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รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification)   มคอ � 

ชื�อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเภสชัศาสตร์  

 

หมวดที� � ข้อมูลทั�วไป 

�. รหัสและชื�อรายวชิา 

 ������  เภสชัเวท 1   Pharmacognosy � 

�. จาํนวนหน่วยกติ 2 หน่วยกิต (� – � – �) 

�. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาบริบาลเภสชักรรม  ปรับปรุง พ.ศ. ���� 

�. อาจารย์ที�รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

    อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

 ผศ. ศิรินทร พิศุทธานนัท ์ รศ.ดร. กรกนก อิงคนินนัท ์

    อาจารย์ผู้สอนบรรยายและปฏบิัตกิาร 

 รศ.ดร. กรกนก อิงคนินนัท ์ ผศ. ศิรินทร พิศุทธานนัท ์ อ.ดร. ณัฐกานตว์ดี คาํภิระแปง 

     อาจารย์พเิศษสอนปฏิบตักิาร 

 ภญ. นพวรรณ ขาํโอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัที� � พิษณุโลก ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

�. ภาคการศึกษา/ ชั�นปีที�เรียน ภาคการศึกษาที� �    ชั�นปีที� � 

�. รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี -ไม่มี- 

�. รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี  -ไม่มี- 

�.  สถานที�เรียน 

บรรยาย วนัจนัทร์ ��.��-��.�� น. หอ้ง ���� (ไชยานุภาพ �) 

ปฏิบติัการ วนัจนัทร์ ��.��-��.�� น. และวนัศุกร์ ��.��-��.�� น. หอ้ง ภ.���� หอ้ง ���� (ไชยานุภาพ �) 

�. วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด �� ตุลาคม ���� 

 

หมวดที� � จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

�. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

หลงัจากเรียนวิชานี�แลว้ นิสิตไดรั้บความรู้และสามารถหาความรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกบั (�) สมุนไพรที�ใช้

ในงานสาธารณสุขมูลฐาน (�) สณัฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของสมุนไพรที�ใชใ้นงานสาธารณสุขมูลฐาน 

(�) ความรู้พื�นฐานเกี�ยวกับแหล่งที�มาของยาจากธรรมชาติ คาํจาํกัดความของเภสัชเวทและผลิตภัณฑ์
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ธรรมชาติความหมายตามกฎหมายของยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาแผนโบราณ รวมถึงความรู้ทางเภสชั

พฤกษศาสตร์อื�นๆ 

�. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื�อใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ���� และสอดคลอ้งกนั 

 

หมวดที� � ลกัษณะและการดําเนินการ 

�. คาํอธบิายรายวชิา  

ความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของยาจากธรรมชาติ สณัฐานวิทยา อนุกรมวิธาน สมุนไพรที�มีใช้

ในงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัการประยกุตใ์ชผ้ลิตภณัฑธ์รรมชาติ 

�. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา (ไม่นบัชั�วโมงที�ใชส้อบ) 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

�� ชั�วโมง ไม่มี �� ชั�วโมง ไม่มี 

�. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

� ชั�วโมง/สปัดาห์ โดยใหนิ้สิตนดัวนั-เวลา ล่วงหนา้กบัอาจารย ์หรือผา่น e-mail และสื�ออื�น เช่น line 

group ของรายวิชา หรือ messenger หรือมาพบตามเวลาที�อาจารยก์าํหนดไว ้

 

หมวดที� � การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

�. คุณธรรม จริยธรรม 

�.� คุณธรรม จริยธรรมที�ต้องพฒันา 

�.�.� มีความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสงัคม 

�.�.� มีความซื�อสตัยท์ั�งต่อตนเองและสงัคม 

�.�.� มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

�.�.� มีวินยัเคารพกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม 

�.� วธิีการสอน 

�.�.� กาํหนดใหม้ีวฒันธรรมองคก์ร เป็นการปลูกฝังใหนิ้สิตมีระเบียบวินยั โดยเนน้การเขา้เรียนให้

ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที�เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั 

�.�.� จดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม มกีารทาํงานกลุ่มเพื�อฝึกใหรู้้หนา้ที�ของการเป็นผูน้าํ

กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

�.�.� มีความซื�อสตัยโ์ดยไม่ทาํการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้น 

�.�.� อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกเรื�องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั�งมกิีจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เช่น ยกยอ่งนิสิตที�ทาํดี  ทาํประโยชน์ส่วนรวมและเสียสละ 
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�.� วธิีการประเมนิผล 

�.�.� ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเขา้ชั�นเรียน 

�.�.� การส่งงานตามกาํหนดเวลาและการร่วมกิจกรรม 

�.�.� ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย 

�.�.� ปริมาณ (จาํนวนครั� ง) การกระทาํทุจริตในการสอบ/การลอกงาน 

�.�.� ประเมินการมีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม โดยการประเมินตนเอง และโดย เพื�อน/อาจารย ์

�. ความรู้ 

�.� ความรู้ที�ต้องได้รับ 

�.�.� มีความรู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการ/ทฤษฎีที�สาํคญัในเนื�อหาสาขาวิชา 

�.�.� ตระหนกัถึงความสาํคญั และสามารถติดตามความกา้วหนา้และการเปลี�ยนแปลงขององค์

ความรู้ 

�.�.� สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการบริการทางวิชาชีพ 

�.� วธิีการสอน 

�.�.� การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

�.�.� การบรรยาย 

�.�.� การบรรยายร่วมกนัอภิปราย 

�.�.� การเชิญผูเ้ชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 

�.� วธิีการประเมนิผล 

2.3.1 การทดสอบยอ่ย 

2.3.2 การสอบกลางภาคและปลายภาค 

2.3.3 ประเมินจากรายงานที�นิสิตจดัทาํ 

2.3.4 ประเมินจากการนาํเสนอในชั�นเรียน 

�. ทักษะทางปัญญา 

�.� ทักษะทางปัญญาที�ต้องพฒันา 

�.�.� สามารถระบุแหล่งขอ้มูลสาํหรับการคน้หา/สืบคน้ขอ้เท็จจริง แหล่งที�มาของปัญหา 

�.�.� สามารถประเมินความน่าเชื�อถือของแหล่งขอ้มูล 

�.�.� สามารถรวบรวมขอ้มูลเพื�อ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นความตอ้งการของปัญหา 

�.�.� สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการวิเคราะห์ แกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์และเป็นระบบ 

�.� วธิีการสอน 

�.�.� การอภิปรายกลุ่ม 

�.� วธิีการประเมนิผล 
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�.�.� การประเมินจากผลงานที�เกิดจากการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหา การวิเคราะห์วจิารณ์ เช่น 

การสมัมนา รายงานการวิเคราะหก์รณีศึกษาการปฏิบติัของนิสิต 

�. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที�ต้องการพฒันา 

4.1.1 มีภาวะความเป็นผูน้าํและมีความสามารถในการทาํงานเป็นทีม 

4.1.2 มีมนุษยสมัพนัธที์�ดีและยอมรับความคิดเห็นที�แตกต่างจากผูอ้ื�น 

4.1.3 มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

4.1.4 สามารถใชก้ระบวนการกลุ่มในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และมีประสิทธิภาพ 

4.1.5 ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�.� วธิีการสอน 

�.�.� กาํหนดกิจกรรมใหม้ีการทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานที�ตอ้งประสานกบัผูอ้ื�น เช่น ผูเ้รียน- 

ผูเ้รียน  ผูเ้รียน – ผูส้อน  ผูเ้รียน – ผูม้าใชบ้ริการ  ผูเ้รียน – ผูร่้วมทีมสุขภาพ 

�.�.� การสะทอ้นความคิด 

�.� วธิีการประเมนิ 

�.�.� สามารถปฏิบติังานร่วมกบัเพื�อน หมู่คณะ และมีบทบาทในกลุ่ม โดยมกีารจดัสรรงานที�ชดัเจน 

�. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที�ต้องพฒันา 

5.1.1 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ รวบรวม ประมวลผล แปลความหมายและ

นาํเสนอขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

5.1.2 สามารถสื�อสารทั�งการพูด การฟัง และการเขียน และเลือกใชรู้ปแบบของการสื�อสารไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

�.� วธิีการสอน 

�.�.� จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

�.�.� กระตุน้ใหเ้กิดการสื�อสารที�หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

�.� วธิีการประเมนิ 

�.�.� การประเมินผลงานตามกิจกรรม 

�.�.� การนาํเสนอในชั�นเรียน 

�. ทักษะพสัิย 

 6.1 ผลการเรียนรู้ 

�.�.� สามารถใหข้อ้มูลยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพอื�นๆ แก่ผูรั้บบริการ ชุมชนและบุคลากรทาง

สาธารณสุขอยา่งถูกตอ้งทนัสมยัและเชื�อถือได ้
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�.� กลยุทธ์การสอน 

�.�.� การฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ 

�.�.� การทาํโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม และ/หรือกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน ์

�.� กลยุทธ์การประเมนิผล 

�.�.� การสอบปฏิบติั 

 

หมวดที� � แผนการสอนและการประเมนิผล 

�. แผนการสอน  

สัปดาห์ วนัที� เวลา หอ้ง  หวัขอ้ ผูส้อน 
 จ.25 พย.2562 ����-���� ���� Lecture สมุนไพรที�มีใชใ้นงานสาธารณสุขมูลฐาน � ศิรินทร 

� ศ.�� พย.2562� 
เรียนทุกคน 

����-���� ���� Lecture สมุนไพรที�มีใชใ้นงานสาธารณสุขมูลฐาน �-� ศิรินทร 

 ศ.�� พย.2562� 
เรียนทุกคน 

����-���� ���� Lecture สมุนไพรที�มีใชใ้นงานสาธารณสุขมูลฐาน � ณัฐกานตว์ดี 

 ศ.� ธค.���� 
เรียนทุกคน 

����-���� ���� Lecture สมุนไพรที�มีใชใ้นงานสาธารณสุขมูลฐาน �-� ณัฐกานตว์ดี 

 ศ.� ธค.���� ����-���� ���� Lab 1 sec 1 ใบงาน รู้จกัสมุนไพรและชื�อพฤกษศาสตร์ ศิรินทร 

2 ส.� ธค.2562� ����-���� - Lecture - - 
 ส.� ธค.2562� ����-���� - Lab 1 sec � ใบงาน รู้จกัสมุนไพรและชื�อพฤกษศาสตร์ ศิรินทร 

 จ.� ธค.���� ����-���� - Lecture - - 

� 
จ.� ธค.���� �3��-�5�� ���� Lab 2 sec 2 �.สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน � / Quiz 

2.เพาะชาํสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ณัฐกานตว์ดี 

ศิรินทร 
 ศ.�� ธค.���� ����-���� ���� Lab 2 sec 1 �.สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน � / Quiz 

2.เพาะชาํสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ศิรินทร 

 อา.�� ธค.2562� ����-���� - Lab � sec 1 ใบงาน ขอ้มูลทั�วไปของการใชส้มุนไพร ศิรินทร 

� 
จ.�� ธค.���� ����-���� ���� Lecture บทบาทของเภสัชกรต่อการใหค้วามรู้สมุนไพร และ

การดูแลสวนสมุนไพรสาธิต 

นพวรรณ 

 จ.�� ธค.���� ����-���� - Lab � sec 2 ใบงาน ขอ้มูลทั�วไปของการใชส้มุนไพร ศิรินทร 

 จ.�� ธค.���� ����-���� - Lecture - - 

� 
จ.�� ธค.���� ����-���� ���� Lab � sec 2 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน � / Quiz ณัฐกานตว์ดี 

ศิรินทร 
 ศ.�� ธค.���� ����-���� ���� Lab � sec 1 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน � / Quiz ณัฐกานตว์ดี 

ศิรินทร 
 จ.�� ธค.���� ����-���� - Lecture - - 

� 
จ.�� ธค.���� ����-���� ���� Lab � sec 2*skip สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน � / Quiz ณัฐกานตว์ดี 

ศิรินทร 
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 ศ.� มค.���� 

เรียนทุกคน 

����-���� ���� Lab � sec 1 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน � / Quiz ณัฐกานตว์ดี 

ศิรินทร 

 จ.� มค.����  ����-���� - Lecture - - 

� 
จ.� มค.����  
เรียนทุกคน 

����-���� ���� Lab � sec 2 สอบ spot test สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ณัฐกานตว์ดี 

ศิรินทร 

 ศ.�� มค.���� ����-���� ���� Lab � sec 1*skip สอบ spot test สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ณัฐกานตว์ดี 

ศิรินทร 

� 11 – 19 มค.���� Midterm exam    

 

 จ.�� มค.����  ����-���� ���� Lecture โครงสร้างภายนอกของพืช � ศิรินทร 

� 
จ.�� มค.����  ����-���� ���� Lab � sec 2 �.ชื�อพฤกษศาสตร์ / Quiz 

�.สืบคน้ศพัทพ์ฤกษศาสตร์ (หนงัสือ พจนานุกรม) 

ศิรินทร 

ณัฐกานตว์ดี 
 ศ.�� มค.���� ����-���� ���� Lab � sec 1 �.ชื�อพฤกษศาสตร์ / Quiz 

�.สืบคน้ศพัทพ์ฤกษศาสตร์ (หนงัสือ พจนานุกรม) 

ศิรินทร 

ณัฐกานตว์ดี 
 จ.�� มค.����  ����-���� ���� Lecture โครงสร้างภายนอกของพืช � กรกนก 

�� 
ศ.�� มค.����� 
เรียนทุกคน 

����-���� ���� Lecture โครงสร้างภายนอกของพืช �-� กรกนก 

 ศ.�� มค.����� 
เรียนทุกคน 

����-���� ���� Lecture โครงสร้างภายนอกของพืช � ศิรินทร 

 จ.� กพ.���� ����-���� ���� Lecture โครงสร้างภายนอกของพืช � ศิรินทร 

�� 
จ.� กพ.���� ����-���� ���� 

���� 

Lab � sec 2 สัณฐานวิทยาของพืช � / Quiz ศิรินทร 

ณัฐกานตว์ดี 

 ศ.� กพ.���� ����-���� ���� 

���� 

Lab � sec 1 สัณฐานวิทยาของพืช � / Quiz ศิรินทร 

ณัฐกานตว์ดี 

 ศ.�� กพ.����  
เรียนทุกคน 

����-���� ���� Lab � sec 1 สอบ Quiz ชื�อพฤกษศาสตร์ ณัฐกานตว์ดี 

ศิรินทร 

12 ส.�� กพ 2563� ����-���� - Lecture - - 
 ส.�� กพ2563�

 ����-���� ���� Lab � sec2*skip สอบ Quiz ชื�อพฤกษศาสตร์ ณัฐกานตว์ดี 

ศิรินทร 
 จ.�� กพ.���� ����-���� - Lecture - - 

�� 
จ.�� กพ.���� ����-���� ���� 

���� 

Lab 1� sec 2 สัณฐานวิทยาของพืช � / Quiz ศิรินทร 

ณัฐกานตว์ดี 

 ศ.�� กพ.���� ����-���� ���� 

���� 

Lab 1� sec 1 สัณฐานวิทยาของพืช � / Quiz ศิรินทร 

ณัฐกานตว์ดี 

 จ.�� กพ.���� ����-���� - Lecture - - 

�� จ.�� กพ.���� ����-���� ���� 

���� 

Lab 1� sec 2 สัณฐานวิทยาของพืช � / Quiz ศิรินทร 

ณัฐกานตว์ดี 

 ศ.�� กพ.���� ����-���� ���� 

���� 

Lab 1� sec 1 สัณฐานวิทยาของพืช � / Quiz ศิรินทร 

ณัฐกานตว์ดี 
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 จ.� มีค.���� 

เรียนทุกคน 

����-���� ���� Lecture สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานในอาเซียน �-� ณัฐกานตว์ดี 

�� จ.� มีค.����  ����-���� ���� Lab 1� sec 2 Self assessment บนัทึกการเรียนรู้เพาะชาํสมุนไพร ศิรินทร 

 ศ.� มีค.���� ����-���� ���� Lab1�sec1*skip Self assessment บนัทึกการเรียนรู้เพาะชาํสมุนไพร ศิรินทร 

 จ.� มีค.����  ����-���� - Lecture - - 

�� 
จ.� มีค.����  ����-���� ���� Lab 1� sec 2 สอบ spot test สัณฐานวิทยาของพืช ศิรินทร 

ณัฐกานตว์ดี 
 ศ.13 มีค.���� ����-���� ���� Lab 1� sec 1 สอบ spot test สัณฐานวิทยาของพืช ศิรินทร 

ณัฐกานตว์ดี 

��-�� 14-29 มีค.���� Final exam    

 

หมายเหตุ 
� วนัศุกร์ที� �� พฤศจิกายน ���� (��.��-��.�� น.) นิสิตทุกคนเรียนวิชานี�   

นิสิตทุกคนเรียนวิชา 180141 PE วนัจนัทร์ที� �� พฤศจิกายน ���� (��.��-��.�� น.)  
� วนัเสาร์ที� � ธนัวาคม ���� ชั�วโมงชดเชยวนัจนัทร์ที� � ธนัวาคม ���� (วนัรับปริญญา งดการเรียนการสอน) 
3 วนัอาทิตยท์ี� �� ธนัวาคม ���� ชั�วโมงชดเชยวนัศุกร์ที� �� ธนัวาคม ���� (วนัสอบใบประกอบวิชาชีพสภาเภสัชกรรม งด

การเรียนการสอนรายวิชาคณะ) 
� วนัศุกร์ที� �� มกราคม ���� (��.��-��.�� น.) นิสิตทุกคนเรียนวิชานี�   

นิสิตทุกคนเรียนวิชา 180141 PE วนัจนัทร์ที� �� มกราคม ���� (��.��-��.�� น.)  
� วนัเสาร์ที� �� กุมภาพนัธ์ ���� ชั�วโมงชดเชยวนัจนัทร์ที� �� กุมภาพนัธ์ ���� (หยดุชดเชยวนัมาฆบูชา) 

 

�. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ที�ประเมิน สัดส่วน 

�.ภาคบรรยาย สัดส่วน = ��% 

หมวดที� � ขอ้ �. ความรู้ 

หมวดที� � ขอ้ �. ทกัษะทางปัญญา 

หมวดที� � ขอ้ � ทกัษะพิสยั 

�.� สอบกลางภาค  

เนื�อหา � ชั�วโมงบรรยาย 

สัปดาห์สอบกลางภาค ��.��% 

 �.� สอบปลายภาค  

เนื�อหา � ชั�วโมงบรรยาย 

สัปดาห์สอบปลายภาค ��.��% 

�.ภาคปฏิบตัิการ สัดส่วน = ��% 

หมวดที� � ขอ้ �. คุณธรรม จริยธรรม �.� คะแนน Attention 

1.เขา้เรียนปฏิบตัิการตรงเวลา 

2.ซื�อสัตยต์่อตนเอง ไม่ลอก

ขอ้สอบย่อยในปฏิบตัิการ 

3.แต่งกายถูกระเบยีบ 

ทุกสัปดาห์ปฏิบตัิการ �.0�% 
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ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ที�ประเมิน สัดส่วน 

หมวดที� � ขอ้ �. ความรู้ �.� สอบยอ่ย (Quiz)   

หมวดที� � ขอ้ �. ทกัษะทางปัญญา �. ปฏิบตัิการละ �.��% �   �   �   �   ��   ��   �� ��.��% 

 �. ชื�อพฤกษศาสตร์ �� �.��% 

หมวดที� � ขอ้ �. ความรู้ �.� สอบปฏิบตัิการ    

หมวดที� � ขอ้ �. ทกัษะทางปัญญา (สอบปฏิบตัิการจบัเวลา,  � ��.00% 

หมวดที� � ขอ้ � ทกัษะพิสยั การสอบแบบจุด, spot test) �� ��.00% 

หมวดที� � ขอ้ �. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

�.� งานมอบหมาย  

�. ใบงาน 

 

�   � 

 

�.00% 

หมวดที� � ขอ้ � ทกัษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

�. เพาะชาํสมุนไพร �� �.00% 

 

หมวดที� � ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

�. ตาํราและเอกสารหลกั 

1. วิยดา เทพหตัถี. ����. ศพัทพ์ฤกษศาสตร์สาขาอนุกรมวิธานพืช. พิมพค์รั� งที� �. กรุงเทพฯ : บริษทั วี.พริ�นท ์

(����) จาํกดั. 

�. ชุมพล คามวาสี. ����. สัณฐานวิทยาเบื�องต้นในการระบุชื�อวงศ์พืชดอกสามญั. กรุงเทพฯ : บริษทั 

วี.พริ�นท ์(����) จาํกดั. 

3. วงศส์ถิตย ์ฉั�วกุล. อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร TAXONOMY OF MEDICINAL PLANTS. กรุงเทพฯ : หา้ง

หุน้ส่วนจาํกดั วรานนทเ์อน็เตอร์ไพรส์. 

�. ราชบณัฑิตยสถาน. ����. ศพัท์พฤกษศาสตร์ องักฤษ-ไทย ไทย-องักฤษ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. พิมพ์

ครั� งที� �. กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อรุณการพิมพ.์ 

�. เต็ม สมิตินันทน์. ����. ชื�อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย. ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ : โรง

พิมพส์าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  

�. Zomlefer, B.W. Guide to Flowering Plant Families. Capel Hill: The University of North Carolina Press, 

1994. 

7. หนงัสือยาสมุนไพรที�ใชใ้นสาธารณสุขอาเซียน Download E-Book กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก https://tpd.dtam.moph.go.th/index.php/e-book/160-book002 

�. เอกสารและข้อมลูสําคญั - 

�. เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 

 1. หนงัสืออ่านเพิ�มเติมตามที�ผูส้อนแนะนาํในแต่ละหวัขอ้  
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หมวดที� � การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

�. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

- แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวิชา  

- ใหนิ้สิตแสดงความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซตที์�ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการตอบคาํถาม แสดงความคิดเห็น. 

โตต้อบในหอ้งเรียน 

�. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

- แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวิชา  

- วิจยัในชั�นเรียน 

�. การปรับปรุงการสอน -  

�. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา - 

�. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 


