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ประมวลการสอนรายวิชา 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 
1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SC241 จุลชวีวทิยา                
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(2-3-4)   
1.3 หลกัสูตรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาพืน้ฐานเฉพาะดา้น 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผูช้่วยศาสตราจารยอ์ุษามาส  จรยิวรานุกุล 
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่2               
1.6 บุรพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)    

ไม่ม ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนรว่มกบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)  

ไม่ม ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรอืวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสุด 
15  สงิหาคม พ.ศ. 2559 

 
2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นจุลชวีวทิยา 
2) น าความรูท้างดา้นจุลชวีวทิยาไปใชป้ระกอบการเรยีนวชิาชัน้สงู 
3) นกัศกึษาไดฝึ้กปฏบิตัเิทคนิคพืน้ฐานทางดา้นจุลชวีวทิยา 

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  
ไม่ม ี

 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
      การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ การศกึษาจุลนิทรยีช์นิดต่างๆ การจดัจ าแนกและการบ่งเอกลกัษณ์ 
การเจรญิและการควบคุมจุลนิทรยี ์พนัธุกรรมและเมตาบอลิ ซมึของจุลนิทรยี ์ความรูพ้ืน้ฐานทางอมิมโูนวทิยา 
รวมทัง้ศกึษาจุลนิทรยีท์ีม่บีทบาทในอาหาร สิง่แวดลอ้มและอุตสาหกรรม รวมทัง้มปีฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัจุลชวีวทิยา 
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3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 
30 ชัว่โมง/ 
ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไม่ม ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
3 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการ 
3 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

- แสดงความซื่อสตัยส์จุรติอย่างสม ่าเสมอ 
- มวีนิยัต่อการเรยีนอย่างสม ่าเสมอ และตรงต่อเวลา รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ทัง้ของตนเองและงานกลุ่ม 
- มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของมหาวทิยาลยั โดยการแต่งกายใหถู้กระเบยีบตามมหาวทิยาลยัก าหนด  

และปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอย่างเคร่งครดั 
- มคีวามเคารพและรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน 

(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
- นกัศกึษาจะตอ้งลงชื่อเขา้เรยีนดว้ยตนเองทุกครัง้ หา้มมใิหม้กีารลงแทนกนั  
- มกีารเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีนทุกครัง้ทัง้บรรยายและปฏบิตักิาร และมกีารใหค้ะแนนความสนใจในชัน้เรยีน 10% 

โดยในชัว่โมงปฏบิตักิารมกีารก าหนดว่า  
- ถา้เขา้เรยีนหลงัเวลา 15 นาท ีใหถ้อืว่ามาสาย 
- ถา้เขา้เรยีนหลงัเวลา 30 นาท ีใหถ้อืว่าขาดเรยีน 
- การมาสาย 3 ครัง้ ใหถ้อืว่าขาดเรยีน 1 ครัง้ 
- การขาดเรยีนเกนิกว่า 2 ครัง้ ใหถ้อืว่าไม่สทิธิส์อบ  

- ตรวจการแต่งกายและตกัเตอืนนกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ หากพบอกีจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชัน้เรยีน  
หากพบอาจมกีารตดัคะแนนความสนใจในชัน้เรยีน 
           -    เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน มกีารตัง้ค าถามหรอืตอบค าถามเป็นระยะๆ  

ในระหว่างการบรรยายและปฏบิตักิาร 
(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

- ประเมนิการมวีนิยัต่อการเรยีน และการตรงต่อเวลา จากการเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีน  
- ประเมนิผลจากการสง่รายงานภายในเวลาทีก่ าหนด  
- ประเมนิจากการทีน่กัศกึษาไม่แต่งกายผดิระเบยีบ  

            -    ประเมนิการรบัฟังความคดิเหน็ของเพื่อนร่วมชัน้เรยีน โดยดจูากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน  

4.2 ความรู ้

(1) ความรู ้
            -    มคีวามรูห้ลกัการทฤษฎดีา้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 
            -    มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง  
            -    รูค้วามกา้วหน้าทางวชิาการและเทคโนโลยต่ีาง  ๆ
            -    รูก้ฎระเบยีบ ขอ้ก าหนดทางวชิาการและการเปลีย่นแปลง 
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(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู ้
- การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั   ไดแ้ก่ การสอนแบบคดิวเิคราะห ์( Critical thinking)  การสอนแบบ  

ร่วมมอืกนัเรยีนรู ้ (Co-Operative Learning) การสอนบรรยายแบบ Active Learning โดยเน้นใหน้กัศกึษาถาม-
ตอบในชัน้เรยีน  

- ใหน้กัศกึษาไดท้ดลองท าปฏบิตักิาร พืน้ฐานทางจุลชวีวทิยา ดว้ยตนเอง  
- สอดแทรกความรูด้า้น มาตรฐานจุลนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหาร  

(3) วิธีการประเมินผลความรูท่ี้ได้รบั 
- การทดสอบวดัความรู ้โดยการสอบอย่างเป็นทางการ 2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  
- ประเมนิจากการเขยีนรายงานปฏบิตักิาร  
- ประเมนิจากทกัษะการท าปฏบิตักิารของนกัศกึษา  
- ประเมนิจากการแสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษาในชัน้เรยีนดา้นมาตรฐานต่างๆ 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       

(1) ทกัษะทางปัญญา 
            -    สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจ ประเมนิขอ้มลู จากหลกัฐานใหม่ แลว้น าขอ้สรุปมาใช ้    
            -    มทีกัษะภาคปฏบิตั ิตามทีไ่ดร้บัการฝึกฝน 

(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 
            -    แบ่งกลุ่มใหน้กัศกึษาท าการทดลอง แลว้น าผลการทดลองทีเ่กดิขึน้มาเขยีนรายงาน และสรุปผลการทดลอง 

- ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กเทคนิคทางจุลชวีวทิยาเป็นรายบุคคล 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
- ประเมนิจากสรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง  
- ประเมนิจากทกัษะในการท าปฏบิตักิาร  

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
            -   มคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   ทัง้งานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
            -   สามารถปรบัตวัท างานร่วมกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและสมาชกิกลุ่ม 
            -   วางตวัและแสดงความคดิเหน็ไดเ้หมาะสมกบับทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
- สอนปฏบิตักิารโดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม มกีารแบ่งกลุ่มกนัท าการทดลอง ซึง่ในแต่ละกลุ่มจะตอ้งแบ่งงาน 

รบัผดิชอบเป็นรายบุคคล และน าผลไปรวมกนัเพื่อใชเ้ขยีนรายงานการทดลอง  
- มกีารเปลีย่นกลุ่มกนัท างานตามกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ างานร่วมกบัผูอ้ื่นทีไ่ม่ใช ่

เพื่อนสนิท  
- มกีารถาม-ตอบในชัน้เรยีน เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กการแสดงความคดิเหน็ 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
- ประเมนิจากพฤตกิรรมในระหว่างท าปฏบิตักิาร และดกูารประสานงานภายในกลุ่ม และประเมนิจากการเขยีน 

รายงานผลการทดลอง 
            -    ประเมนิจากพฤตกิรรมภายหลงัมกีารจดักลุ่มใหม ่
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            -   ประเมนิจากการตอบค าถามในชัน้เรยีน และการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ ของนกัศกึษา 

4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -   สามารถระบุ เขา้ถงึและคดัเลอืกแหล่งขอ้มลู 

            -    สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            -   แนะน าวธิกีารสบืคน้ขอ้มลู และแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืแก่นกัศกึษา  
            -   สอนสอดแทรกเทคนิคการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษแก่นกัศกึษา 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            -   ประเมนิจากการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ จากงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

            -   ประเมนิจากการใชภ้าษาของนกัศกึษาทัง้การเขยีนรายงาน รวมถงึการตอบขอ้สอบของนกัศกึษา 

 

5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 
       5.1.1 บรรยาย 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ จ านวน 
ชัว่โมง ผูส้อน 

1 บทน า 2 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
2 กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 

3-4 โครงสรา้งของจุลนิทรยี ์ 4 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
5 อาหารเลีย้งเชือ้และการเพาะเลีย้งจุลนิทรยี ์ 2 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 

6-7 การเจรญิและการวดัการเจรญิของจุลนิทรยี ์ 2 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
Midterm Examination 

8-9 การควบคุมการเจรญิของจุลนิทรยี ์ 4 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
10 เมตาบอลซิมึของจุลนิทรยี ์ 2 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
11 พนัธุศาสตรข์องจุลนิทรยี ์ 2 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 

12-13 การเกดิโรคและภูมติา้นทานโรค 4 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
14 จุลนิทรยีใ์นสิง่แวดลอ้ม ดนิ และน ้า 2 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
15 จุลนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารและอุตสาหกรรม 2 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 

Final Examination 

       5.1.2 ปฏิบติัการ 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ จ านวน 
ชัว่โมง ผูส้อน 

1 การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
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2 การศกึษาแบคทเีรยี 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
3 การศกึษาเชือ้รา 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
4 การเตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้และการก าจดัเชือ้ 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
5 เทคนิคบางอย่างทางจุลชวีวทิยา 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
6 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิของจุลนิทรยี ์ 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
7 การก าจดัและการยบัยัง้การเจรญิของจุลนิทรยี ์ 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
8 การศกึษาคุณสมบตัทิางชวีเคมบีางชนิดของแบคทเีรยี 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
9 การตรวจนบัจุลนิทรยีท์ัง้หมดในอาหาร 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
10 การตรวจหาจุลนิทรยีใ์นน ้า 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 

 
5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์ก า
หนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลายภาค 

1 การสอบกลางภาค 8 35% 
2 การสอบปลายภาค 16 35% 
3 รายงานปฏบิตักิาร ตลอดเทอม 10% 
4 สอบปฏบิตักิาร 15 10% 
5. ความตัง้ใจ lecture + Lab. ตลอดเทอม 10% 

 
 ● วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  

    (Student – Centered Approach) 
  การบรรยาย (Lecture)  การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
       การอภปิราย (Discussion)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
  การสมัมนา (Seminar)  การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
    ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
  การเรยีนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
  การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
  การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
  การเรยีนรูจ้ากการท างาน  (Work-based  Learning) 
  กรณีศกึษา (Case Study)  อื่น ๆ (Others) (Please specify).............................................. 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  รปูภาพ (Pictures)    สือ่น าเสนอในรปูแบบ  PowerPoint 
  ของจรงิ (Authentic Material)   โปรแกรมส าเรจ็รปู 
  สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
  อื่น ๆ Others (Please specify) ..............................................  
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 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
  การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)    เกมส ์(Games) 
  การระดมสมอง (Brainstorming)   สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation)        การส ารวจขอ้มลู (Survey)  
  การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)      การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
  การทดลอง (Experiment)          การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
  การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ   การสง่นกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการ 
       อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)..................................................................................  
 
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 
 อุษามาส จรยิวรานุกุล. 2558. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชวีวทิยา. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  
         มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  
อุษามาส จรยิวรานุกุล. 2558. เอกสารประกอบการสอนวชิาปฏบิตักิารจุลชวีวทิยา. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  
         มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  
6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
Alcano, I. E. 1997. Fundamentals of Microbiology. 5th ed. New York : Benjamin/Cumming Publishing 
           Company, Inc. 
Beishir, L. 1991.  Microbiology in Practice : A Self-Instruction Laboratory Course, 5th ed. New York : 

Harper Collins Publishers Inc. 
Benson, H. J. 1990.  Microbiology Application : A Laboratory Manual in General Microbiology, 5th ed. 

Dubuque : Wm. C. Brown Publishers. 
Cappuccino, J. G. and Sherman, N. 1992.  Microbiology : A laboratory Manual, 3rd ed.  California : 

Cummings Publishing Company, Inc. 
Garbutt, J. 1997. Essentials of Food Microbiology. London : Arnold. 
Johnson, T.R. and Case, L. C. 1989. Laboratory Experiments in Microbiology. Benjamin/Commings 

            Pulishing : New York.   

Madigan, M. T., Martinko, J. M. and Parker, J. 2000. Brock Biology of Microorganisms. 9th ed. New Jersey 

            : Prentice-Hall, Inc. 

Mckane, L. and Kandel, J. 1996. Microbiology : Essentials and Applications. 2nd ed.  California 
            : McGraw-Hill, Inc.  
Perry, J. J. 1997. Microbiology : Dynamics and Diversity. Florida : Saunders College Publishing. 
Talaro, K. and Talaro, A. 1996. Foundations in Microbiology. 2nd ed. Dubuque : Wn. C. Brown Publishers. 
Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. 1992. Microbiology an Introduction. 4th ed. California  
           : Benjamin/Cumming Publishing Company, Inc. 
Volk, W. A. 1992. Basic Microbiology. 7th ed. New York : Harper Collins Publishers Inc. 
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6.3 ทรพัยากรการเรียนรูอ่ื้นๆ      
      บทเรยีนออนไลน์บน iTuneU วชิา SC241 จุลชวีวทิยา ผศ.อุษามาส  จรยิวรานุกุล 

 

7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

7.1 กลยุทธเ์พื่อให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านระบบออนไลน์ของมหาวทิยาลยั 

และเสนอแนะเพื่อใชใ้นการปรบัปรุงรายวชิาครัง้ต่อไป 

7.2 กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืน  ๆ

จากผลคะแนนของนกัศกึษาทัง้กลางภาคและปลายภาค 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยุทธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา รวมทัง้คณะฯมกีารสง่เสรมิให ้

อาจารยอ์บรมความรูท้ ัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั เพื่อน าความรูม้าปรบัปรุงการสอน 

7.4 กระบวนการพิสูจน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขาวชิาฯ มคีณะกรรมการมาตรฐานวชิาการจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอกร่วมประชุมและพจิารณา มคอ. 3 และ 

ขอ้สอบ และมกีรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณา มคอ. 5 และความเหมาะสมของการใหค้ะแนนและการตดัเกรด  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 

เพื่อวเิคราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้ ว่าเหมาะสมหรอืไม่ 

หากพบจุดทีค่วรแกไ้ขกจ็ะท าการปรบัปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสมต่อไป 

 


