
           มคอ. 3 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  

 รหัสวิชา (ชื่อวิชาภาษาไทย)  5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร 

   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  5034502 Plant Tissue Culture in Agriculture 
 

2.  จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

              เปิดสอนให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 

          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

                        บังคับ                            เลือก 
                        

              กลุ่มวิชา  

                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 

                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

        หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       

             แกน   บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน         บังคับ   เลือก 

     พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 

√ 

√ 

√ 

√ 
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     เอก         บังคับ    เลือก 

     โท          บังคับ    เลือก 

     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 

          หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

  อาจารย์ ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ 

 4.2 อาจารย์ผู้สอน  

  อาจารย์ ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 4/2558  ชั้นปีที่ 3 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

  ไม่มี 

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 

    ไม่มี 

    มี    รายวชิา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   

    ห้องบรรยาย 

    ห้องปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่ 4  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2555 

   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วัน .....เดือน .............พ.ศ... ............... 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

หลังจากท่ีเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถในกระท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1.  นักศึกษาสามารถมีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ  จุดประสงค์ และประโยชน์

ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

2.  นักศึกษาสามารถตระหนักถึงความส าคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 3.  นักศึกษาสามารถเข้าใจและปฏิบัติการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ 
 4.  นักศึกษาสามารถสร้างผลงานตามความสนใจที่เก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   

     หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 

ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความ

ตั้งใจเรียน ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ปฏิบัติการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้มากข้ึน 

 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  

ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือในการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืชส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช การประยุกต์ใช้วิธีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชเพื่อประโยชน์ในการผลิตพืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 30 ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา 

75 ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา 
15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     2  ชั่วโมง/สัปดาห ์ (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอน   และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรก 
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     ของการสอน) 

หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1.1 ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจ

หลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อ

การด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ 

ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ

สังคม 

 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ โดย

มีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจาก

มิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง  

- อภิปรายกลุ่ม 

- ปฎิบัติการ 

- การเคารพครูอาจารยย์ผู้สอน 

- การแต่งกายที่ถูกระเบียบ 

- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท า

รายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- ประเมินผลการวิเคราะห์

กรณีศึกษา 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน  

- ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม

ขอบเขตท่ีให้ และตรงเวลา 

- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่

มอบหมาย 
 

 

2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา

ที่ศึกษา 

2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้า

และวิวัฒนาการทางการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

บรรยาย อภิปราย การท างาน

กลุ่ม การน าเสนอรายงาน  และ

มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด

หลักการและทฤษฎี 

- น าเสนอรายงานจากการค้นคว้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3.4 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง

เป็นระบบ 

3.5 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่

เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

บรรยาย อภิปราย การท างาน

กลุ่ม/เดียว   

-การน าเสนอรายงาน/โครงงาน 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

4.3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการ

แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา

ตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง 

ใช้การสอนที่มีการก าหนด

กิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม

โดยมีความคาดหวังในผลการ

เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

(4)  สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้

เป็นอย่างดี 

(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษาในการ

น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมที่

แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

และความครบถ้วนชัดเจนตรง

ประเด็นของข้อมูล 

- ชิ้นงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

5.2 ส า ม า ร ถ ใช้ ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และ

วาระ 

5 .3  ส าม ารถ เลื อ ก ใช้ เท ค โน โลยี

สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และ

น า เสนอข้อมู ลข่ าวสารได้ อย่ าง มี

ประสิทธิภาพ 

5.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง

เท ค โ น โ ล ยี  น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ

สถานการณ์โลกปัจจุบัน 

การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

มอบหมายงานกลุ่ม/เดี่ยว   

 - การน าเสนอรายงานและการส่ง

รายงานแบบรูปเล่ม 

- ข้อมูลของรายงานต้องไม่ล้าหลัง 

 

ค่านิยม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผล

การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 
42 ประการ 
(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

1 บทที่ 4 ความส าคัญของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 

4 4.4 แจกแนวการจัดการเรียนรู้
และช้ีแจง 
4.2 ท าแบบสอบถามก่อนเรียน

เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

4.4, 1.2, 1.5 8, 9 

2 บทที่ 2 ห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์ 
บทที่ 3 ธาตุอาหารและอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

4 4. บรรยายประกอบการใช้ 
Power point เรื่อง

ห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์ธาตุอาหารและ
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2. ปฏิบัติการ 

4.4, 1.2, 1.5, 

2.1, 2.2, 3.1, 

3.5, 4.3, 4.6 

8, 9, 4 

3-4 บทที่ 4 พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

8 4. บรรยายประกอบการใช้ 

Power point เรื่องพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับเซลล์ในการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

2. ศึกษา ค้นคว้า ท ารายงาน 

4.4, 1.2, 1.5, 

3.5, 4.3, 4.4, 

5.2, 5.3, 5.5 

8, 9, 4 

5-6 บทที่ 5 การคัดเลือกและแยก
เนื้อเยื่อพืช 
บทที่ 6 การขยายพันธุ์พืชโดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

8 4. บรรยายประกอบการใช้ 

Power point เรื่องการ
คัดเลือกและแยกเนื้อเยื่อ
พืช การขยายพันธุ์พืชโดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2. ปฏิบัติการ 

4.4, 1.2, 1.5, 

2.1, 2.2, 3.1, 

3.5, 4.3, 4.6,  

8, 9, 4 



 

 

8 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผล

การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 
42 ประการ 
(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

7 บทที่ 7 เทคนิคในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 
 

4 4. บรรยายประกอบการใช้ 

Power point เรื่องเทคนิค

ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืช  

2. ปฏิบัติการ 

4.4, 1.2, 1.5, 

2.1, 2.2, 3.1, 

3.5, 4.3, 4.6,  

8, 9, 4 

8 สอบกลางภาค     

9 บทที่ 8 การเพาะเลี้ยงแคลลัส
และเซลล์แขวนลอย 

4 4. บรรยายประกอบการใช้ 

Power point เรื่องการ

เพาะเลี้ยงแคลลัสและ

เซลล์แขวนลอย 

2. ศึกษา ค้นคว้า ท ารายงาน 

4.4, 1.2, 1.5, 

2.1, 2.2, 5.2, 

5.3, 5.5 

8, 9, 4 

10-11 บทที่ 9 การเพาะเลี้ยงพืช       
เฮพลอยด์ 
บทที่ 40 การเพาะเลี้ยงคัพภะ
และการเกิดคัพภะ 

8 4. บรรยายประกอบการใช้ 

Power point เรื่องการ
เพาะเลี้ยงพืชเฮพลอยด์ 
การเพาะเลี้ยงคัพภะและ

การเกิดคัพภะ 

2. ศึกษา ค้นคว้า ท ารายงาน 

4.4, 1.2, 1.5, 

2.1, 2.2, 5.2, 

5.3, 5.5 

8, 9, 4 

12 บทที่ 44 การเพาะเลี้ยงและการ
รวมโปรโตพลาส 
บทที่ 42 ความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมที่เกิดข้ึนเองจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

4 4. บรรยายประกอบการใช้ 

Power point เรื่องการ
เพาะเลี้ยงและการรวมโป
รโตพลาส  ความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมที่
เกดิขึ้นเองจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

2. ศึกษา ค้นคว้า ท ารายงาน 

4.4, 1.2, 1.5, 

2.1, 2.2, 5.2, 

5.3, 5.5 

8, 9, 4 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผล

การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 
42 ประการ 
(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

13-14 บทที่ 43 การแยกและจ าแนก
ลักษณะกลายพันธุ์จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

8 4. บรรยายประกอบการใช้ 

Power point เรื่องการแยก

และจ าแนกลักษณะกลาย

พันธุ์จากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช 

 

4.4, 1.2, 1.5,  8, 9, 4 

15 บทที่ 44 การเก็บรักษาเนื้อเยื่อ
พืชในหลอดทดลอง 

4 4. บรรยายประกอบการใช้ 

Power point เรื่องการเก็บ
รักษาเนื้อเยื่อพืชในหลอด
ทดลอง 

4.4, 1.2, 1.5 8, 9, 4 

16 บทที่ 45 ปัญหาที่มักพบเสมอใน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

4 4. บรรยายประกอบการใช้ 

Power point เรื่องปัญหาที่

มักพบเสมอในการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

ปฏิบัติการ 

2. อธิปรายกลุ่ม 

1.1, 1.2, 1.5,  8, 9, 4 

47 สอบปลายภาค 
 

 
  

หมายเหตุ  ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมิน 

(รวม 100%( 

1.1 ตระหนักในคุณค่า รู้

และเข้าใจหลักคุณธรรม

จริยธรรมที่ส าคัญต่อการ

ด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 

เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพและสังคม 

1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 

- การเคารพครูอาจารยย์

ผู้สอน 

- การแต่งกายที่ถูกระเบียบ 

- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้

น ามาท ารายงาน อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

- ประเมินผลการวิเคราะห์

กรณีศึกษา 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน  

- ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

ตามขอบเขตที่ให้ และตรง

เวลา 

- ประเมินผลการน าเสนอ

รายงานที่มอบหมาย 

1-16 10 

 

 

 

 

2.1 มี ค วาม รู้ แ ละความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่

ศึกษา 

2.2 ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ

วิวัฒนาการทางจุลชีววิทยา 

รวมทั้งการน าไปประยุกต ์

 

- ทดสอบย่อย สอบกลาง

ภาค สอบปลายภาค ด้วย

ข้อสอบที่เน้นการวัด

หลักการและทฤษฎี 

- น าเสนอรายงานจากการ

ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

4, 7, 11, 14, 17 

 

50 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมิน 

(รวม 100%( 

3.4 คิดอย่างมีวิจารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 

3.5 สามารถประยุกต์ใช้

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหา 

-การน าเสนอรายงาน/

โครงงาน 

5, 10, 15 10 

4.3 มีทักษะกระบวนการ

กลุ่มในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ 

4.6 มีความรับผิดชอบใน

การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กรและสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง 

ประเมินจากพฤติกรรมและ

การแสดงออกของนักศึกษา

ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม

ในชั้นเรียน และสังเกตจาก

พฤติกรรมที่แสดงออกใน

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

และความครบถ้วนชัดเจน

ตรงประเด็นของข้อมูล 

2-16 20 

5.2 สามารถใช้ภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศใน

การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมกับโอกาส และ

วาระ 

5 .3  ส า ม า ร ถ เลื อ ก ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การติ ดต่ อสื่ อส าร  และ

- การน าเสนอรายงานและ

การส่งรายงานแบบรูปเล่ม 

- ข้อมูลของรายงานต้องไม่

ล้าหลัง 

5, 10, 15 10 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมิน 

(รวม 100%( 

น าเสนอข้อมูลข่าวสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.5 สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สถานการณ์โลกปัจจุบัน 

 

หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ. (2545). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : หลักการและเทคนิค. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ประศาสตร์ เกื้อมณี. (2538). เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช . ภาควิชาพฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ศิวพงศ์  จ ารัสพันธุ์. (2546). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุดรธานี. 
อารีย์ วรัญญูวัฒก์ และปิยะดา ทิพยผ่อง. (2548). บทปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  สุรนารี. 

 

หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
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 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

 

หมวดอื่นๆ  

 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ถ้ามี( 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ้ามี( 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


