
 

 

มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๐๐๑๒๗๑   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   (Man and Environment) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
๓ (๒-๒-๕)  หน่วยกิต 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ 

          ผู้ประสานงานรายวิชา          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ 
          อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
          รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ ์          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ 
          อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พลซา                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจารีย์ ทองสนิท 

ผู้ช่วยสอนรายวิชา 
          นางสาวโสนน้อย ฟักทองอ่อน               นางสาวอัมพวัลย์ ค าเชียงเงิน                 
          นายธนพงษ์ ถนัดกิจ                          นางสาวบุษยา บัวขาว 
          นางสาวรุจิเรข พลายละหาร                 นางสาวพิมพ์พลอย เผือกพันธุ์                
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 
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๘. สถานที่เรียน   
ห้องเรียนรวมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ และห้องเรียนปราบไตรจักร  อาคารปราบไตร

จักร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
               ๑.๑  เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของระบบนิเวศ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน หลักการของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการรักษาสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม  
            ๑.๒  เพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์การเรียนรู้จากตัวอย่างในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศต่างๆ ทั้งระบบนิเวศ
ธรรมชาติ กึ่งธรรมชาติ และระบบที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมาก 
            ๑.๓  เพ่ือให้นิสิตมีความส านึกในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม อย่างเอ้ือเฟ้ือพ่ึงพิง
กันและกัน และรู้จักรับผิดชอบต่อสาธารณะ  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ๒.๑  ปรับปรุงประเด็นส าคัญของรายวิชา จัดระบบการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ
อุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 

               The relationship between man and the environment, causes of environment problems, effects 
of population change related to environmental problems, case studies of global climate change and 
natural disasters at the global and local scale, and the building of environment awareness and 
participation in sustainable environmental management . 
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๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมงX ๑๕ สัปดาห์) 

ตามความประสงค์ของ
ผู้เรียน 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมงX ๑๕ สัปดาห์) 

สัปดาห์ละ ๑๐ ชั่วโมง 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑  ๑-๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือแล้วแต่นัดหมาย 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๑   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 ๒   ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  
 ๓   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน

การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
             ๑.๑.๑  การมีวินัยและความรับผิดชอบ 
             ๑.๑.๒  เข้าเรียนตรงต่อเวลาสม่ าเสมอ 
             ๑.๑.๓  เคารพตามระเบียบต่อการเรียน 
             ๑.๑.๔  สร้างเสริมความมั่นใจในการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
             ๑.๑.๕  การรู้จักคุณค่าของการใช้ทรัพยากร 
         ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
             ๑.๒.๑  การบรรยายประกอบตัวอย่างให้นิสิตได้ตระหนักและเห็ฯถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณค่าการใช้ทรัพยากร  
          ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
             ๑.๓.๑  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 

๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  
                 ๒.๑.๑   มีความรู้เข้าใจและทันต่อเหตุการณ์ 
                 ๒.๑.๒   มีแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                 ๒.๑.๓   มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการด ารงชีวิต 
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       ๒.๒   วิธีการสอน 
                 ๒.๒.๑   สอดแทรกความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ แนวความคิดใหม่ๆ และจิตส านึกความรับผิดชอบในบทเรียน 
 

       ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
                 ๒.๓.๑   ประเมินจากการน าเสนอผลการปฏิบัติการของนิสิตและการออกข้อสอบปลายภาค 
 

๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๓.๑.๑  สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ และส านึกในการอยู่ร่วมกัน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน                                                
             ๓.๑.๒  เสนอแนะความรู้ให้กับเพ่ือน ครอบครัวและชุมชุนได้      
       ๓.๒   วิธีการสอน 
             ๓.๒.๑  ก าหนดให้เป็นส่วนส าคัญของการท ากิจกรรมและปฏิบัติการที่นิสิตจะต้องน าเสนอให้เห็นภาพชัดเจนว่า
ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง  
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
             ๓.๓.๑  ประเมินจากการน าเสนอผลการปฏิบัติการของนิสิตและการออกข้อสอบปลายภาค 
 
๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
             ๔.๑.๑  สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะความรับผิดชอบ 
             ๔.๑.๒  มีกลไกการตรวจสอบตัวเองในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงตามแผนงานที่ร่วมกันวางไว้ 
       ๔.๒   วิธีการสอน 
             ๔.๒.๑  ก าหนดให้นิสิตท ากิจกรรมและปฏิบัติการเป็นกลุ่ม ให้แบ่งความรับผิดชอบให้สมาชิกแต่ละคน และมี
การติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง 
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
             ๔.๓.๑  ประเมินจากการน าเสนอผลการปฏิบัติการของนิสิตและการออกข้อสอบปลายภาค 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
            ๕.๑.๑  สามารถเข้าใจตัวเลขและสถิติข้อมูล 
            ๕.๑.๒  สามารถสื่อสารในชั้นเรียน ๒-๓ ระดับ คือ บอกกล่าวให้รู้เข้าใจ แยกแยะบ่งชี้ และรู้ถูกรู้ผิดควรไม่ควร  
            ๕.๑.๓  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและสื่อสาร 
 

       ๕.๒   วิธีการสอน 
            ๕.๒.๑  สร้างข้อตกลงและก าหนดให้นิสิตสืบค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ในสื่อออนไลน์ ให้มีการน าเสนอ
ตัวเลขสัดส่วนหรือดัชนีบ่งชี้ประเด็นที่ส าคัญ และน ามาสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจในชั้นเรียน   
 

       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
                                      ๕.๓.๑  วัดผลจากการสื่อสารของนิสิต และการออกข้อสอบปลายภาค 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
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๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ 
(ว/ด/ป) 

บรรยาย : แนะน าชี้แจงรายวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 (ME Introduction) 

๒ ชั่วโมง เอกสารประกอบ 
power point 

website & VDO Clips 

รศ.พัฒนา ราชวงศ์ 

๒ 
(ว/ด/ป) 

บรรยาย: ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
(ME Ecosystem and 
Biodiversity) 

๒ ชั่วโมง เอกสารประกอบ 
power point 

website & VDO Clips 

อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พลซา 

๓ 
(ว/ด/ป) 

บรรยาย: ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้ม 
(ME Man and Environment 
Relationships) 

๒ ชั่วโมง เอกสารประกอบ 
power point 

website & VDO Clips 

อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พลซา 

๔ 
(ว/ด/ป) 

บรรยาย: ขอบเขตความสามารถ
รองรับของโลก 
(ME SLG Pollutions) 

๒ ชั่วโมง เอกสารประกอบ 
power point 

website & VDO Clips 

ผศ.ดร.ปาจารีย์  ทองสนิท 

๕ 
(ว/ด/ป) 

บรรยาย: การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(ME Climate Change) 

๒ ชั่วโมง เอกสารประกอบ 
website & VDO Clips 

ผศ.ดร.ปาจารีย์  ทองสนิท 

๖ 
(ว/ด/ป) 

 

บรรยาย: ประเด็นพิเศษ 
(ME Special Topic) 

๒ ชั่วโมง เอกสารประกอบ 
website & VDO Clips 

ผศ.ดร.จรูญ   สารินทร ์

๗ 
(ว/ด/ป) 

บรรยาย: การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ME Sustainable 
Development) 

๒ ชั่วโมง เอกสารประกอบ 
website & VDO Clips 

รศ.พัฒนา ราชวงศ์ 

๘ 
(ว/ด/ป) 

สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย 
(NU Midterm Festival) .. รายวิชานี้ไม่มีการสอบกลางภาค 

๙ 
(ว/ด/ป) 

บรรยาย: จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(ME Ethic Environment) 

๒ ชั่วโมง เอกสารประกอบ 
power point 

website & VDO Clips 

รศ.พัฒนา ราชวงศ์ 

๙ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : กิจกรรมรายวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  

๒ ชั่วโมง นิสิตน าเสนอประเด็นกิจกรรมท่ี
สนใจ 

คณาจารย์ 
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๑๑ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : กิจกรรมรายวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

๒ ชั่วโมง นิสิตน าเสนอองค์ความรู้ 
เป้าหมาย และวิธีการด าเนิน

กิจกรรม 

คณาจารย์ 

๑๒ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : กิจกรรมรายวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

๒ ชั่วโมง นิสิตน าเสนอผลการด าเนินงาน 
ครั้งท่ี ๑ 

คณาจารย์ 

๑๓ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : กิจกรรมรายวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

๒ ชั่วโมง นิสิตน าเสนอผลการด าเนินงาน 
ครั้งท่ี ๒ พร้อมฟังบรรยาย
แนะน าการจดัท าสารคดี     

จากวิทยากรพิเศษ 

คณาจารย์ และวิทยากร 

๑๔ 
(ว/ด/ป) 

ภาคปฏิบัติ : กิจกรรมรายวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

๒ ชั่วโมง นิสิตน าเสนอผลการด าเนิน
กิจกรรมโดยเน้นความส าเร็จที่

บรรลเุป้าหมาย 

คณาจารย์ 

๑๕ 
(ว/ด/ป) 

โครงการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่  ๘  เปลี่ยนเราเพ่ือโลก 

๒ ชั่วโมง น าเสนอผลงานนิสติ  
และรายงานฉบับสมบูรณ ์

คณาจารย์ 

๑๖ 
(ว/ด/ป) 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย 
(Final Examination) 

* จ ำนวนชั่วโมงสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต 
 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

๑. มีส่วนร่วมในชั้นเรียน  ตรวจสอบตามรายชื่อที่มีการสุ่มลงนาม
เข้าช้ันเรียน จ านวน ๑๐ ครั้ง 

๑๐ ครั้ง ๒๐ % 

๒. สอบย่อย/งานที่มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ ๕ และ ๙ จะมีการทดสอบ
ย่อยเพื่อเก็บคะแนน ร้อยละ ๕ และ
สัปดาห์ที่ ๙ ๑๓ และ ๑๔ นสิิตจะต้อง
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อ
ประเมินผลคะแนน ร้อยละ ๒๐ 

๕ ๙ ๑๓ และ ๑๔ ๒๕ % 

๓. เข้าร่วมแสดงผลงานมหกรรม 
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้คะแนนร้อย
ละ ๕ ส่วนอีกร้อยละ ๑๐ ประเมนิจาก
การน าเสนอสื่อสารคดี “เปลี่ยนเราเพื่อ
โลก” 

๑๕ ๑๕ % 

๔. สอบปลายภาค ประเมินจากข้อสอบปลายภาค ๑๖ ๔๐ % 
* ระบุผลกำรเรียนรู้หัวข้อย่อยตำมที่ปรำกฏในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อของรำยวิชำ (Curriculum 
Mapping) ของรำยละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 
** วิธีกำรประเมิน เช่น ประเมนิจำกกำรเขียนรำยงำนหรือโครงงำนหรือกำรทดสอบ 
เกณฑ์การตัดเกรด 
คะแนนร้อยละ ๘๐ % ขึ้นไป ได้เกรด A 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๔๐ %  ได้เกรด F 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
๑.๑  คนาวุฒิ  ศรีประเสริฐ และคณะ (๒๕๔๗) มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พิษณุโลก ส านักพิมพ์รัตนสุวรรณ 

 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๒.๑  Archer, D. and Rahmstorf,s.(๒๐๑๐) The Climate Crisis: An Introductory Guide to Climate 

Change.Cambridge University Press. 
๒.๒  Cunningham,W.P., and Cunningham,M. (๒๐๐๘) Principles of Environmental Science; Inquiry 

& Applications. McGrawHill. 
๒.๓  HosseinNasr, S. (๒๐๐๗) Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man. Kazi 

Publications. 
๒.๔  Wager, (A). (๒๐๐๗) Ecosystems (Ecology & the Environment). Classroom Complete Press. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ระบุหนังสือ วำรสำร รำยงำน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่ำงๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้ำงอิง

ที่ส ำคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษำควรศึกษำเพ่ิมเติม 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
        ๑.๑  ให้นิสิตทกุคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
        ๒.๑  การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย จากการสังเกตขณะสอน 
และการสัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาแล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงรายวิชา  พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข หากมีปัญหา 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

๔.๑  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสตในรายวิชา โดยการสุ่ม
ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา ๖๐% ของรายวิชา
ทั้งหมดในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
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๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
๕.๑  มหาวิทยาลัยมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผล
ของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ า
วิชาศึกษาท่ัวไปพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป  

 


