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มคอ. 3 
รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 
วิชา 4034201  การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture) 

 
ประกอบด้วย  7  หมวด ดังน้ี 
 
หมวด 1 ข้อมูลท่ัวไป 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อวิชา :  4034201  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture) 
2. จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง  : 3 หน่วยกิต  3(2-3-5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มวิชาเลือก  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน:  

ช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ปิ่นทอง ต าแหน่ง อาจารย์  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน :  

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ช้ันปีที่ 3-4 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:  

ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 

 ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน :  

 ห้อง 29414 อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
 : 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา :  

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาและความส าคัญของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ 

1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้พื้นฐาน สาเหตุการแปรปรวนทางพันธุกรรม 
หลักการความส าคัญเกี่ยวกับเซลล์ และ อวัยวะ ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้  

1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของสารอาหาร และ
ฮอร์โมนพืช ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ และสามารถบอกลักษณะและสว่นประกอบส าคัญของ
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ 

1.4 เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการและบอกเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่าง ๆ ของ
พืชได้ (เช่น อับละอองเรณู เอ็มบริโอ รังไข่ กลีบดอก ปล้อง ข้อ ปลายราก ตายอด ตาข้าง ฯลฯ) 

1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และน า
ทักษะทางปัญญาที่ได้จากรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างยั่งยืน   
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :  
พัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพการสอน รวมทั้งนักศึกษา

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันหรือการท างานในอนาคตได้  
 

หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โดยใช้อาหารสังเคราะห์ และฮอร์โมนใน
สภาวะปลอดเช้ือ การน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการขยายพันธ์ุพืช ปรับปรุงพันธ์ุพืช 
การเกบ็รกัษา 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/       
งานภาคสนาม/      

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยายอย่างน้อย 48 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  

สอนเสรมิตาม       
ความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย  

ฝึกปฏิบัตกิารพื้นฐาน
ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับเนื้อหาในบทเรียน 

การศึกษาด้วยตนเอง          
5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

 
 3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการอย่างน้อย  1 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเน้ือหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

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

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปัญหา การท างานกลุ่ม
และรายบุคคล การน าเสนอ
งานหน้าช้ันเรียน 
 

 
- ตรวจสอบการเข้าช้ันเรียน     
การแต่งกาย การสง่งานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย   
- ปริมาณจากพฤติกรรมในการ 
ท างานและการสอบ เช่น ไม่ลอก
งานเพื่อน ไม่ทจุริต ในการสอบ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเน้ือหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจความ -
หมายและประวัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 
2. มีความรู้ ความเข้าใจหลกัวิธี 
การพื้นฐานในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช รวมทั้งหลกัการ
เตรียมอาหารในห้องปฏิบัติการ  
3.มี ความรู้ความ เข้าใจหลั ก
วิธีการพื้นฐานการเก็บรักษา 
ช้ินส่วนพืช และรักษาพันธุกรรม
พืชในห้องปฏิบัติการ 
4. มีความรู้ความเข้าใจหลัก
วิธีการบ ารุงและดูแลรักษาพืชที่
ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
5. ก า ร ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ เท ค นิ ค
ทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปัญหา การท างานกลุ่ม
และรายบุคคล การน าเสนอ
งานหน้าช้ันเรียน 
-ทฤษฎีและปฏิบัติการทั้ง 10 
บท ดังนี้ 
1. เตรียมสูตรอาหารและการ
เตรียมอาหารในองปฏิบัติการ 
2. รู้หลกัการเทคนิควิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช ในสภาพ
บรรยากาศปลอดเช้ือ 
3. บ ารุงและดูแลรักษาพืชใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
มรภ.สรุินทร์ ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช 
4. น าความรู้ที่ได้จากรายวิชา
ไปประยกุต์ใช้ในการอนรุักษ์ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
- งานที่มอบหมาย สอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค 
- พิจารณารูปเลม่รายงานและ  
การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- พิจารณาผลจากการปฏิบัติการ
ในเรื่อง 
1. การเตรียมสูตรอาหาร 
2. การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อ 
-เยื่อพืช (ช้ินส่วนพืชที่ก าหนด) 
ในสภาพปลอดเช้ือ 
3. การปฏิบัติการบ ารุงและดูแล
รักษาพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในโรงเรือนทดลอง 

3. ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถแก้ปญัหาใน        
การปฏิบัตบิทปฏิบัติการได ้
2. สามารถน าความรู้ที่ได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
- บรรยาย อภิปราย ถาม ตอบ
ปัญหา ท างานกลุม่ รายบุคคล 
การน าเสนองานหน้าช้ันเรียน  
- การปฏิบัตกิารโดยสังเกตจาก
ช้ินงานที่มอบหมายให้  เป็น
รายบุคคลและกลุ่มดังนี้ 
1. ฝึกการเตรียมอาหารในห้อง 
–ปฏิบัติการและเทคนิควิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพ
ปลอดเช้ือให้ช านาญ 
3. ฝึกการดูแลรกัษาพืชในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน มรภ. 
สุรินทร์ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 

 
- งานที่มอบหมาย พิจารณา
รูปเล่มรายงานและการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
- พิจารณาผลจากการปฏิบัติการ 
1. มีการเตรียมสูตรอาหารได้
ถูกต้องตามขั้นตอน 
2. ตรวจวัดผลจากการปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ช้ินส่วน
พืชที่ก าหนด) ในสภาพปลอดเช้ือ 
3. ตรวจวัดผลจากจากรอดชีวิต
ของพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใน
โรงเรือนทดลอง 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเน้ือหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. พัฒนาทักษะภาวะความเป็น
ผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในฐานะผู้น าและการเป็น
สมาชิกที่ด ี
2. พัฒนาทักษะความรบัผิดชอบ
ต่อตนเอง และมีความ
รับผิดชอบในงานทีม่อบหมาย 
3. พัฒนาทักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนเอง 
และผูส้อน 
 

 
 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล 
- การน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียน 
 
 

 
 
- พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
และรายงานที่น าเสนอ 
- แบบประเมินตอนเองและ
เพื่อนร่วมช้ันด้วยแบบฟอรม์ที่
ก าหนด 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ทักษะการคิดค านวณ      
ทางคณิตศาสตร์ และพันธุ
ศาสตร ์
2.  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาใน 
การสือ่สารทั้งการพูด การฟัง  
การแปล การเขียน   
3.  พัฒนาทักษะในการใช้ภาษา 
อังกฤษในการท าความเข้าใจ 
และค้นคว้าหาความรู้เพิม่เติม 
4. พัฒนาทักษะการสบืค้น
ฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
 

 
 
 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปัญหา การท างานกลุ่ม
และรายบุคคล การน าเสนอ
งานหน้าช้ันเรียน 
- ให้นักศึกษาน าเสนองานหน้า
ช้ันเรียนโดยใช้โปรแกรม 
Power point 
 

 
 
 
- การจัดท ารายงานและการน า 
เสนองานหน้าช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
ซักถาม และตอบปญัหา 
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หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน           
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1  แนะน ารายวิชา 
- อธิบายวัตถุประสงค์การ
เรียนรู ้
- เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
 

บรรยาย 2 
 

- แจ้งแนวการสอน 
เกณฑ์การวัดผลและ 
การประเมินผล 
- แจ้งแนวการปฏิบัติ           
ในการเรียนและการ
เข้าช้ันเรียน 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 

2 บทที่ 1 บทน า 
ความหมายและประวัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช 

 บรรยาย 3 - เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 
3-4 บทที่ 2 องค์ประกอบของเซลล ์

กายวิภาค และสัณฐานวิทยา
ของพืช 

บรรยาย 3 - เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 
5 บทที่ 3 อุปกรณ์ เครื่องมือ 

และ ห้องปฏิบัติการ 
บรรยาย 3 
ปฏิบัต ิ  2 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 
6-7 บทที่ 4 องค์ประกอบ สูตร

อาหารและการเตรียมอาหาร
สังเคราะห ์

บรรยาย 6 
 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 
8 สอบกลางภาคเรียน  3 - ผศ.ดร.กฤษณ์ 

ปิ่นทอง 
9-10 บทที่ 5 เทคนิคการปลอดเช้ือ

โรค และสภาพแวดลอ้มของ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

บรรยาย 6 
ปฏิบัต ิ  6 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 
11 บทที่ 6 หลกัและวิธีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช 
บรรยาย 3 

 
- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 
12 บทที่ 7 ความแปรปรวนทาง

พันธุกรรมที่เกิดจาการเพาะ –
เลี้ยงเนื้อเยื่อ 

บรรยาย 3 
 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 
 



มคอ.3 มรภ.สุรินทร์ 

ผู้สอนรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ป่ินทอง ภาคเรียนที่ 2/2560 

7 

1.แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน           
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

13 บทที่ 8 การเก็บรักษาเนื้อเยื่อ
พืชในหลอดทดลอง 

บรรยาย 3 
ปฏิบัต ิ  2 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 
14 บทที่ 9 เทคนิคทางการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

บรรยาย 3 
ปฏิบัต ิ  2 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 
15 บทที่ 10 การดูแล บ ารุงรักษา

พืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

บรรยาย 3 
ปฏิบัต ิ  2 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ปิ่นทอง 

 
16 สอบปลายภาคเรียน  3 - ผศ.ดร.กฤษณ์ 

ปิ่นทอง 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
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 าเสนองานหน้าช้ันเรียน การท างานกลุ่ม
และรายบุคคล การปฏิบัติบทปฏิบัติการ ผลงาน 
วิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.1,1.2,2.1,3.
1,4.1,5.1, 5.4 

การเข้าช้ันเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วมใน  การ
อ ภิ ป ราย  ก าร เส น อความ คิ ด เห็ น  วิ เค ร าะห์
ประมวลผล แก้ปัญหา น าเสนอข้อมูลได้อย่ าง
เหมาะสม การถามและตอบปัญหาในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรยีนการสอน 
ประศาสตร์  เกื้อมณ.ี 2538. เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพชื. กรุงเทพฯ. โอ เอส พริ้นต้ิงเฮ้าส์. 
บุญยืน  กิจวิจารณ์. 2528. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. ขอนแก่น : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อารีย์  วรัญญวัฒก.์ 2541. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธ์ุพืช. กรุงเทพฯ : อติสวรรค์. 
Dixon, R.A. 1985. Plant Cell Culture-A Practical Approach. U.K. : IRC Press. Oxford. 
Lumsden, P.J., Nicholas, J.R., and Davice, W.J. 1994. Physiology, Growth and  
 Development of Plants in Culture. London: Kluwer Academic. 
Reinert, J. and Bajaj, Y.P.S. 1977. Plant Cell, Tissue, and Organ Culture. New York :  

Springer-Veriag Berlin Heidelberg.  
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม  
     เอกสาร หนงัสือ ต ารา วารสารต่าง ๆ ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืชทั้งภาษาไทย และอังกฤษ 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
     เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี โดยนักศึกษาจัดกจิกรรม ดังนี ้

- การทดสอบย่อย 
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน  
- ตอบแบบประเมินการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน:  
 การเกบ็ข้อมลูเพื่อประเมินการสอนในรายวิชาน้ี ดังนี้ 
 - ดูจากผลการเรียน การสอบยอ่ย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

- จัดกิจกรรมในช้ันเรียนโดยใหม้ีการประเมินผู้เรียน ผูส้อน 
3. การปรับปรุงการสอน :  

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

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา โดยได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
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พิจารณาจากผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรายวิชา ซึ่งมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมใน
วิชาได้ดังนี ้ 

  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษา  
  - ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้องนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้

คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี ้
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปีหรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษา ตามข้อ 4  
 - ปรับปรุงเอกสารการสอน  

- เปลี่ยนหรือสลับผู้สอน หรือเชิญวิทยากร เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ความรู้นี้กับปัญหาที่ได้มาจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน 


