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รายวิชา……พันธุศาสตร์จุลินทรีย์…….. 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา    4034401 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์... 
 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Microbial Genetic…. 
2. จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต  (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

3.2 ประเภทของรายวิชา  วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก           
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร. จารุชา ยี่แสง 
 4.2  อาจารยผ์ู้สอน   อาจารย์ ดร. จารุชา ยี่แสง 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 / ช้ันปีที่ 4 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 รายวิชา -จุลชีววิทยา (403201) 
   -พันธุศาสตร์ (4032401) 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่.....26............. เดอืน ..............กรกฏาคม............... พ.ศ.  ........2560....... 
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หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของ
จุลินทรีย์ การแสดงออกของยีนและการควบคุมการกลายพันธ์ุและการซ่อมแซม การผ่าเหล่าและ
กลไกการผ่าเหล่าในจุลินทรีย์    มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการหาต าแหน่งยีนใน
จุลินทรีย์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ และบทบาทของจุลนิทรยี์ด้านพันธุวิศวกรรม รวมทั้ง มีความรู้และ
ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางพันธุวิศวกรรมเพื่อน าไปใช้ทางการเกษตร และ
อุตสาหกรรมได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการท างานประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อน าเทคนิค ความรู้และกระบวนการที่พัฒนาใหม่ๆ มีความเป็นปัจจุบันเข้ามาเสริมใน
รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรมและหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์  การ
แสดงออกของยีนและการควบคุมการกลายพันธ์ุและการซ่อมแซม รวมถึงการวิเคราะห์เช่ือมโยง 
หลักการ Recombination, Plasmid, Transpozon เทคนิคพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม การหา
ต าแหน่งของยีน การท าแผนที่โครโมโซม Conjugation, Transformationและ Transduction การ
ผ่าเหล่าและกลไกการผ่าเหล่าในจุลินทรีย์ การหาต าแหน่งยีนในจุลินทรีย์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ 
และบทบาทของจุลินทรีย์ด้านพันธุวิศวกรรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ 
 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  32 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง   
 5 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์   

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูล
ส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้   
  (1) มีวินัย  มีความตรงต่อเวลา  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม 
 1.2  วิธีการสอน  
  - สอดแทรกตัวอย่างที่แสดงใหเ้ห็นถึงภาระ ความรับผิดชอบของอาชีพนักวิทยาศาสตร์
ทั้งที่ท าหน้าที่ตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ และผู้ที่อยู่ในกระบวนการผลิตจรงิ และผลกระทบที่เกิดข้ึน
หากนักวิทยาศาสตร์เหล่าน้ีไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ 
  - สอดแทรกแนวคิดเรื่องระเบียบวินัย ปลูกฝังให้นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการเคารพ 
ระเบียบข้อบังคับ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่ละเมิดทรัพย์สิ นทางปัญญา หรือ
ยกตัวอย่างจริงจากพฤติกรรมนักศึกษาในห้องเรียน  เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา มารยาทการใช้
อุปกรณ์สื่อสาร การส่งงานตรงต่อเวลา การแต่งกาย เป็นต้น 
  - ปลูกฝงัให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ โดยยกตวัอย่างจากพฤติกรรมจริงของ
นักศึกษาในห้องเรียน เช่น การลอกการบ้าน การลอกกนัระหว่างการสอบยอ่ย เป็นต้น ก าหนด
บทลงโทษและช้ีให้เห็นถึงผลของพฤติกรรมดงักล่าวที่จะส่งผลกระทบตอ่สงัคมในอนาคต 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินผลจากพฤติกรมที่แสดงออกในช้ันเรียนและพฤติกรรมระหว่างการท างานกลุม่ 
การน าเสนอและอภิปรายหน้าช้ันเรียน 
  -  การตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รบัมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา 
  -  ประเมิณการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา 
  -  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ประเมินผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
2.  ความรู้  
 2.1  ความรู้ที่ต้องไดร้ับ    
  ความรู้ที่ได้รับจะต้องครอบคลุมตามวัตถุประสงค์รายวิชา ประกอบไปด้วย  ศึกษา
เกี่ยวกับสารพันธุกรรมและหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การแสดงออกของยีนและ
การควบคุมการกลายพัน ธ์ุและการซ่อมแซม รวมถึงการ วิ เคราะห์ เ ช่ือมโยง หลั กการ 
Recombination, Plasmid, Transpozon เทคนิคพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม การหาต าแหน่งของยนี 
การท าแผนที่โครโมโซม Conjugation, Transformationและ Transduction การผ่าเหล่าและกลไก
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การผ่าเหล่าในจุลินทรีย์ การหาต าแหน่งยีนในจุลินทรีย์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ และบทบาทของ
จุลินทรีย์ด้านพันธุวิศวกรรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ 
   (1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
   (2)  สามารถวิเคราะหป์ัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางชีววิทยา รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่งมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 
 2.2  วิธีการสอน 
  บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้
ปัญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ
ทฤษฎี 
  -  น าเสนอสรปุการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  -  วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ    
 3.2  วิธีการสอน 
  - การมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา ฝึกตอบปญัหา
ในช้ันเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ศึกษาจาก
กรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่ก าหนดไว้ 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  วิเคราะห์กรณีศึกษา  
  -  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ
วิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหมักในระบบอุตสาหกรรม 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
  (1)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (2)  มีความรับผิดชอบและพัฒนาการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง   
 4.2  วิธีการสอน 
  -  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
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  -  มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล  การน าตัวอย่างการใช้หรือ อ่านบทความที่
เกี่ยวข้องกบัรายวิชา 
  -  การน าเสนอรายงาน 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
  -  รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
  -  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
  (1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และการค านวณค่าที่จ าเป็นในการท างานด้านชีววิทยา  
  (2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
  (3)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 
 5.2  วิธีการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning 
และท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
  -  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 
 



มคอ.3 

หมวดท่ี 5  แผนการจัดการเรียนรู้สอนและการประเมินผลการเรียนรู ้
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
คาบ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ 
สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1 บทน า 

โครงสร้างและวงจรชีวิต
ของจลุินทรีย ์

2 อธิบายแนวการจัดการเรียนรู้ อภิปรายกลุ่ม
ย่อยในช้ันเรียน  

 เอกสารประกอบการสอน     
Power point 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 

2 โครงสร้างและหน้าที่ของ
สารพันธุกรรม 

2 บรรยาย  ศึกษาจากกรณีศึกษา อภิปราย
ซักถามประเด็นสงสัย 

เอกสารประกอบการสอน 
Power point 

- เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 
- อาจารยซ์ักถาม อภิปราย 

และน าเสนอความคิดเห็น  
3 การสงัเคราะหก์รด

นิวคลีอิกในจลุินทรีย ์
2 บรรยาย  ศึกษาจากกรณีศึกษา อภิปราย

ซักถามประเด็นสงสัย 
เอกสารประกอบการสอน 
Power point 

- เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 
- แบบทดสอบหลังเรียน  

4-5 กระบวนการถอดรหสั-
แปรรหสัพันธุกรรมใน
จุลินทรีย ์

4 บรรยาย  ศึกษาจากกรณีศึกษา อภิปราย
ซักถามประเด็นสงสัย 

เอกสารประกอบการสอน 
Power point 

- เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 
- สอบย่อยครั้งที่ 1 

6-7 การควบคุมการแสดงออก
ของยีนและการกลายพันธ์ุ 

4 บรรยาย  ศึกษาจากกรณีศึกษา อภิปราย
ซักถามประเด็นสงสัย 

เอกสารประกอบการสอน 
Power point 

- เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 
- แบบทดสอบหลังเรียน  

8 สอบกลางภาค 2   -  
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ 
สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน 

การประเมินผลการเรียนรู ้
9-10 การวิเคราะห์การเช่ือมโยง 

Recombination, 
Plasmid, Transpozon 

4 บรรยาย  ศึกษาจากกรณีศึกษา อภิปราย
ซักถามประเด็นสงสัย 

เอกสารประกอบการสอน 
Power point 

- เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 
- แบบทดสอบหลังเรียน  

11-12 การหาต าแหน่งยีนและ
การท าแผนที่โครโมโซม 

4 บรรยาย  ศึกษาจากกรณีศึกษา อภิปราย
ซักถามประเด็นสงสัย 

เอกสารประกอบการสอน 
Power point 

- เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 
- สอบย่อยครั้งที่ 2 

13 Conjugation, 
Transformation และ 
Transduction 

2 บรรยาย  ศึกษาจากกรณีศึกษา อภิปราย
ซักถามประเด็นสงสัย 

เอกสารประกอบการสอน 
Power point 

       -     เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 
       -    อภิปรายกลุ่มในประเด็นที่
ได้รับ 

14-15 เทคนิคพื้นฐานทางพันธุ
วิศวกรรม 

4 บรรยาย  ศึกษาจากกรณีศึกษา อภิปราย
ซักถามประเด็นสงสัย 

เอกสารประกอบการสอน 
Power point 

      -     เช็คช่ือเข้าข้ันเรียน 
      -    อาจารย์ซักถาม อภิปราย 
และน าเสนอความคิดเห็น  

16 บทบาทของจุลินทรีย์ด้าน
พันธุวิศวกรรรม รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้ 

2 บรรยาย  ศึกษาจากกรณีศึกษา อภิปราย
ซักถามประเด็นสงสัย 

เอกสารประกอบการสอน 
Power point 

      - เช็คช่ือเข้าข้ันเรียน 
      - นักศึกษาน าเสนอรายงาน 
paper กลุ่ม  
      - อาจารยใ์ห้คะแนนจากการ
ซักถาม อภิปราย และน าเสนอความ
คิดเห็น 

17 สอบปลายภาค     
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2.  แผนการประเมินการเรียนรู้ 
การ

ประเมิน 
งานท่ีจะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 

ท่ีก าหนด 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 8 30 
  -  สอบปลายภาค 

-  สอบย่อย 
17 
5, 12 

30 
10 

(2) การเข้าช้ันเรียน การมสี่วนร่วมอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดเทอม 10 

(3) การท างานกลุม่และผลงาน 3, 13 10 
(4) รายงานและ paper  16 10 

เกณฑ์การประเมินผล 
       80 % ข้ึนไป   ระดบัคะแนน   A   
                75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+   
   70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  
                65  -  69  %  ระดับคะแนน    C+   
   60  -  64   %  ระดับคะแนน   C   
   50  -  54   %  ระดับคะแนน   D 
                55  -  59   %  ระดับคะแนน   D+ 
   ต่ ากว่า 50 %  ระดับคะแนน   E 
   
 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและต าราหลัก 
นงลักษณ์ สุวรรณพินิจและปรีชา สุวรรณพินิจ. (2548). จุลชีววิทยาทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 5. ส านักพมิพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ  
จุรรีัตน์ ลีสมิทธ์ิ. (2550). ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กรุงเทพฯ 
ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม. (2552). พันธุวิศวกรรม: วิธีการและการประยุกต์ใช้. ส านักพมิพ์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ 
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. (2543). พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

กรุงเทพฯ 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ไม่มี  
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 


