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มคอ. 3   
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

วิชา 4032201 พฤกษศาสตร์ (Botany) 
 
ประกอบด้วย  7  หมวด ดังนี้ 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ ดร.คุณภัทร  ศรศิลป์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อวิชา :  4032201  พฤกษศาสตร์ (Botany)     
2. จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง  : 3 หน่วยกิต  3(2-3-5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มวิชา เลือก  
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชา บังคับ 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน:  

ชื่อ อาจารย์ ดร.คุณภัทร  ศรศิลป์  
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง 29404  โทร 044-521393 
E-mail address: khuna.pat@gmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน :  
ภาคการศึกษาที่ 2/2559  
วท.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 
คบ. วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  
ชีววิทยา 1 (4031101) หรือ ชีววิทยาพ้ืนฐาน (4031107) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน :  
ห้อง 29419 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
 

mailto:khuna.pat@gmail.com
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    หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา :  

1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ พ้ืนฐาน ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ สัณฐาน
วิทยา กายวิภาคของพืช สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ การจ าแนกประเภท การรวบรวม
เก็บ ตัวอย่างพืช การศึกษาภาคสนาม 

1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดจ าแนกชนิดของ พืช จากตัวอย่างในห้องปฏิบัติการและ
ภาคสนาม 

1.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถรวบรวมและเก็บตัวอย่าง พืช ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการจัดจ าแนกชนิดของพืชได้ 

1.4 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และน า
ทักษะทางปัญญาท่ีได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคตได้อย่างยั่งยืน   
 1.5เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างพืชและความเกี่ยวข้องทาง
วิชาในแขนงอ่ืน ๆ รวมทั้งสามารถบอกแนวทางในการแก้ปัญหาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :  

พัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพการสอน รวมทั้งนักศึกษา
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันหรือการท างานในอนาคตได้  
 

หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืช สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของ
พืช  วิวัฒนาการ  การจ าแนกประเภท การรวบรวมเก็บ ตัวอย่างพืช การศึกษาภาคสนาม 
 Principles of plant biology including, plant cell and tissue, plant morphology, 
plant anatomy, plant physiology, plant evolution, plant collection and field trips. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/       
งานภาคสนาม/      

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยายอย่างน้อย 48 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา  

สอนเสริมตาม       
ความต้องการของ

ฝึกปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ให้เหมาะสมสอดคล้อง

การศึกษาด้วยตนเอง          
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
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นักศึกษาเฉพาะราย  กับเนื้อหาในบทเรียน 

 
 3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตส านึกและตระหนัก      
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาการและวิชาชีพ 
 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปัญหา การท างานกลุ่ม
และรายบุคคล การน าเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน 
 

 
- ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน     
การแต่งกาย การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย   
- ปริมาณจากพฤติกรรม          
ในการท างานและการสอบ          
เช่น ไม่ลอกงานเพื่อน ไม่ทุจริต        
ในการสอบ 

2. ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ตามหลักเกณฑ์ในการจัดจ าแนก
ชนิดของพืช  
2 .  มี ค ว ามรู้ พ้ื น ฐ าน ใน การ
จ า แ น ก ช นิ ด ข อ ง พื ช  จ า ก
ตั วอย่ า งสิ่ งมี ชี วิ ตทั้ ง ในห้อง 
ปฏิบัติการและภาคสนาม  
3.การเก็บและรวบรวมตัวอย่าง 
พืช  ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รและ
ภาคสนาม 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปัญหา การท างานกลุ่ม
และรายบุคคล การน าเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน 
- ปฏิบัติการเก็บและรวบรวม
ตัวอย่างพืช ทั้งห้องปฏิบัติการ
และภาคสนาม  
- ปฏิบัติการส ารวจความหลาก
ชนิดของพืช บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ 

 
- งานที่มอบหมาย สอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค 
- พิจารณารูปเล่มรายงานและ  
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
- พิจารณาผลจากปฏิบัติการ 
เก็บและรวบรวมตัวอย่างพืช ทั้ง
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม  
- ปฏิบัติการส ารวจความหลาก
ชนิดของพืช บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ 
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3. ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถแก้ปัญหาใน        
การปฏิบัติบทปฏิบัติการได้ 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
- บรรยาย  อภิปราย ซักถาม 
ตอบปัญหา การท างานกลุ่ม
และรายบุคคล การน าเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน 
- ปฏิบัติการเก็บและรวบรวม
ตัวอย่าง  พืช ทั้ งห้อง 
ปฏิบัติการและภาคสนาม  
- ปฏิบัติการส ารวจความหลาก
ชนิดของพืช บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ 

 
- งานที่มอบหมาย สอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค 
- พิจารณารูปเล่มรายงานและ  
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
- พิจารณาผลจากปฏิบัติการ 
เก็บและรวบรวมตัวอย่าง พืช ทั้ง
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม  
- ปฏิบัติการส ารวจความหลาก
ชนิดของพืช บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. พัฒนาทักษะภาวะความเป็น
ผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในฐานะผู้น าและการเป็น
สมาชิกท่ีดี 
2. พัฒนาทักษะความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และมีความ
รับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 
3. พัฒนาทักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเอง 
และผู้สอน 

 
 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล 
- การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
และภาคสนาม  
- ปฏิบัติการเก็บและรวบรวม
ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง พื ช  ทั้ ง ห้ อ ง 
ปฏิบัติการ และภาคสนาม  
- ปฏิบัติการส ารวจความหลาก
ชนิดของพืช บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ 
 

 
 
- พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
และรายงานที่น าเสนอ 
- แบบประเมินตอนเองและ
เพ่ือนร่วมชั้นด้วยแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ทักษะการคิดค านวณ      
ทางคณิตศาสตร์ และพันธุ

 
 
 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปัญหา การท างานกลุ่ม

 
 
 
- การจัดท ารายงานและการน า 
เสนองานหน้าชั้นเรียน 
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ศาสตร์ 
2.  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาใน 
การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  
การแปล การเขียน   
3.  พัฒนาทักษะในการใช้ภาษา 
อังกฤษในการท าความเข้าใจ 
และค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
4. พัฒนาทักษะการสืบค้น
ฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

และรายบุคคล การน าเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน 
- ให้นักศึกษาน าเสนองานหน้า
ชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรม 
Power point 
- ปฏิบัติการส ารวจความหลาก
ชนิดของพืชบริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
ซักถาม และตอบปัญหา 

 
 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน           
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1  แนะน ารายวิชา 
- วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
- เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 

บรรยาย 2 - แจ้งแนวการสอนเกณฑ์ 
การวัดผลและประเมินผล 
แนวการปฏิบัติในการเรียน 

อ.ดร.คุณภัทร 
 
 

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤกษศาสตร์ 

บรรยาย 3 - เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ สื่อ 

อ.ดร.คุณภัทร 

3 บทที่ 2 ประวัติ วิวัฒนาการ  บรรยาย 3 - เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ สื่อ 

อ.ดร.คุณภัทร 

4 บทที่ 3 ชีววิทยาของพืช  บรรยาย 2 
ปฏิบัติ   3 

- เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ สื่อ 

อ.ดร.คุณภัทร 

5 บทที่ 4 เซลล์ เนื้อเยื่อ สัณฐาน
วิทยา กายวิภาคของพืช 

บรรยาย 3 - เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ สื่อ 

อ.ดร.คุณภัทร 

6-7 บทที่ 5 การจ าแนกประเภท
ของพฤกษศาสตร์  

บรรยาย 4 
ปฏิบัติ   6 

- เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ สื่อ 

อ.ดร.คุณภัทร 
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8 สอบกลางภาคเรียน  3 - อ.ดร.คุณภัทร 

9-10 บทที่ 7 สรีรวิทยา  บรรยาย 4 
ปฏิบัติ   6 

- เอกสารประกอบ            
การบรรยายและสื่อ  

อ.ดร.คุณภัทร 

11-12 บทที่ 8 นิเวศวิทยาของพืช   บรรยาย 4 
ปฏิบัติ 6 

- เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ สื่อ 

อ.ดร.คุณภัทร 

13-14 บทที่ 9 การรวบรวมเก็บ 
ตัวอย่างพืช การศึกษา
ภาคสนาม 

บรรยาย 2 
ปฏิบัติ   3 

- เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ สื่อ 

อ.ดร.คุณภัทร 

15 บทที่ 10 อุปกรณ์และวิธีการ
เก็บตัวอย่างเพ่ือศึกษาอ้างอิง 

บรรยาย 2 
ปฏิบัติ   3 

- เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ สื่อ 

อ.ดร.คุณภัทร 

16 สอบปลายภาค   อ.ดร.คุณภัทร 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.1,1.2,2.1,3.1 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

20% 
20% 

1.1,1.2,2.1,3.1,
4.1,5.1, 5.4 

ค้นคว้า การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน การท างาน
กลุ่ ม  การท างานรายบุคคล การปฏิบัติบท
ปฏิบัติการ ผลงาน วิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

1.1,1.2,2.1,3.1,
4.1,5.1,5.4 

การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วมใน  
การอภิปราย การเสนอความคิดเห็น วิเคราะห์
ประมวลผล แก้ปัญหา น าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม การถามและตอบปัญหาในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 
ก่องกานดา ชยามฤต. 2541. คู่มือจ าแนกพรรณไม้. ไดมอนด์พริ้นติ้ง จ ากัด. กรุงเทพมหานคร. 235 หน้า. 
ก่องกานดา ชยามฤต. 2545. คู่มือจ าแนกพรรณไม้. ประชาชนจ ากัด. กรุงเทพมหานคร. 232 หน้า. 
ก่องกานดา ชยามฤต. 2550. ลักษณะประจ าวงศ์พรรณไม้. อรุณการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร. 112 หน้า. 
ก่องกานดา ชยามฤต. 2550. ลักษณะประจ าวงศ์พรรณไม้ 2. อรุณการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร. 86 หน้า. 
จิตราภรณ์  ธวชัพันธุ์. 2548. หลักอนุกรมวิธานพืช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 266 หน้า. 
ชุมพล คุณวาสี. 2551. สัณฐานวิทยาเบื้องต้นในการระบุชื่อวงศ์พืชดอกสามัญ (Basic Morphology 
 for Identification of Common Flowering Plant Families). ส านักพิมพ์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 142 หน้า. 
ณพพร ดารงศิร.ิ 2530. พฤกษอนุกรมวิธาน. ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 รามค าแหง, กรุงเทพฯ. 768 น. 
เต็ม  สมิตินันทน์. 2518. พันธุ์ไม้ป่าเมืองไทย. อักษรบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร  
---------------------. 2523. ชื่อพรรณไม้ในประเทศไทย. ฟันนีพลับบลิชิ่ง. กรุงเทพมหานคร 
วันเพ็ญ ภูติจันทร์. 2540. พฤกษศาสตร์ (Botany). โอเดียนสโตร์. กรุงเทพมหานคร. 264 หน้า. 
อักษร  ศรีปลั่ง. 2521. พฤกษศาสตร์ทั่วไป. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร 
Campbell, N.A. and Reece, J.B. 2005. Biology. San Francisco: Benjamin Cummings.  
 123 pp.   
Jones, S.B. and A.E. Luchsinger. 1987. Plant Systematics. McGraw Hill Book Co.,  
 Singapore. 512 p. 
Porter, C.L. 1967. Taxonomy of Flowering Plants second edition. W.H. Freeman and  
 Company, USA. 472 p. 
Stace, C.A. 1984. Plant Taxonomy and Biosystematics second edition. Cambridge  
 University Press, USA. 264 p. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม  
 เอกสาร หนังสือ ต ารา วารสารต่าง ๆ ด้านอนุกรมวิธานพืชทั้งภาษาไทย และอังกฤษ 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
     เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับวิชา พฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธาน และอนุกรมวิธานพืช 
 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ โดยนักศึกษาจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- การทดสอบย่อย 
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน  
- ตอบแบบประเมินการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน:  
 การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดังนี้ 
 - ดูจากผลการเรียน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

- จัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยให้มีการประเมินผู้เรียน ผู้สอน 
3. การปรับปรุงการสอน :  

น าผลการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 ไปปรับปรุง ซึ่งสามารถท าได้โดยรวบรวมปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา โดยได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรายวิชา ซึ่งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้  

  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษา  
  - ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้

คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปีหรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ตามข้อ 4  
 - ปรับปรุงเอกสารการสอน  
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- เปลี่ยนหรือสลับผู้สอน หรือเชิญวิทยากร เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ความรู้นี้กับปัญหาที่ได้มาจากงานวิจัยของผู้สอน 
 
 


