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มคอ. 3   
รายละเอียดของรายวิชา 

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

 
ประกอบด้วย  7  หมวด ดังนี้ 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวด 3  ลักษณะและการดำเนินการ 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มวิชาเลือก  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน:  

ชื่อ อาจารย์ ดร.คุณภัทร  ปรุงเกียรติ ตำแหน่ง อาจารย์  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน :  

ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 

 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน :  

 ห้อง 29411 อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
 : 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา :  

1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ 

1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้พ้ืนฐาน สาเหตุการแปรปรวนทางพันธุกรรม 
หลักการความสำคัญเกี่ยวกับเซลล์ และ อวัยวะ ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้  

1.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสารอาหาร และ
ฮอร์โมนพืช ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ 

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

1.5 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบสำคัญของห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ 
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1.6 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนำ
ทักษะทางปัญญาที่ได้จากรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างยั่งยืน   
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :  
พัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพการสอน  รวมทั้งนักศึกษา

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือการทำงานในอนาคตได้  
 

หมวด 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 

การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โดยใช้อาหารสังเคราะห์ และฮอร์โมนใน
สภาวะปลอดเชื้อ การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช 
การเก็บรักษา 
 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/       
งานภาคสนาม/      

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยายอย่างน้อย 48 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา  

สอนเสริมตาม       
ความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย  

ฝึกปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับเนื้อหาในบทเรียน 

การศึกษาด้วยตนเอง          
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

 
 3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการอย่างน้อย  1 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตสำนึกและตระหนัก      
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปัญหา การทำงานกลุ่ม
และรายบุคคล การนำเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน 

 
- ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน     
การแต่งกาย การส่งงานตาม
กำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย   
- ปริมาณจากพฤติกรรมในการ 



มคอ.3 มรภ.สุรินทร ์

ผู้สอนรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : อาจารย์ ดร.คุณภัทร ปรุงเกียรติ ภาคเรียนที่ 1/2558 

4 

วิชาการและวิชาชีพ 
 

 ทำงานและการสอบ เช่น ไม่ลอก
งานเพ่ือน ไม่ทุจริต ในการสอบ 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจความ -
หมายและประวัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 
2. มีความรู้ ความเข้าใจหลักวิธี 
การพ้ืนฐานในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช รวมทั้งหลักการ
เตรียมอาหารในห้องปฏิบัติการ  
3.มี ความรู้ ค วาม เข้ าใจหลั ก
วิธีการพ้ืนฐานการเก็บรักษา 
ชิ้นส่วนพืช และรักษาพันธุกรรม
พืชในห้องปฏิบัติการ 
4. มีความรู้ความเข้าใจหลัก
วิธีการบำรุงและดูแลรักษาพืชที่
ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
5. ก า รป ระ ยุ ก ต์ ใช้ เท ค นิ ค
ทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปัญหา การทำงานกลุ่ม
และรายบุคคล การนำเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน 
-ทฤษฎีและปฏิบัติการทั้ง 10 
บท ดังนี้ 
1. เตรียมสูตรอาหารและการ
เตรียมอาหารในองปฏิบัติการ 
2. รู้หลักการเทคนิควิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในสภาพ
บรรยากาศปลอดเชื้อ 
3. บำรุงและดูแลรักษาพืชใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
มรภ.สุรินทร์ ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
4. นำความรู้ที่ได้จากรายวิชา
ไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
- งานที่มอบหมาย สอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค 
- พิจารณารูปเล่มรายงานและ  
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
- พิจารณาผลจากการปฏิบัติการ
ในเรื่อง 
1. การเตรียมสูตรอาหาร 
2. การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อ 
-เยื่อพืช (ชิ้นส่วนพืชที่กำหนด) 
ในสภาพปลอดเชื้อ 
3. การปฏิบัติการบำรุงและดูแล
รักษาพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในโรงเรือนทดลอง 

3. ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถแก้ปัญหาใน        
การปฏิบัติบทปฏิบัติการได้ 
2. สามารถนำความรู้ที่ได้นำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
- บรรยาย อภิปราย ถาม ตอบ
ปัญหา ทำงานกลุ่ม รายบุคคล 
การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน  
- การปฏิบัติการโดยสังเกตจาก
ชิ้นงานที่มอบหมายให้  เป็น
รายบุคคลและกลุ่มดังนี้ 
1. ฝึกการเตรียมอาหารในห้อง 
–ปฏิบัติการและเทคนิควิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพ
ปลอดเชื้อให้ชำนาญ 

 
- งานที่มอบหมาย พิจารณา
รูปเล่มรายงานและการนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
- พิจารณาผลจากการปฏิบัติการ 
1. มีการเตรียมสูตรอาหารได้
ถูกต้องตามข้ันตอน 
2. ตรวจวัดผลจากการปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ชิ้นส่วน
พืชที่กำหนด) ในสภาพปลอดเชื้อ 
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3. ฝึกการดูแลรักษาพืชในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน มรภ. 
สุรินทร์ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 

3. ตรวจวัดผลจากจากรอดชีวิต
ของพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใน
โรงเรือนทดลอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. พัฒนาทักษะภาวะความเป็น
ผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในฐานะผู้นำและการเป็น
สมาชิกท่ีดี 
2. พัฒนาทักษะความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และมีความ
รับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 
3. พัฒนาทักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเอง 
และผู้สอน 
 

 
 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล 
- การนำเสนองานหน้าชั้น
เรียน 
 
 

 
 
- พฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม 
และรายงานที่นำเสนอ 
- แบบประเมินตอนเองและ
เพ่ือนร่วมชั้นด้วยแบบฟอร์มที่
กำหนด 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ทักษะการคิดคำนวณ      
ทางคณิตศาสตร์ และพันธุ
ศาสตร์ 
2.  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาใน 
การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  
การแปล การเขียน   
3.  พัฒนาทักษะในการใช้ภาษา 
อังกฤษในการทำความเข้าใจ 
และค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
4. พัฒนาทักษะการสืบค้น
ฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
 

 
 
 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปัญหา การทำงานกลุ่ม
และรายบุคคล การนำเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน 
- ให้นักศึกษานำเสนองานหน้า
ชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรม 
Power point 
 

 
 
 
- การจัดทำรายงานและการนำ 
เสนองานหน้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
ซักถาม และตอบปัญหา 
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หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน           
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1  แนะนำรายวิชา 
- อธิบายวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ 
- เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
 

บรรยาย 2 
 

- แจ้งแนวการสอน 
เกณฑ์การวัดผลและ 
การประเมินผล 
- แจ้งแนวการปฏิบัติ           
ในการเรียนและการเข้า
ชั้นเรียน 

อ.ดร.คุณภัทร 
 

2 บทที่ 1 บทนำ 
ความหมายและประวัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 บรรยาย 3 - เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

อ.ดร.คุณภัทร 
 
 

3-4 บทที่ 2 องค์ประกอบของเซลล์ 
กายวิภาค และสัณฐานวิทยา
ของพืช 

บรรยาย 3 - เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

อ.ดร.คุณภัทร 
 

5 บทที ่3 อุปกรณ ์เครื่องมือ 
และ ห้องปฏิบัติการ 

บรรยาย 3 
ปฏิบัติ   2 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

อ.ดร.คุณภัทร 
 

6-7 บทที่ 4 องค์ประกอบ สูตร
อาหารและการเตรียมอาหาร
สังเคราะห์ 

บรรยาย 6 
 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

อ.ดร.คุณภัทร 
 

8 สอบกลางภาคเรียน  3 - อ.ดร.คุณภัทร 
9-10 บทที่ 5 เทคนิคการปลอดเชื้อ

โรค และสภาพแวดล้อมของ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

บรรยาย 6 
ปฏิบัติ   6 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

อ.ดร.คุณภัทร 
 

11 บทที่ 6 หลักและวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

บรรยาย 3 
 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

อ.ดร.คุณภัทร 
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12 บทที่ 7 ความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมที่เกิดจาการเพาะ –
เลี้ยงเนื้อเยื่อ 

บรรยาย 3 
 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

อ.ดร.คุณภัทร 

 

 

1.แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาหท์ี่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน           
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

13 บทที่ 8 การเก็บรักษาเนื้อเยื่อ
พืชในหลอดทดลอง 

บรรยาย 3 
ปฏิบัติ   2 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

อ.ดร.คุณภัทร 

14 บทที่ 9 เทคนิคทางการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

บรรยาย 3 
ปฏิบัติ   2 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

อ.ดร.คุณภัทร 

15 บทที่ 10 การดูแล บำรุงรักษา
พืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

บรรยาย 3 
ปฏิบัติ   2 

- เอกสารประกอบ           
การบรรยายและสื่อ  
- ซักถาม 

อ.ดร.คุณภัทร 

16 สอบปลายภาคเรียน  3 - 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 การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม
และรายบุคคล การปฏิบัติบทปฏิบัติการ ผลงาน 
วิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

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

การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วมใน  การ
อภิ ป ราย  ก าร เสน อความ คิ ด เห็ น  วิ เค ราะห์

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 
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ประมวลผล แก้ปัญหา นำเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม การถามและตอบปัญหาในชั้นเรียน 

 
 

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ประศาสตร์  เกื้อมณี. 2538. เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. กรุงเทพฯ. โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์. 
บุญยืน  กิจวิจารณ์. 2528. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. ขอนแก่น : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อารีย์  วรัญญวัฒก์. 2541. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช. 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. เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม  
     เอกสาร หนังสือ ตำรา วารสารต่าง ๆ ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทั้งภาษาไทย และอังกฤษ 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
     เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ โดยนักศึกษาจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- การทดสอบย่อย 
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน  
- ตอบแบบประเมินการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน:  
 การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดังนี้ 
 - ดูจากผลการเรียน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

- จัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยให้มีการประเมินผู้เรียน ผู้สอน 
3. การปรับปรุงการสอน :  

นำผลการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 ไปปรับปรุง ซึ่งสามารถทำได้โดยรวบรวมปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  
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  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา โดยได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรายวิชา  ซึ่งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้  

  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษา  
  - ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้

คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปีหรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ตามข้อ 4  
 - ปรับปรุงเอกสารการสอน  

- เปลี่ยนหรือสลับผู้สอน หรือเชิญวิทยากร เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ความรู้นี้กับปัญหาที่ได้มาจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน 


