
มคอ.3 

รายวิชาจุลินทรียทางการเกษตร (Agricultural Microorganism)    

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 รหัสวิชา    5034303 

 ชื่อวิชาภาษาไทย   วิทยาการกลวยไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  Orchidology 

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (2-2-5) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1  หลักสูตร    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 3.2  ประเภทของรายวชิา   วิชาเฉพาะดาน 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 

 4.2  อาจารยผูสอน   อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2557  ชั้นปท่ี  3 

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) 

 ไมมี 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  (ถามี) 

 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 วันท่ี  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2555 
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หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 1.1 จุดมุงหมาย 

  หลังจากท่ีเรียนรายวิชานี้แลว นักศึกษามีความสามารถในกระทําสิ่งตอไปนี้ได 

   1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับกลวยไม 

   2. สามารถจําแนกประเภทของกลวยไม 

   3. สามารถปลูกและดูแลรักษากลวยไม 

 1.2 วัตถุประสงค 

  1. นักศึกษาสามารถจําแนกประเภทของกลวยไม 

  2. นักศึกษาเขาใจถึงความสําคัญของกลวยไม 

  3. นักศึกษาสามารถทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของกลวยไม  

  4. นักศึกษาสามารถเขาใจหลักการปฏิบัติดูแลรักษากลวยไม 

 

2. วัตถุประสงคของการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหทันสมัยสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความสําคัญของกลวยไม การจําแนกประเภทของกลวยไม สกุลของกลวยไมท่ีนิยมเลี้ยงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ การขยายพันธุ การปลูกและการดูแลรักษา 

ปญหาและอุปสรรคในการปลูกกลวยไม การประกวดและการตัดสิน การบรรจุหีบหอ และการจัด

จําหนาย และเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมเพ่ือการสงออก 

 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  30  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความตองการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย   

การปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง  

5 ชั่วโมงตอสปัดาห   
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3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

     รายบุคคล 

      ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

หรือตามกรณี   

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) วิชาวิทยาการ

กลวยไม (5034303) 

  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสมัพันธ 

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

                         
  

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา (ใหตรงกับ มคอ.2)  

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูล

สวนบุคคล การไมเปดเผยขอมูล และไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซ่ือสัตย โดยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

  (1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญตอการดํารงตน และ

การปฏิบัติงาน 

  (2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ

สังคม 

 1.2  วิธีการสอน  

     -  บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการ

ใช เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายท่ี

เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตอง

ฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตใน

การสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคไมสุจริต เปนตน  

  -  อภิปรายกลุม 

  -  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 
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  1.3  วิธีการประเมินผล 

  - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

  - ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

  - ประเมินจากความซ่ือสัตยโดยไมทุจริตในการสอบ 

  - ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  ความรู (ตรงกับในมคอ.2) 

 2.1  ความรูท่ีตองไดรับ  

   (1)  มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิต    ใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน 

   (2)  มีความรอบรู กวางไกลและติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมท้ัง

เขาใจหลักการและประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ   

  2.2  วิธีการสอน 

  บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  และมอบหมายใหคนควาหา

บทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ  

 2.3  วิธีการประเมินผล 

  -  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและ

ทฤษฎ ี

  -  นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

  3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

   (1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

   (3)  สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

  3.2  วิธีการสอน 

  -  การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 

 3 .3   วิธีการประเมินผล 

  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ หรือ

วิเคราะหแนวคิดในการประยุกตใช 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
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   (1)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาสถานการณ

ตาง ๆ  ในกลุมท้ังในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน 

   (2)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง 

   4.2  วิธีการสอน 

  -  มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล   

  -  การนําเสนอรายงาน 

 4.3  วิธีการประเมินผล 

  -  ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 

  -  รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

  -  รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

   (1)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล

ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    (2)  สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก

ปจจุบัน 

  5.2  วิธีการสอน 

  - มอบหมายงานใหสืบคน  

  - นําเสนอรายงาน 

5.3  การประเมินผล 

  - รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

  - ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีเก่ียวของ ไดอยางเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5  แผนการจัดการเรียนรูสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

คาบ 
กิจกรรมการเรียนรู  

ส่ือการเรียนรู ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 

การประเมินผล

การเรียนรู 

1 แนะนําวิชา การแบง

คะแนน และบรรยาย 

ประกอบประวัติความ

เปนมาของกลวยไม 

4 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ  เอกสาร - สอบกอนเขา

เรียนครั้งตอไป 

2-3 ลักษณะเฉพาะของ

กลวยไม ลักษณะการ

เจริญเติบโต และ

นิเวศวิทยาของกลวยไม 

8 บรรยาย  ศึกษาจากของจริง ภาพถาย และเอกสาร

ประกอบคําบรรยาย 

เอกสาร 

ภาพถาย และ

ตัวอยางของจริง 

- สอบกอนเขา

เรียนครั้งตอไป 

4-5 การจําแนกกลวยไม 

ออกเปนหมวดหมู โดย

ระบบตางๆ และการ

เรียกชื่อกลวยไม 

8 บรรยาย  ประกอบเอกสาร เอกสาร 

ภาพถาย และ

ตัวอยางของจริง 

ทําแผนผังของ

ลูกผสมกลวยไม

จากสายพันธุแท 

ดูความถูกตอง

ของงาน 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

คาบ 
กิจกรรมการเรียนรู  

ส่ือการเรียนรู ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 

การประเมินผล

การเรียนรู 

6-7 การปลูกเลี้ยง  

สภาพแวดลอม โรงเรือน 

และการดูแล 

8 บรรยายพรอมภาพถาย และเอกสาร เอกสาร และ

ภาพถาย 

เขียนแผนผัง

โรงเรือนท่ี

เหมาะสม

สําหรับปลูก

กลวยไมตัดดอก 

พิจารณาความ

เปนไปไดของ

แบบ และ

อธิบายให

เจาของงาน

เขาใจตาม

เนื้อหา 

8 สอบกลางภาค 2 ประวัติความเปนมา-การปลูกเลี้ยงดูแล    

9-10 โรคท่ีสําคัญ  

แมลงและสัตวศัตรูท่ีสําคัญ

ของกลวยไม 

8 บรรยาย  ประกอบเอกสาร ภาพถายและตัวอยางของจริง เอกสาร 

ภาพถาย และ

ตัวอยางของจริง 

 สอบกอนเขา

เรียนครั้งตอไป 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

คาบ 

กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 

การประเมินผล

การเรียนรู 

11-12 การขยายพันธุ ในสภาพ

ปลอดเชื้อ และการ

ขยายพันธุในโรงเรือน 

8 บรรยาย  ประกอบเอกสาร ภาพถายและตัวอยางของจริง เอกสาร 

ภาพถาย และ

ตัวอยางของจริง 

คนควางาน

ขยายพันธุ

กลวยไมคนละ 5 

ชนิด 

สอบกอนเขา

เรียนครั้งตอไป 

13-14 การปรับปรุงพันธุ และ 

การคัดสายพันธุ ของ

กลวยไมใหเหมาะสม 

8 บรรยาย ถามตอบ ภาพถาย - - 

15-16 ธุรกิจกลวยไม การสงออก 

การคาออนไลน และ

กฎหมายท่ีเกยี่วของ 

4 บรรยาย  ประกอบเอกสาร เอกสาร ศึกษา การคา

กลวยไม

ออนไลน 

- 

17 สอบปลายภาค 2     
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1. วิธีการประเมินการเรียนรู 

 

ช้ินงาน/ 

ภาระงาน 

ความรับผิดชอบหลักท่ี เกณฑ/หัวขอ 

การประเมิน 

ระดับคะแนน 

การเขาเรียน 1.1, 1.2 - การขาดเรียน เกิน 3 ครั้ง ไมมี

สิทธสอบ ยกเวนกรณีมี

ใบรับรองแพทยหรือจดหมาย

รับรอง 

จะถือวาไมเปนการขาดเรียน 

10 

บท

ปฏิบัติการ 

1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.2 บทปฏิบัติการ 20 

การสอบ 1.2, 2.1, 2.2, 3.1,  1) สอบกลางภาค 40% 

2) สอบปลายภาค 20% 

60 

รายงานและ

การ

วิเคราะห

กรณีศึกษา 

1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 

4.2, 4.6, 5.3, 5.5,  

สงงาน โดยมีการคนควา เก็บ

รวบรวมขอมูลตางๆ ท้ังในและ

ตางประเทศ  

10 

 

2.  แผนการประเมินการเรียนรู 

การ

ประเมิน 

งานท่ีจะใชประเมินผลผูเรียน สัปดาห 

ท่ีกําหนด 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

(1) สอบ   

     -  สอบกลางภาค 9 40 

  -  สอบปลายภาค 17 20 

(2) การเขาชั้นเรียน ตลอดเทอม 5 

(3) การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

ตลอดเทอม 5 

(4) วิเคราะหกรณีศึกษาและการนําเสนอ 15-16 10 

(5) การทํางานกลุมและผลงาน ตลอดเทอม 20 
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เกณฑการประเมินผล 

  80 % ข้ึนไป   ระดับคะแนน   A  60  -  64   %  ระดบัคะแนน   C   

           75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+  55  -  59   %  ระดบัคะแนน   D+ 

           70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  50  -  54   %  ระดบัคะแนน   D 

           65  -  69  %  ระดับคะแนน   C+  ต่ํากวา 50 %   ระดบัคะแนน   E 

 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2537.  คูมือจําแนกพืชอนุรักษตาม พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ศ. 2518. ฝาย

นําพืชและอนุรักษพืชปา กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 

322 น. 

กองกีฏและสัตววิทยา . 2543. แมลง-สัตวศัตรูกลวยไม. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการ

เกษตร. กรุงเทพฯ. 32 น. 

กองโรคพืชและจุลชีววิทยา. 2544. คูมือโรคไมดอกไมประดับ และการปองกันกําจัด. โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว องคการคาของคุรุสภา. กรุงเทพฯ.  90 น.  

จิตราพรรณ พิลึก. 2536. การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม ภาควิชาพืชสวน  คณะ

เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  82  น. 

พีรเดช ทองอําไพ. 2537. ฮอรโมนพืชและสารสังเคราะห แนวทางการใชประโยชนในประเทศไทย.  

วิชัยการพิมพ. กรุงเทพฯ. 196 น. 

อบฉันท ไทยทอง. 2543. กลวยไมเมืองไทย.  กรุงเทพฯ  บานและสวน. 464 น. 

ระพี สาคริก. 2516. การเพาะปลูกกลวยไมในสภาพแวดลอมของประเทศไทย.โรงพิมพชวนพิมพ

, กรุงเทพฯ. 850 น. 

Arditti J. 1977. Orchid biology : Reviews and perspectives Vol. I.Cornell University 

Press. Ithaca. New York. 310 p. 

Arditti J. 1982. Orchid biology : Reviews and perspectives Vol. II. Cornell University 

Press. Ithaca. New York. 390 p. 

Arditti J. 1984. Orchid biology : Reviews and perspectives Vol. III. Cornell University 

Press. Ithaca. New York. 432 p. 

Arditti J. 1987. Orchid biology : Reviews and perspectives Vol. IV. Cornell University 

Press. Ithaca. New York.  349p. 

Arditti J. 1990. Orchid biology : Reviews and perspectives Vol. V. Cornell University 

Press. Ithaca. New York.  451p. 

 10 



มคอ.3 

Arditti J. 1992. Fundamentals of Orchid biology.  John Wiely & Sons, Inc.  New York.  

691p. 

Arditti J. 1994. Orchid biology : Reviews and perspectives Vol. VI. Cornell University 

Press. Ithaca. New York.  610p. 

Dressler R.L. 1993. Phylogeny and classification of the Orchid Family. University of 

Cambridge, Australia.  314p. 

 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

1. เอกสารเผยแพร ของกรมวิชาการเกษตร เกยี่ยงกับโรคและแมลงของกลวยไม 

2. วาสารของสมาคมพฤกษชาติ สมาคมกลวยไมของสหรัฐอเมริกา (AOS Journal:  

      ORCHIDS) 

 3.ขอมูลทางเว็บไซด  

 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

 -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

 -  การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 

3.  การปรับปรุงการสอน  

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวัง

จากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

 -  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับ

ปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
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