
           มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

สาขาวชิา เทคโนโลยีการผลิตพืช  

 

หมวดที ่ 1   ขอ้มลูทัว่ไป 
 

1.  รหสัและชื่อรายวิชา  

 5001105  หลักการผลิตพืช (Principle of crop production) 

2.  จ านวนหน่วยกติ 

 3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 

          เปิดสอนให้กับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวชิา 

          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

                        บังคับ                            เลือก 
                        

              กลุ่มวิชา  

                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 

                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับ

คณิตศาสตร์   

     หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       

             แกน   บังคับ   เลือก 
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     เฉพาะด้าน         บังคับ   เลือก 

     พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    

เลือก 

     เอก         บังคับ    เลือก 

     โท          บังคับ    เลือก 

     อื่นๆ  (ระบุ) …………………..……………… 

          หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์ 

     

5. ภาคการศกึษา /ชั้นปทีี่เรยีน 

ภาคการศึกษาท่ี.....1 ...... / .2552...... ..   ชั้นปีที่ ....1......  

 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถ้ามี)   

  ไม่มี 

   มี     รายวิชา …………………………………..  

 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 

    ไม่มี 

    มี    รายวิชา…………………………………… 

 

2. สถานที่เรยีน   

    ห้องบรรยาย 

   ห้องปฏิบัติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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9. วนัที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 

   วันที่จัดท ารายวิชา    วันท่ี   ...... เดือน...... พ.ศ..................  

   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันท่ี   ..1.... 

เดือน ....เมษายน......  พ.ศ 2555  

 

หมวดที ่ 2   จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 

1.  จดุมุง่หมายของรายวชิา (ครอบคลมุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

รายวิชา)……………… 

นักศึกษาสามารถเข้าใจและอธิบายเก่ียวกับหลักการผลิตพืช

ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญของพืชและการจ าแนกพืช 

2. ลักษณะทางกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืช 

3. กระบวนการท่ีส าคัญในพืช 

4. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช พร้อมท้ังปัจจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 

6. หลักการเลือกพืชท่ีจะปลูก 

7. หลักและวิธีการปลูกพืชแบบต่างๆ และการบ ารุงรักษา 

8. หลักการขยายพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช 

9. หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิตและวิทยาการหลังการเก็บ

เกี่ยว 
 

2.  วัตถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 

เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   

     หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 
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 เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมีความรู้และความ

เข้าใจในหลัดการผลิตพืชเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชได้อย่างที

ประสิทธิภาพ 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนนิการ 
 

1.  ค าอธบิายรายวชิา  

 (ภาษาไทย) ลักษณะทางสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร้างและ

หน้าที่ส าคัญของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเจริญเติบโตของพืช การจ าแนกพืช การขยายพันธุ์  หลักการ

พิจารณาเลือกพืชปลูก เทคนิคการปลูกและการดูแลรักษา การจัดการ

ศัตรูพืช  การเก็บเกีย่ว และวิทยาการภายหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต 

2.  จ านวนชัว่โมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ 

การฝกึปฏบิัต/ิ

งานภาคสนาม/

การฝกึงาน 

การศกึษาดว้ย

ตนเอง 

บรรยาย  32 

ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา (2 

ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์)  

สอนเสริมตาม

ความต้องการ

ของนักศึกษา

เฉพาะราย   

มีการฝึกปฏิบัติ 

2 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 

การศึกษาด้วย

ตนเอง  5 

ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์   

 

3.  จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ี่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการ

แกน่กัศกึษาเปน็รายบคุคล 

     ………2…… ชั่วโมง/สัปดาห์  (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอน

และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรก 

     ของการสอน) 

 

หมวดที ่ 4   การพฒันาผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 
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ผลการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้นทีมุ่ง่หวงัจะพฒันานักศกึษา 

1.  คณุธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิผล 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 

เสียสละ ซื่อสตัย ์สุจรติ มี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพและสังคม  

 

 

 

 

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้

ตรงเวลา การแต่งกายที่

เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษา

ต้องมีความรับผิดชอบ 

โดยในการท างานกลุม่

นั้นต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของ

การเป็นผู้น ากลุ่ม และ

การเป็นสมาชิกกลุ่ม มี

ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่

กระท าทุจรติในการสอบ

หรือลอกการบ้านของ

ผู้อื่น เป็นต้น 

(1)  ประเมินจากการตรง

เวลาของนักศึกษาในการ

เข้าชั้นเรยีน การส่งงาน

ตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการรว่ม

กิจกรรม 

(2)  ปริมาณจากความ

ซื่อสัตยโ์ดยไม่ทจุรติใน

การสอบ 

(3)  ประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าท่ีทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

2.  ความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิผล 

2.1 มีความรู้และความ

เข้าใจสาระส าคัญของ

หลักการและทฤษฎีที่เป็น

พื้นฐานชีวิต    ใน

เน้ือหาวิชาในหมวดวชิา

เฉพาะด้าน 

ใช้การเรียนการสอนใน

หลากหลายรูปแบบ โดย

เน้นหลักการทางทฤษฎี  

และประยุกต์ทางปฏิบัติ 

ในสภาพแวดล้อมจริง 

โ ด ย ทั น ต่ อ ก า ร

เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไป

(1)  การสอบกลางภาค

เรียนและปลายภาค

เรียน 

(2)  ประเมินจาก

รายงานที่นักศึกษา

จัดท า 
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2.2 มีความรอบรู้ กว้างไกล

และติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา 

รวมทั้งเข้าใจหลักการและ

ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ   

ตามลักษณะของรายวิชา

ตลอดจนเน้ือหาสาระของ

รายวิชานั้น ๆ  

 

 

 

3.  ทักษะทางปญัญา 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิผล 

3.1 คิดอย่างมี

วิจารณญาณและอย่าง

เป็นระบบ 

3.3 สามารถประยุกต์ใช้

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรมท่ีเหมาะสมใน

การแก้ปัญหา 

3.5 สามารถสืบค้น 

วิเคราะห์ ประมวลและ

ประเมินสารสนเทศเพ่ือ

ใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

กรณีศึกษาทางการ

ประยกุตต์ามสาขาวชิา 

ประเมินจากรายงาน

กลุ่ม 

 

4.  ทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิผล 

4.3 มีทักษะกระบวนการ

กลุ่มในการแก้ปัญหา

สถานการณต์่าง ๆ 

 

 

ใ ช้ ก า ร ส อ น ที่ มี ก า ร

ก าหนดกิจกรรมให้มีการ

ท า ง าน เป็ นกลุ่ ม  ก าร

ท างานที่ต้องประสานงาน

กับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้า

ห า ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร

สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือ

ประเมินจากพฤติกรรมและ

ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง

นักศึกษาในการน าเสนอ

รายงานกลุ่มในชั้นเรียน

และสังเกตจากพฤติกรรมที่

แ ส ด ง ออก ในก า ร ร่ ว ม

กิจกรรมต่าง  ๆ และความ
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ผู้มีประสบการณ์ โดยมี

ความคาดหวังในผลการ

เ รี ย น รู้ ด้ า น ทั ก ษ ะ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัว

บุคคลและความสามารถ

ในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1)  สามารถท างาน

กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

( 2 )   มี ค ว า ม

รับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

ค ร บ ถ้ ว น ชั ด เ จ น ต ร ง

ประเดน็ของข้อมูล 

 

 

 

 

 

5.  ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมนิผล 

5.2 สามารถใช้

ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการ

สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมกับโอกาสและ

วาระ 

5.3 สามารถเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การติดต่อส่ือสาร และ

น าเสนอข้อมูลข่าวสาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในรายวิชา ให้

นักศึกษาได้วิเคราะห์

เชิงตัวเลข  การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการ

น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี 

การเลือกใช้เครื่องมือ

ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิติท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

คา่นิยม 12 ประการ 
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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 านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ

ตนเอง 
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

 

 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

ผลการ

เรียนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 

12 

ประการ 

(ระบุข้อที่

สอดคล้อง) 

1 ความส าคัญของพืช

และการจ าแนกพืช 

4 1. แจกแนวการ

จัดการเรียนรู้

และชี้แจง 

2. บรรยายเรื่อง

ความส าคัญของ

พืชและการ

จ าแนกพืช 

1.2,2.1 - 

2 

ความส าคัญของพืช

และการจ าแนกพืช

(ต่อ) 

4 บรรยายเรื่อง 

ความส าคัญและ

การจ าแนกพืช 

บทปฏิบัติการ 

การจ าแนกพืช 

1.2,2.1 4,8 

3 โครงสร้างของพืช 

4 1.บรรยายเรื่อง 

โครงสร้างของ

พืช 

2. บทปฏิบัติการ 

โครงสร้างของ

พืช 

1.2,2.1 4,8 
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4 

 

โครงสร้างของพืช 

(ต่อ) 

4 บรรยายเรื่อง  

โครงสร้างของ

พืช (ต่อ) 

1.2,2.1 4,8 

5 กระบวนการส าคัญท่ี

เกิดขึ้นในพืช 

4 1.บรรยายเรื่อง  

กระบวนการ

ส าคัญท่ีเกิดขึ้น

ในพืช 

2.บทปฏิบัติการ

เรื่อง 

กระบวนการท่ี

ส าคัญของพืช 

1.2,2.1 4,8 

6 

 

กระบวนการส าคัญท่ี

เกิดขึ้นในพืช (ต่อ) 

4 บรรยายเรื่อง  

กระบวนการ

ส าคัญท่ีเกิดขึ้น

ในพืช 

1.2,2.1 4,8 

7 

 

การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของพืช 

4 บรรยายเรื่อง  

การเจริญเติบโต

และพัฒนาการ

ของพืช 

1.2,2.1 4,8 

8 

 

สอบกลางภาค  แบบทดสอบ  2 

 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน

ชั่วโมง 

 

 

กิจกรรมการ

เรียน/การ

สอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู้(TQF) 

ค่านิยม 

12 

ประการ 

9 

หลักและ

วิธีการปลูกพืช

แบบต่างๆ 

4 1. บรรยาย

เรื่อง หลักและ

วิธีการปลูก

พืชแบบต่างๆ 

1.2,2.2,4.3,5.2,5.3 4,8 
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2. ศึกษา

วิธีการปลูก

พืชในท้องถิ่น

และท า

รายงานกลุ่ม

พร้อมน าเสนอ 

10 หลักการ

บ ารุงรักษา 

4 1. บรรยาย

เรื่อง หลักการ

บ ารุงรักษา 

2. ศึกษาดู

งานวิธีการ

ดูแลรักษาพืช

และท า

รายงานกลุ่ม 

1.2,2.1,4.3 4,8 

11 การจัดการ

ศัตรูพืช 

4 บรรยายเรื่อง 

การจัดการ

ศัตรูพืช 

1.2,2.1 4,8 

12 

หลักการ

ขยายพันธุ์พืช 

4 บรรยายเรื่อง 

หลักการ

ขยายพันธุ์พืช 

1.2,2.1 
4,8 

13 

หลักการ

ขยายพันธุ์พืช 

(ต่อ) 

4 1.บรรยาย

เรื่อง หลักการ

ขยายพันธุ์พืช 

2.ปฏิบัติการ

การ

ขยายพันธุ์พืช 

1.2,2.1,4.3 

4,8 

14 

 

การปรับปรุง

พันธุ์พืช 

4 1. บรรยาย

เรื่อง การ

ปรับปรุงพันธุ์

พืช 

1.2,2.1 

4,8 
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15 หลักการเก็บ

เกี่ยวผลผลิต 

4 บรรยายเรื่อง 

หลักการเก็บ

เกี่ยวผลผลิต 

รายงานเรื่อง

การเก็บรักษา

ผลผลลิตทาง

การเกษตร 

1.2,3.1,3.3,3.5 4,8 

16 

 

วิทยาการหลัง

การเก็บเกี่ยว 

4 บรรยายเรื่อง  

วิทยาการหลัง

การเก็บเกี่ยว 

1.2,2.1 
4,8 

17 
สอบปลายภาค  แบบทดสอบ  

2 

หมายเหต ุ ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลกั 12 ประการ” ทุกสัปดาห์
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้(สอดคล้องกบั Curriculum Mapping 

ของ มคอ.2) 

ผลการเรยีนรู ้ วธิีการประเมนิ 
สัปดาห์ที่

ประเมนิ 

สดัสว่นของการ

ประเมนิ 

(รวม 100%) 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 

เสียสละ ซื่อสัตย ์สุจรติ มี

ความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง วชิาชีพและสังคม  

2.1 มีความรู้และความ

เข้าใจสาระส าคัญของ

หลักการและทฤษฎีที่เป็น

พื้นฐานชีวิต ใน

เน้ือหาวิชาในหมวดวชิา

เฉพาะด้าน 

2.2 มีความรอบรู้ 

กว้างไกลและติดตาม

ความกา้วหน้าทาง

วิชาการในวิชาที่ศกึษา 

รวมทั้งเข้าใจหลกัการ

และประยุกต์ใช้เพ่ือ

แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ   

3.1 คิดอย่างมี

วิจารณญาณและอย่าง

เป็นระบบ 

3.3 สามารถประยกุตใ์ช้

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรแ์ละ

นวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การแก้ปัญหา 

3.5 สามารถสืบค้น 

ประเมินจากการเข้า

ชั้นเรียน 

 

 

ประเมินจากคะแนน

การสอบ 

 

 

 

ประเมินจากงาน

กลุ่ม ได้แก ่รายงาน

บทปฏิบัตกิารและ

การน าเสนอ 

1-17 

 

 

8 และ 17 

 

 

 

9 

 

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

 

9 

 

5 

 

 

70 

 

 

 

25 
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วิเคราะห ์ประมวลและ

ประเมินสารสนเทศเพือ่

ใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

4.3 มีทักษะกระบวนการ

กลุ่มในการแก้ปัญหา

สถานการณต์่าง ๆ 

5.2 สามารถใช้

ภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศในการ

สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมกับโอกาสและ

วาระ 

5.3 สามารถเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการตดิต่อสื่อสาร และ

น าเสนอข้อมูลข่าวสาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

9 

 

 

 

หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินทุก

สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่ 6    ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1.  เอกสารและต าราหลัก 

 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการผลิตพืช 



 
15 

2.  เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

 ………………………………………………………………………

……………………... 

………..……………………………………………………………………

………………………... 

3.  เอกสารและข้อมลูแนะน า 

ต าราอา่นประกอบ 

1. พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง. 2542. กายวิภาคและสณัฐานวทิยาของพชืมี

ดอก. กรุงเทพมหานคร: ท็อป. 

2. ลิลลี่ กาวีต๊ะ. 2546. การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและพัฒนาการของพืช. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

3. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2544. สรรีวิทยาของพืช. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

4. Beck, C.B. 2005. An Introduction to plant structure and 

development: Plant anatomy for the twenty-first century. 

U.K: Cambridge. 

5. George, A. 2005. Horticulture: principles and practices. U.S.A: 

Prentice-Hall. 

6. Hopkins, W.G. 1999. Introduction to plant physiology. New York: 

John Wiley& Sons. 

7. Parker, R. 2000. Introduction to plant science. New York: Albny. 

8. Pradeepkumar, T. 2008. Management of horticultural crops. 

New Delhi: Pitam Pura.  

 

หมวดที ่ 7   การประเมนิและปรับปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 
 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 
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1.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัด

กิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

 -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  การปรบัปรงุการสอน  

 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 

โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุง

การสอน ดังนี้ 

 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในราย

หัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา 

หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ

ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา

โดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการ

เรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ 

และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 
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 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้

มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิด

คุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ

มาตรฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

 

หมวดอืน่ๆ  

 

1.  การบรูณาการกระบวนการวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บักระบวนการ

จดัการเรยีนการสอน   (ถา้ม)ี 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……. 
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2.  การบรูณาการงานบริการวิชาการแกส่งัคมกบักระบวนการเรยีนการ

สอน (ถา้ม)ี 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……. 

 


