาคม 2561 หยุดพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
13 29 ต.ค. 2 พ.ย. − นิสิตคนควาประเด็นท่ีสนใจเพ่ิมเตมิ  

− ติดตามความกาวหนา 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 14 5 พ.ย. 9 พ.ย. 

15 12 พ.ย. 16 พ.ย. − การแปรรปูปลาเปนผลิตภัณฑตางๆ 

− สราง business model และหัวขออ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 16 19 พ.ย. 23 พ.ย. 

17 26 พ.ย. 30 พ.ย. − จัดเตรียม video presentation และสรุปผลงานท้ังหมด รับ
คําแนะนําและผลการประเมิน 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

18 3 ธ.ค. 7 ธ.ค. − แลกเปลีย่นเรยีนรู คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

19  10 – 21 ธันวาคม 2561 หยุดสอบไล 
หมายเหตุ 13 ส.ค. หยุดชดเชยวันแมแหงชาติ 5 ธ.ค. หยุดวันพอแหงชาติ 
 หากวันใดตรงกับวันหยดุนอกเหนือจากท่ีระบุไว อาจารยผูสอนจะนัดสอนชดเชยเพ่ิมเตมิตอไป 

 
13. ผูสอน 

ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล  ผศ. ดร. นพพล เลิศวัฒนาสกุล  ดร. ปราโมทย ชํานาญปน ดร. มินตา ชัย
ประสงคสุข และ รศ. ดร. ลิลลี่ กาวีตะ 

 
14. การทวนสอบตามคําแนะนําของคณะกรรมการทวนสอบ และการทบทวนเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน

และระบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 ไมมี 
15. การนําเสนอรายงานปรับปรุงการสอนจากผลการประเมิน 
 ไมมี 

 
 

    ลงนาม     (ผูรายงาน) 
               (ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล) 

               วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
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