
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

หมวดที ่ 1   ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  

 รหัสวิชา (ชื่อวิชาภาษาไทย)  4032601 จุลชีววิทยา 

   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  4032601 Microbiology 
 

2.  จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (2-2-5) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

              เปดสอนใหกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

              เปดสอนใหกับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 

          หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

                        บังคับ                            เลือก 
                        

              กลุมวิชา  

                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร 

                        สังคมศาสตร                         วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   

        หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุมวิชา                       

             แกน   บังคับ   เลือก 

     เฉพาะดาน         บังคับ   เลือก 

     พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 

√ 

√ 

√ 

√ 
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     เอก         บังคับ    เลือก 

     โท          บังคับ    เลือก 

     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 

          หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 

 4.2 อาจารยผูสอน  

  อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 
 

5. ภาคการศึกษา /ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2557  ชั้นปท่ี 1 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)   

  ไมมี 

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites) (ถามี) 

    ไมมี 

    มี    รายวชิา…………………………………… 
 

8. สถานท่ีเรียน   

    หองบรรยาย 

    หองปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 1  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2555 

   วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  วัน .....เดือน .............พ.ศ... ............... 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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หมวดที ่ 2   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา) 

1.  เพ่ือใหมีความรูและเขาใจเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต ประวัติ จุดประสงค และ

ประโยชนของจุลชีววิทยา 

2.  เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของจุลชีววิทยาตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และตอสิ่งแวดลอม 

3.  เพ่ือใหมีความรูและเขาใจถึงความแตกตางระหวางเซลล 2 ประเภท คือ โพรคาริโอต และยูคาริโอต

และสามารถจําแนกประเภทของจุลินทรียได 

4.  เพ่ือใหมีความรูและเขาใจถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต ปจจัยท่ีมีผลตอการ

เจริญเติบโต กระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล และการสืบพันธุของจุลินทรีย  

5.  เพ่ือใหมีความรูและเขาใจถึงวิธีการควบคุมจุลินทรียได 

6.  เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธของจุลทรียตออาหาร น้ํา ดิน อากาศและ

อุตสาหกรรม การสุขาภิบาล  

7.  เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับจุลินทรียท่ีกอโรคท่ีสําคัญและกลไกการกอโรค 
 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา (กรณีเปดสอนเปนครั้งท่ี 2 เปนตนไปควรนําขอมูลจากมคอ.5   

     หมวดท่ี 6 แผนการปรบัปรุง มาระบุไวในขอนี้) 

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

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

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

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

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

 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา  

ความรูพ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนกประเภท สัณฐาน

วิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ การควบคุมจุลินทรีย ความสัมพันธของจุลินทรียตออาหาร น้ํา ดิน 

อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล  โรคติดตอและภูมิตานทาน 
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2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง กิจกรรมเพ่ิมเติม 

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 30 ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา 

75 ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา 
15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

     2  ชั่วโมง/สัปดาห  (โดยกําหนดไวในประมวลผลการสอน   และแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรก 

     ของการสอน) 

 

หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

ผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวังจะพัฒนานักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ 

ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 

 

 

 

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง

กรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทาง

จริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการใช 

โดยมีวัตถุประสงคไมสุจริต หรือ

จากมิจฉาชีพ การปองกันตนเอง  

- อภิปรายกลุม 

- ปฎิบัติการ 

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสง

งานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ี

ใหและตรงเวลา 

- มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํา

รายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

- ประเมินผลการวิเคราะห

กรณีศึกษา 

- ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ี

มอบหมาย 
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2.  ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

2.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหา

ท่ีศึกษา 

2.2 สามารถติดตามความกาวหนา

และวิ วัฒนาการทางจุ ลชี ว วิทยา 

รวมท้ังการนําไปประยุกต 

บรรยาย อภิปราย การทํางาน

กลุม การนําเสนอรายงาน  และ

มอบหมายใหคนควาหาบทความ 

ขอมูลท่ีเก่ียวของ 

- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัด

หลักการและทฤษฎี 

- นําเสนอรายงานจากการคนควา

ขอมูลท่ีเก่ียวของ 

 

3.  ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

- - - 

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

4.3 มีทักษะกระบวนการกลุมในการ

แกปญหาสถานการณตาง ๆ 

 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนด

กิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม

โดยมีความคาดหวังในผลการ

เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ 

ดังนี ้

(1)  สามารถทํางานกับผูอ่ืนได

เปนอยางดี 

(2)  มีความรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

ประเมินจากพฤตกิรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษาในการ

นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมท่ี

แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

และความครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูล 
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5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

- - - 

 

คานิยม 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน  

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  

5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย  

7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา  

10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา  

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง  
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

 

 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ความสอดคลอง 

มาตรฐานผล

การเรยีนรู

(TQF) 

คานิยม 

12 ประการ 

(ระบุขอท่ี

สอดคลอง) 

1 หนวยท่ี 1 บทนํา 

         1.1 จุลชีววิทยาคืออะไร 

         1.2 ประวัติการศึกษาจุลินทรีย   

         1.3 การจําแนกหมวดหมูของ

จุลินทรีย 

        1.4 วิวัฒนาการของจุลินทรีย 

4 1.1 แจกแนวการจัดการเรียนรู

และช้ีแจง 

1.2 ทําแบบสอบถามกอนเรียน

เรื่องความรูท่ัวไปเก่ียวกับ

จุลินทรีย 

  

2-3 

หนวยท่ี 2 กลองจุลทรรศน 

2.1 ชนิดของกลองจุลทรรศน 

2.2 หลักการทํางานของกลอง

จุลทรรศน   วิธีการใชงาน 

และ 

ขอควรระวังในการใชกลอง  

จุลทรรศน 

2.3 การเตรียมตัวอยางสําหรับ

ใชกับ      

        กลองจุลทรรศน 

หนวยท่ี 3 แบคทีเรีย 

           3.1 รูปรางของแบคทีเรีย 

           3.2 โครงสรางของแบคทีเรีย 

           3.3 องคประกอบทางเคม ี

           3.4 การเจริญของแบคทีเรีย 

           3.6 เทคนิคในการศึกษา

แบคทีเรีย            

8 

1. บรรยายประกอบการใช 

Power point เรื่องกลอง

จุลทรรศน 

2. ทดลองปฏิบัติจริง 

3.1 บรรยายเน้ือหาเรื่อง

แบคทีเรีย 

3.2 ปฏิบัติการแยกเช้ือ

แบคทีเรีย 

1.2, 4.3 8, 9 

4-5 
หนวยท่ี 4  อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย 

         4.1 ความตองการอาหาร 

         4.2 อาหารเลี้ยงเช้ือ 

8 4.1 บรรยายเน้ือหาเรื่อง

อาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรยี 

4.2 ปฏิบัติการเรื่องอาหาร

1.2, 2.1, 

4.3 

8, 9 
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เลี้ยงเช้ือจุลินทรีย 

6 
หนวยท่ี 5 สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอ

การเจริญของจุลนิทรีย 

4 5.1 บรรยายเน้ือหาเรื่อง

สภาพแวดลอมท่ีมผีลตอการ

เจริญของจลุินทรีย 

1.2 8, 9 

7 หนวยท่ี 6 การควบคุมจุลินทรีย      

  6.1 หลักในการควบคุมจุลินทรีย 

 6.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการควบคมุ

จุลินทรีย 

 6.3 การควบคุมจุลินทรยีทาง

กายภาพ 

 6.4 การควบคุมจุลินทรยีโดยใช

สารเคม ี

4 6.1 บรรยายเน้ือหาเรื่องการ

ควบคุมจุลินทรีย 

 

1.2, 2.1 8 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

 

 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน/ 

ความสอดคลอง 

มาตรฐานผล

การเรยีนรู

(TQF) 

คานิยม 

12 ประการ 

8 

 

สอบกลางภาค  แบบทดสอบ   

9 

หนวยท่ี 7 โรคและการติดเชื้อ 

 7.1 ลักษณะของโรคตดิตอ 

 7.2 การเขาสูรางกายของเช้ือโรค 

 7.3 การแพรระบาดของเช้ือโรค 

 7.4 ปจจัยในการทําใหเกิดโรค 

4 
7.1 บรรยายเน้ือหาเรื่องโรค

และการติดเช้ือ 

 

1.2 8 

10 หนวยท่ี 8 จุลชีววิทยาของ

ดิน   

4 

 

8.1 บรรยายเน้ือหาเรื่องจุล

ชีววิทยาของดิน 

8.2 ปฏิบัติการเรื่อง

จุลินทรียของดิน 

1.2, 4.3 8, 9 

11 หนวยท่ี  9 จุลชีววิทยาของน้ําและ

น้ําเสีย 

4 9.1 บรรยายเน้ือหาเรื่องจุล

ชีววิทยาของนํ้าและนํ้าเสีย 

1.2, 2.1, 8, 9 
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9.2 ปฏิบัติการเรื่องจุลินทรีย

ของนํ้าและนํ้าเสยี 

4.3 

12 หนวยท่ี 10 จุลชีววิทยาในอากาศ 

4 10.1 บรรยายเน้ือหาเรื่องจุล

ชีววิทยาในอากาศ 

10.2 ปฏิบัติการเรื่องจลุินทรีย

ในอากาศ 

1.2, 4.3 

8, 9 

13 หนวยท่ี 11 จุลชีววิทยาของอาหาร 
4 11.1 บรรยายเน้ือหาเรื่องจุล

ชีววิทยาของอาหาร 

 

1.2 
8 

14 

 

หนวยท่ี 12 จุลชีววิทยาของนม 

 

4 121 บรรยายเน้ือหาเรื่องจุล

ชีววิทยาของนม 

 

1.2, 2.1 
8 

15-16 หนวยท่ี 13 จุลชีววิทยา

อุตสาหกรรม 

4 13.1 บรรยายเน้ือหาเรื่องจุล

ชีววิทยาอุตสาหกรรม 

 

1.2, 2.2 8 

 

17 
สอบปลายภาค  แบบทดสอบ  

 

หมายเหตุ  ไมจําเปนตองสอดคลองกับ “คานิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห



 10 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการประเมิน 

(รวม 100%) 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา 

เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต มี

ความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพและสังคม 

 

 

2.1 มีความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับหลักการและ

ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี

ศึกษา 

2.2 สามารถติดตาม

ความกาวหนาและ

วิวัฒนาการทางจุลชีววิทยา 

รวมท้ังการนําไปประยุกต 

4.3 มีทักษะกระบวนการ

กลุมในการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ 

 

 

 

 

- พฤติกรรมการเขาเรียน 

และสงงานท่ีไดรับ

มอบหมายตามขอบเขตท่ี

ใหและตรงเวลา 

- ประเมินผลการนําเสนอ

รายงานท่ีมอบหมาย 

- ทดสอบยอย สอบกลาง

ภาค สอบปลายภาค ดวย

ขอสอบท่ีเนนการวัด

หลักการและทฤษฎี 

- นําเสนอรายงานจากการ

คนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

 

 

ประเมินจากพฤตกิรรมและ

การแสดงออกของนักศึกษา

ในการนําเสนอรายงานกลุม

ในชั้นเรียน และสังเกตจาก

พฤติกรรมท่ีแสดงออกใน

การรวมกิจกรรมตาง ๆ 

และความครบถวนชัดเจน

ตรงประเด็นของขอมูล 

1-16 

 

 

 

16 

 

4, 7, 11, 14 

 

 

 

16 

 

 

 

2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

50 

 

 

 

5 

 

 

 

25 

หมายเหตุ ใหระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไมจําเปนตองประเมินทุกสัปดาห 
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หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 

จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์. (2548). ปฏิบัติการ จุลชีววิทยาท่ัวไป. สาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร 

คณะศิลปะศาสตร และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 

นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. (2544). จุลชีววิทยาท่ัวไป. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย : กรุงเทพ. 

บัญญัติ  สุขศรีงาม. (2534). จุลชีววิทยาท่ัวไป. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา 

สุบัณฑิต นิ่มรัตน.(2549). จุลชีววิทยาทางดิน. สํานักพิมพโอเดียนสโตร : กรุงเทพ 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

Sneath, P. H.A., Mair, N., Sharpe, M.E., and Holt, J. G. (1986). Bergey’s manual of systematic 

bacteriology. (Vol 2). Williams & Wilkins, Baltimore, USA. 

Williams, S.T., Goodfellow,  M., and Alderson, G. (1989). Genus Streptomyces pp. In S.T. 

Williams, M.E. Sharpe and J.G. Holt (eds). (pp. 2452-2492) Bergey’s manual of 

determinative bacteria. (Vol 4). Williams & Wilkins, Baltimore, USA. 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ดวงพร  คันธโชติ. (2537). อนุกรมวิธานของเช้ือแบคทีเรียและปฏิบัติการ.     

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร.  

สุรางค สุธิราวุธ. (2538). การจําแนกชนิดของแบคทีเรียใน Genus Bacillus ใน เอกสาร 

ประกอบการ ฝกอบรม เรื่อง การจัดจําแนกชนิดของจุลินทรีย (หนา 21-37).  ภาควิชาจุล

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก

นักศึกษาไดดังนี้ 

 -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

 -  การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3.  การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา 

ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และ

หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

 -  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ี

ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
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หมวดอ่ืนๆ  

 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ถามี) 

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

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

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

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

 

2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถามี) 

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

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

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

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

 


