
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวชิา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช  
 

หมวดท่ี  1   ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
 5003105  สรีรวิทยาการผลิตพืช (Crop production physiology)        
 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

          เปิดสอนให้กับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช 
              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
                        บังคับ                            เลือก 

                        

              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการส่ือสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
     หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       
             แกน   บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน         บังคับ   เลือก 
     พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 
     เอก         บังคับ    เลือก 
     โท          บังคับ    เลือก 
     อื่นๆ  (ระบ)ุ …………………..……………… 
          หมวดวิชาเลือกเสรี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอน   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์ 
     2. …………………..…………………………………..……………… 
     3. …………………..…………………………………..……………… 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี .....2...... / .2552...... ..   ช้ันปีท่ี ........2......  
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)   
  ไม่มี 

   มี     รายวิชา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
    มี    รายวิชา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   
    ห้องบรรยาย 
   ห้องปฏิบัติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
   วันท่ีจัดท ารายวิชา    วันท่ี   ...... เดือน...... พ.ศ..................  
   วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันท่ี   ..1.... เดือน ....เมษายน......  พ.ศ 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

หมวดท่ี  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา)……………… 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายและเข้าใจกระบวนการทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ของพืชได้ 
2. นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา

ของพืชและการผลิตพืชได้ 
3. นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านสรีรวิทยาพืชไปปรับใช้ในการผลิตพืชได้ 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งท่ี 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   
     หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 
 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมีความรู้และความเข้าใจในสรีรวิทยาการผลิตพืชเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชได้อย่างทีประสิทธิภาพ 
 

หมวดท่ี  3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
(ภาษาไทย) กระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้ า การเคล่ือนย้ายของน้ า แร่ธาตุและอาหารทาง

ท่อน้ าและท่ออาหาร ธาตุอาหารพืชและอิทธิพลของธาตุอาหารพืชและส่ิงแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของพืช การตอบสนองของพืชต่อแสง อุณหภูมิและส่ิงแวดล้อม 

(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  32 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา (2 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)  

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

มีการฝึกปฏิบัติ 2 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

การศึกษาด้วยตนเอง  
5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     ………2…… ช่ัวโมง/สัปดาห์  (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรก 
     ของการสอน) 
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หมวดท่ี  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม  
 
 
 
 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มน้ัน
ต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุ่ม 
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
(2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3)  ปริมาณจากความซื่อสัตย์โดยไม่
ทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญ
ของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต    
ในเน้ือหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

 
 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ท า ง ป ฏิ บั ติ  ใ น
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีเป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของ
รายวิชาน้ัน ๆ  
 

(1)  การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
(2)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดท า 
 

 
3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
- - - 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

4.3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

 
 
 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มี
การท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น 
หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 
(1)  สามารถท างานกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ และ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล 
 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
- - - 

 
ค่านิยม 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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หมวดท่ี    5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรียนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 

12 ประการ 

(ระบุข้อที่
สอดคล้อง) 

1 แนะน ารายวิชาและบทน าเกี่ยวกับ
สรีรวิทยาพืช 
 

4 1. แจกแนวการจัดการ
เรียนรู้และช้ีแจง 
2. บรรยายเรื่อง สรีรวิทยา
พืชกับการผลิตพืช 

- - 

2 กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช 
4 บรรยายเรื่อง กระบวนการ

สังเคราะห์แสงของพืช 
1.2, 2.1 4,8 

3 กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช 

4 1.บรรยายเรื่อง 
กระบวนการสังเคราะห์
แสงของพืช 
2. ปฏิบัติการเรื่องการ
สังเคราะห์แสงของพืช 

1.2,2.1,4.3 8 

4 
 กระบวนการหายใจของพืช 

4 บรรยายเรื่อง กระบวนการ
หายใจของพืช 

1.2,2.1 4,8 

5 กระบวนการหายใจของพืช 4 1. บรรยายเรื่อง 
กระบวนการหายใจของพืช 
2. ปฏิบัติการเรื่อง
กระบวนการหายใจของพืช 

1.2,2.1,4.3 8 

6 
 การเคล่ือนย้ายของน้ าและแร่ธาตุ 

4 บรรยายเรื่อง การ
เคล่ือนย้ายของน้ าและธาตุ
อาหาร 

1.2,2.1 8 

7 
 การเคล่ือนย้ายของน้ าและแร่ธาตุ 

4 บรรยายเรื่อง การ
เคล่ือนย้ายของน้ าและธาตุ
อาหาร 

1.2,2.1 8 

8 
 

สอบกลางภาค  แบบทดสอบ  2 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียน/การ
สอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรียนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 

12 ประการ 

9 
การคายน้ า 4 1. บรรยายเรื่อง การคายน้ า

ของพืช 
1.2,2.1 4,8 

10 การคายน้ า 4 1. บรรยายเรื่อง การคายน้ า
ของพืช 
2. ปฏิบัติการเรื่องการคายน้ า
ของพืช 

1.2,2.1,4.3 8 

11 การล าเลียงสารอินทรีย์ 4 1. บรรยายเรื่อง การล าเลียง
สารอินทรีย์ 

1.2,2.1 8 

12 
ธาตุอาหารพืช 4 1. บรรยายเรื่อง ธาตุอาหาร

พืช 
1.2,2.1 

4,8 

13 

ธาตุอาหารพืช 4 1. บรรยายเรื่อง ธาตุอาหาร
พืช 
2. ปฏิบัติการเรื่อง ธาตุ
อาหารพืช 

1.2,2.1,4.3 

8 

14 
 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีผล
ต่อการผลิตพืช 

4 1. บรรยายเรื่อง ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ 
การผลิตพืช 

1.2,2.1 
4,8 

15 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีผล
ต่อการผลิตพืช 

4 1. บรรยายเรื่อง ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ 
การผลิตพืช 
2. ปฏิบัติการเรื่อง ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ 
การผลิตพืช 

1.2,2.1,4.3  
8 

16 
 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีผล
ต่อการผลิตพืช 

4 1. บรรยายเรื่อง ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ 
การผลิตพืช 

1.2,2.1 
8 

17 
สอบปลายภาค  แบบทดสอบ  

2 

หมายเหตุ  ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์



 8 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมิน 

(รวม 100%) 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม  
2.1 มีความรู้และความ
เข้าใจสาระส าคัญของ
หลักการและทฤษฎีท่ีเป็น
พื้นฐานชีวิต ในเนื้อหาวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
4.3 มีทักษะกระบวนการ
กลุ่มในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ 

ประเมินจากการเข้าช้ัน
เรียน 
 
 
ประเมินจากคะแนนการ
สอบ 
 
 
 
ประเมินจากงานกลุ่ม 
ได้แก่ รายงานบท
ปฏิบัติการและการ
น าเสนอ 

1-17 
 
 
 

8 และ 17 
 
 
 
 

3,5,10,13 และ 15 

5 
 
 
 

70 
 
 
 
 

25 

หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกสัปดาห์ 
 

หมวดท่ี  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช (5003105) 
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ……………………………………………………………………………………………...………..………………………………………… 
 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ต าราอ่านประกอบ 
 1. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2548. สรีรวิทยาของพืช. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 2. ชวนพิศ แดงสวัสด์ิ. 2544. สรีรวิทยาของพืช. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
 3. เฉลิมพล แซมเพชร. 2548. สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 4. ลิลล่ี กาวีต๊ะ และคนอื่น ๆ. 2549. สรีรวิทยาของพืช. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 5. Tsiz, L. and F. zeiger. 2006. Plant physiology. Sunderland: Sinauer Associates. 
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หมวดท่ี  7   การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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หมวดอ่ืนๆ  
 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


