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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           สาขาวชิาพยาธิวิทยา สำนักวชิาแพทยศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  
1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
      601201  เวชพันธุศาสตร์  (Medical  Genetics)   
2.   จ านวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      2  หน่วยกิต 2(2-0-4) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม  พญ. อัชฌา พงศ์พิทักษ์ด ารง ผู้ประสานงานรายวิชา 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
       ภาคการศึกษาที่ 2 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      ห้อง 9134  อาคารปรีคลินิก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

29 กรกฎาคม 2557 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานด้านเวชพันธุศาสตร์ในมนุษย์  บทบาทเวชพันธุศาสตร์ของพยาธิสภาพ การเกิดโรค   
1.2 อธิบายเครื่องมือในการวิเคราะห์ความผิดปกติทางพันธุกรรมศาสตร์ 
1.3 ประยุกต์ความรู้ทางพันธุศาสตร์ในการป้องกันโรค  การวินิจฉัย  การบ าบัดรักษา และประเด็นจริยธรรมที่พบบ่อย 

 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการ 
      ของหลักสูตรและเกณฑ์แพทยสภา 
2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
      ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการแพทย์ 
2.3 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา 

1.             เซลล์วิทยาพื้นฐานและชีวเคมีของพันธุกรรม  ความผันแปรและการถ่ายทอดพันธุกรรมที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากกฎของเมนเดล  แผนที่พันธุศาสาตร์และโคลนนิ่ง  พันธุศาสตร์คลินิก  พันธุศาสตร์ภูมิคุ้มกัน  พันธุ
ศาสตร์พัฒนาการ พันธุศาสตร์มะเร็ง  การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยหลายปัจจัยและการใช้
ประโยชน์ของการศึกษาพันธุศาสตร์ 

2.  
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

24 3 8 48 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
   3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ที่สอนบรรยายได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบ   
         สารสนเทศ  
   3.2 นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาและค าแนะน าได้จากอาจารย์ที่ควบคุมการปฎิบัติการเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มี  
        การเรียนการสอน 
    3.3 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
1.2 วิธีการสอน 

- ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย การแต่งกาย บุคลิกภาพ     
รู้กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย     

- ก าหนดข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เข้าเรียนตรงเวลา  แต่งกายถูก 
ระเบียบ  และส่งงานตรงตามก าหนด 
 
2.  ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
        วิชาเวชพันธุศาสตร์  (Medical  Genetics)  เป็นแขนงวิชาแพทย์ที่ก้าวหน้ารวดเร็วมาก  ครอบคลุมตั้งแต่
ความรู้พื้นฐานระดับโมเลกุลของยีน  โครงสร้างของยีน  หน้าที่ของแต่ละส่วนของยีน  ปัจจัยที่มีผลกระทบกับยีนซึ่งมี
ผลต่อเซลล์และอวัยวะต่าง ๆ เป็นวิชาที่สร้างความเข้าใจถึงปจัจัยส าคัญที่ม าให้คนเกิดโรคหรือตอบสนองต่อการเกิดโรค
จากสิ่งแวดล้อม  โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  ความผิดปกติแต่ก าเนิด  มะเร็งบางชนิด  วิทยาการที่น าสมัยในด้าน
การน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งตรวจ  การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางพันธุกรรม  และด้านการให้ค าแนะน าปรึกษา
บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- สอนในแบบ Problem oriented learning (POL) 
- ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง 
- ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยการสอบ pretest และ post-test 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การสอบ pretest และ post-test  
- สอบระหว่าง block และหลังสิ้นสุด block 
- ทักษะการเรียนในรูปแบบ POL 
- การน าเสนอและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 
3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
     - ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อก าหนดความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาของ   
       ตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น 
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    - คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    - สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
     - สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม 
4.2  วิธีการสอน 
     - มอบหมายการท างานเป็นทีม  
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฎิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อื่น 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  
- การน าเสนอผลงานร่วมกัน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 
- สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การน าเสนอ และอวัจนภาษา

หรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 
- มีทักษะในการรรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งสามารถตอบ

ค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
- สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณณาณในการประเมิน

ข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
- มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณณาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถ

อ่าน วิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ 
- สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเหมาสมกับสถานการณ์ 
- สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเปน็ระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง  โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล 
- มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้เก่ียวข้อง 
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มศักยภาพ 

5.2 วิธีการสอน 
      -    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ การน าเสนอ การจัดเก็บข้อมูล  
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5.3 วิธีการประเมิน 
      -    ประเมนิจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอ  

 
หมวดที่ 5  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. แผนการสอน 
ล าดับ

ที ่
หน่วย บท และหัวข้อ จ านวน

ชั่วโมง 
(บรรยาย) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อการสอน 

สาขาวิชา/
อาจารย์ผู้สอน 

1 
 

History,  clinical  
impact  of  genetic  
disease,  Cell  division  
and  call  cycle,   
Review  of  classical  
genetics   

2 เรียนรู้  คณุลักษณะของ  genes 
และ  proteins  ที่ควบคุมและ
ประสานการ      พัฒนาการของ
สัตว์และกระบวนการพัฒนาการขัน้
มูลฐานซึ่งเมื่อรบกวนท าให้เป็น
สาเหตุของเกิดผดิปกต ิ

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

ผศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ  
ศิริเทพวี 

2 Genetic  technology  
for  medicine  

2 1. Describe the common  
genetic testing  methods  
in  current  clinical  use.   

2. Describe  the  application  
and  limitation  of  these  
tests 

3. Describe the different  
levels  of  molecular  
screening. 

4. Describe  the  difference  
between  screening  and  
diagnostic  tests  in  the  
context  of  medical 
genetics. 

5. Describe the therapeutic 
methodologies as 
discussed. 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.ดร.นพ.ชวบูลย์ 
เดชสุขุม 

3 Clinical cytogenetic 2 นักศึกษาแพทย์ทราบลักษณะ
โครโมโซมมนุษย์  เข้าใจวิธีการ
ตรวจโครโมโซม  ลักษณะความ
ผิดปกตโิครโมโซมแบบต่าง ๆ 
(ท้ังจ านวนและโครงสร้าง)
  

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

ผศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ  
ศิริเทพวี 

4 Single  gene  
inheritance,  

2 
 

1. Learning  autosomal  
dominant  inheritance 

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
โดยใช้สื่อการสอน

อ.พญ.อัชฌา 
พงศ์พิทักษ์ด ารง 
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Mitochondrial  
inheritance  

 
 

 

2. Learning  autosomal  
recessive  inheritance 

3. Learning  factors  that  
may  complicate  
inheritance  patterns 

4. Learning  consanguinity  in  
human  populations 

แบบ power point 
และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

5 Multifactorial  
inheritance  and  
Common  diseases  in  
Thailand 

2 1. describe  the  meaning  of  
the  following  terms  with  
sufficient   

2.  describe  how  the  
quantitative  trait  can  
arise  from  the  
combined  discrete  
operation of  genes. 

3.  explain  the  liability-
threshold  model,  and  
apply  the  model  in  
clinical  setting. 

4.  Describe the methods  
used  in  measurement  of  
familial  aggregation.   

5. Recognize that heritability 
is measurement specific 
to each population. 

6. Recognize that most 
diseases encountered in 
medical practice are 
multifactorial. 

7. Formulate  the  proper  
advice  to  be  given  to  
patients  with  
multifactorial  disorders  
and their  family  
regarding  the  risks  to  
other  family  members. 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.พญ.นพร อึ้ง
อาภรณ ์

Midterm examination 
6 Biochemical  genetics  

and  Mutation  
2 1. อธิบายโครงสร้างและคุณสมบตัิ

เชิงชีวเคมีของ DNA โครงสร้าง
บรรยายน าและ
ยกตัวอยา่ง โดยใช้สื่อ

ผศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ  
ศิริเทพวี 
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ของโครโมโซม กระบวนการสัง
เคาระห์ DNA กระบวนการ
ซ่อมแซมของ DNA 

2. อธิบายโครงสร้างและคุณสมบตัิ
เชิงชีวเคมีของ RNA การ
สังเคราะห์ RNA 

3. กระบวนการ transcription
การควบคุมกระบวนการ
ถอดรหัส genetic code ที่
แปลรหสัได้จาก mRNA 

4. อธิบายโครงสร้าง และหน้าท่ี
ของ ribosome ที่เกี่ยวข้องกับ
การสังเคราะหโ์ปรตีน
โครงสร้าง การสังเคราะห์ และ
หน้าท่ีของ tRNA การ
สังเคราะห์โปรตีน 
(translation) post 
translation modification
กระบวนการควบคุมสังเคราะห์
โปรตีน 

5. อธิบายกระบวนการ 
mutagenesis ได ้

การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

7 Immunogenetics     2 1. Knowing  basic  concepts  
of  the  immune  
responses   

2. Understanding  cell  
surfaces  and  genetic  
control  of  immunity 

3. Understanding  abnormal  
immunity 

4. Understanding  alterating  
immune  function 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

ผศ.ดร.ทนพ.วิไลรัตน ์

8 Genetic of cancer 2 1. Understanding  genetics  
alteration in  cancer 

2. Learning  genes  
associated  with  cancer 
including oncogenes and 
tumor suppressor genes 

3. Understand  the 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.ดร.นพ.ชวบูลย์ 
เดชสุขุม 
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mechanism of multi-stage 
carcinogenesis 

9 Population genetics 
(ประชากรพันธุศาสตร์) 

2 4. สามารถอธิบายและค านวณหา
สัดส่วนของการเกิดโรคทาง
พันธุกรรมในลักษณะตา่ง ๆ ได ้

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

ผศ.พญ.สรญา  
แก้วพิทูลย์ 

10 Basic of treatment in 
genetic disease and 
Gene therapy 

2 1. อธิบายแนวทางการรักษาโรค
ทางพันธุกรรมได ้

2. อธิบายการท าและใช้จีนบ าบัด 
(gene therapy) 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

อ.ดร.นพ.ชวบูลย์ 
เดชสุขุม 

11 Clinical  Genetic  and  
Genetic  counseling 

2 1. Describe  the  clinical  
features  of  the  
common  or  important  
genetic  diseases  in  
Thailand. 

2. Describe the purpose of 
genetic counseling. 

3. Describe the process 
involved in genetic 
counseling.   

4. Describe  the appropriate  
techniques  and  
approaches  to  providing  
genetic  counseling in  
commonly  encountered  
genetic  diseases. 

5. Explain  the  ethical  and  
practical  issues  involved  
in  genetic  counseling. 

บรรยายน าและ
ยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อ
การสอนแบบ power 
point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
ตอบข้อซักถาม 

ผศ.พญ.สรญา  
แก้วพิทูลย์ 

Final examination 
12 POL 3 ตามวัตถุประสงค์ของการเรียน 

POL (มีรายละเอียดในคูม่ือ) 
ท ากิจกรรมการเรียน
แบบกลุ่มย่อย 

อ.ดร.นพ.ชวบูลย์ 
เดชสุขุม และ
คณาจารย์ 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของ 

การประเมิน 
ภาคบรรยาย 1.1, 2.1, 3.1 - การทดสอบย่อย   10% 

1.1, 2.1, 3.1 - การสอบคร้ังที่ 1  40% 
1.1, 2.1, 3.1 - การสอบคร้ังที่ 2  40% 
1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1  
- การมอบหมายให้ค้นคว้า หรือท า
รายงาน การเรียนกลุ่มย่อย 

 10% 

 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

1. Ricki  Lewis  Human  Genetics :  Concepts  and  Applications  7th  edition  2007  McGrawhill 
2. Robert  F.  Mueller  and  Lan  D.  Young  Emery’s  Element  of  Medical  Genetics  12th  edition  

2005  Churchill  Livingstone  Harcourt  Publishers  Ltd. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    http://accessmedicine.com/features.aspx 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การให้ข้อเสนอแนะของนักศึกษาผ่านระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนโดยพิจารณาจากข้อมูลในข้อ 2 หมวดที่ 7  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 

หรือความคิดเห็นจากที่ประชุมเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน    
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบโดยการประเมินข้อสอบที่นักศึกษาท า 
     - ออกข้อสอบการกระจายเนื้อหาและคลอบคลุมตามหัวข้อในแพทยสภา 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา  การรายงานโดย
อาจารย์ผู้สอน  มีการทบทวนเนื้อหา วิธีการสอน เพื่อปรับปรุง และเป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชา การประชุม
หลักสูตรของสาขาวิชาเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนต่อไป  
 


