
รายละเอียดของรายวชิา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา         
มหาวทิยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควิชา  
กองศกึษาทัว่ไป/คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม/ภาควชิาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 
หมวดที่ 1 ลกัษณะและขอมูลโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
   001271 มนุษยกบัสิง่แวดลอม 

2. จํานวนหนวยกิต       
   3 หนวยกิต     3(2-2-5)   
3. หลกัสูตร และประเภทของรายวชิา 
   3.1 หลักสูตร                    หลายหลักสตูร 
   3.2 ประเภทของรายวิชา      วิชาศึกษาทั่วไป 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  
   4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา รองศาสตราจารยพฒันา ราชวงศ  
   4.2 ผูประสานงานรายวิชา นางสาวโสนนอย ฟกทองออน 
   4.3 อาจารยผูสอน 
      1. รองศาสตราจารย พฒันา ราชวงศ     (โทร.0819733251 Email Ad: pathanar@gmail.com) 
      2. ผูชวยศาสตราจารย ภิรมย ออนเส็ง    (โทร.0866809648 Email Ad: phiromo@nu.ac.th) 
         3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาลย จันทรวิจิตร (โทร.0896376944 Email Ad: chatchaw@gmail.com ) 
         4. อาจารย ดร.ภนิตดา เชนรัชชสทิธิ์      (โทร.0897004985 Email Ad: pprommas@hotmail.com) 
         5. อาจารย ดร.กัมปนาท ปยะธํารงชัย    (โทร.0858120001 Email Ad: kampanart@nu.ac.th) 
         6. อาจารย ดร.ชาญยุทธ กฤตสุนันทกลุ   (โทร.0865348299 Email Ad: chanyud@gmail.com) 
         7. อาจารยประสิทธิ์ เมฆอรุณ              (โทร.0817977306 Email Ad: prasitme@nu.ac.th) 
   4.4 ผูชวยสอน   
         1. นางสาวปราชญา  เนยีมคนตรง  รหัสนิสติ  
      2. นางสาวอัมพวัลย คําเชยีงเงิน    รหัสนสิติ  
         3. นายสันทราย รหสันิสติ  
         4. กําลังประกาศรับสมคัร 
         5. กําลังประกาศรับสมคัร 
         6. กําลังประกาศรับสมคัร 
         7. กําลังประกาศรับสมคัร 
5. ภาคการศึกษา  
   ภาคการศึกษาที ่1/2556) จํานวน 7 กลุมๆ ละ 50 คน รวมนิสติ 350 คน 
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6. รายวิชาที่ตองเรยีนมากอน (Pre-requisites)    
    ไมมี  
7. รายวิชาที่ตองเรยีนพรอมกัน (Co-requisites)   
    ไมมี 
8. สถานที่เรยีน 
   หองเรียนที ่1 อาจารยผูสอน อาจารยประสิทธิ์ เมฆอรุณ ผูชวยสอน อยูระหวางรับสมัคร 
   หองเรียนที ่2 อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชชัวาลย จันทรวิจิตร ผูชวยสอน อยูระหวางรับสมัคร 
   หองเรียนที ่3 อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารยภิรมย ออนเส็ง ผูชวยสอน อยูระหวางรับสมคัร 
   หองเรียนที ่4 อาจารยผูสอน อาจารย ดร.ภนิตดา เชนรัชชสทิธิ์ ผูชวยสอน อยูระหวางรับสมัคร 
   หองเรียนที ่5 อาจารยผูสอน อาจารย ดร.กัมปนาท ปยะธํารงชัย ผูชวยสอน อยูระหวางรับสมัคร 
   หองเรียนที ่6 อาจารยผูสอน รองศาสตราจารยพัฒนา ราชวงศ ผูชวยสอน อยูระหวางรับสมคัร 
   หองเรียนที ่7 อาจารยผูสอน อาจารย ดร.ชาญยุทธ กฤตสุนันทกลุ ผูชวยสอน อยูระหวางรับสมัคร 
9. Social Network 
    http://www.facebook.com/pages/001271-Man-and-Environment-NU/153328531404177 
10. วันทีจ่ัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชา คร้ังลาสุด 
   วนัที่ 19 กรกฎาคม 2556 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา  
    1.1  เพ่ือใหนิสติมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการของระบบนิเวศมนุษยกับสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม
ที่สําคัญ (นํ้าเสีย อากาศเปนพิษ และขยะมูลฝอย) การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ การจัดการสิ่งแวดลอมทีย่ั่งยืน และ
จริยธรรมและการมีสวนรวมรักษาสมดลุของสิ่งแวดลอม 
    1.2  เพ่ือใหนิสติไดมีประสบการณการเรียนรูจากตัวอยางในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติ ระบบนิเวศ
ก่ึงธรรมชาต ิและระบบนิเวศที่มนุษยเขาไปเก่ียวของมาก 
    1.3 เพ่ือใหนิสติมีความสํานึกในการอยูรวมกับสิง่แวดลอมธรรมชาต ิสงัคม และวัฒนธรรม อยางเอ้ือเฟอพ่ึงพิงกัน
และกัน และรูจักรับผิดชอบตอสาธารณะ 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวชิา  
ปรับปรุงกรอบแนวคิดของรายวิชา จัดกลุมประเด็นสําคญัของรายวิชา จัดระบบการสอนใหสอดคลองกับสถานการณ
และความชํานาญของอาจารยผูสอน และเตรียมการจัดทําเอกสารประกอบการสอน 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  
ความสมัพันธระหวางมนุษยกับสิง่แวดลอม สาเหตปุญหาสิง่แวดลอม ผลของการเปลีย่นแปลงประชากรมนุษยและ
สิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับทองถิ่น การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ
โลกและอุบัตภิยัธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดลอม การปลกูจิตสํานกึ การสรางความตระหนัก และการมีสวนรวม
ในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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 environmental awareness and 
participation in sustainable environmental management 
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2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศกึษา 
บรรยาย 

30  ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 

30 ชั่วโมง 
สอนเสริม 

ตามความประสงคของผูเรียน 
การศกึษาดวยตนเอง 

75 ชั่วโมง 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

1-4 ชั่วโมง/สัปดาห หรือแลวแตนดัหมาย 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศกึษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรม ที่ตองพัฒนา 
1.1.1 การมีวินัยและความรับผดิชอบ เขาเรียนตรงตอเวลาสม่ําเสมอ เคารพตามระเบียบตอการเรียน  
1.1.2 การพัฒนาคุณลกัษณะของความใฝรู สรางเสริมความม่ันใจในการแสดงออกในสิง่ทีถู่กตองดีงาม 
1.1.3 การรูจักคุณคาของการใชทรัพยากร การมีมุมมองตอตนเองและสงัคมในทางบวก และเปนประโยชนตอ

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของตนเอง 
1.2 วิธีการสอน   

         1.2.1 บรรยายประกอบตัวอยางที่ใกลตัว และใหนิสิตมีสวนรวมบรรยายแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  
         1.2.2 เปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงออก และนําเสนอขอความรูในหัวขอที่เก่ียวของ  
         1.2.3 เปดโอกาสใหนิสิตแสดงความคิดเห็น วิจารณ เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และรับฟงความคิดเห็น 
         1.2.4 ใหมีกิจกรรมกลุมในรูปแบบตางๆ เชน การวาดภาพแสดงความสัมพันธของสิ่งแวดลอม การทํารายงาน
สภาพการตอบสนองและเยียวยาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การออกแบบสื่อประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดการมี
สวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 ตรวจเช็คการเขาเรียน ประเมินความรับผดิชอบ การมีวินัย และตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน  
1.3.2 ประเมินการมีสวนรวมในหองเรียน เชน การเขยีนเรียงความ การรวมแสดงความคดิเห็น การแสดงความ

คดิเห็นหนาหองเรียน บรรยากาศการเรียน นิสติมีความสขุกบัการเขาเรียน ความตั้งใจในการทํากิจกรรม 
          1.3.3 ประเมินผลจากผลงานกลุม จากความซ่ือสตัย เอ้ือเฟอเผือ่แผในการงานกลุม และการตอบคําถามที่
ชี้ใหเห็นถึงทัศนคติในเชงิบวกของผูตอบคําถาม 
          1.3.4 ประเมินผลจากการพูดคยุภายหลังการสอน การถามคําถามของนิสิตทีแ่สดงถึงความสนใจในเน้ือหา การ
แสดงความม่ันใจ และความตองการที่จะศึกษาตอในเน้ือหาวิชาที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
2. ความรู 

2.1 ความรู ที่ตองไดรบั 
         2.1.1 มคีวามรู เขาใจ และทันตอเหตุการณที่เก่ียวของกับมนุษยและสภาพแวดลอม  
         2.1.2 มีแนวคิดแบบใหมที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
         2.1.3 มีจิตสํานึกและความรับผดิชอบในการดํารงชีวติทีส่งผลดตีอสิ่งแวดลอม 
     2.2 วิธกีารสอน เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหมีการรวมกิจกรรมการคนหาคําตอบทางวิชาการ การรวมโตวาที ทํา
รายงานและรายงานหนาหองเรียน รวมกับการสอนบรรยายที่ปรับปรุงขอมูลใหมๆ เปดโอกาสการนําเสนอในชั้น
เรียน และสรางบรรยากาศการสอนแบบเรียนรูรวมกัน มีเวบไซตที่นิสิตสามารถเขามาศึกษาเน้ือหาที่เรียนใน
หองเรียนไดเพ่ิมเติม 
     2.3 วิธกีารประเมินผล  การรวมกิจกรรมในหองเรียน  ทดสอบเพ่ือวดัความรูในชั้นเรียน และสอบปลายภาค 
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3. ทกัษะทางปญญา       
3.1 ทกัษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา     

สามารถนําความรู ประสบการณ และสํานึกในการอยูรวมกัน ที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอนไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน และเสนอแนะความรูใหกบัเพ่ือน ครอบครัว และชุมขนได 

3.2 วิธีการสอน 
          สรางความติดตอยอดจากการใชกรณีศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตางๆ เพ่ือใหนิสิตสรางกระบวนการคิดที่
สรางสรรค   

3.3 วิธีการประเมินผล 
          การนําเสนอจากรายงาน การเขยีนเรียงความ และการแสดงความคดิเห็นตางๆ 

4. ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
4.1 ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

สรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะความรับผิดชอบ โดยมีกลไกการตรวจสอบตัวเองในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหลุลวงตามแผนงานที่รวมกันวางไว 

4.2 วิธีการสอน 
ใชกิจกรรมกลุมเพ่ือกระตุนใหนิสิตไดกําหนดแผนการทํางาน และการทํางานเปนทีม  

4.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินผลจากผลงานการดําเนินงานของกลุม 

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่ตองพัฒนา 

5.1.1 ผูเรียนสามารถทําความเขาใจถึงตัวเลขและสถติขิองขอมูลตางๆ จากการบรรยาย และงานที่ไดรับ
มอบหมาย และสามารถ Download: เอกสารประกอบคําสอนไดที ่http://www.facebook.com/pages/001271-
Man-and-Environment-NU/153328531404177 

5.1.2 ระหวางการเรียนการสอนมีสรางกระบวนการสื่อสารใหเกิดขึ้นอยางนอย 2-3 ระดับในชั้นเรียน คอื การ
บอกลาวใหรูและเขาใจ การแยกแยะและบงชี ้และการรวมดาํเนินการในแนวทางนั้นๆ 

5.1.3 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในเร่ืองตางๆ เชน การสบืคนขอมลูที่ทันสมยั และ
การสื่อสารกับผูสอนและเพ่ือนรวมชั้น โดยไดสรางสังคมเครือขายออนไลนไวที่ 
http://www.facebook.com/pages/001271-Man-and-Environment-NU/153328531404177 
      5.2 วิธีการสอน   
          5.2.1 ผูสอนมีการยกตัวอยางสถิติเก่ียวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญๆ มาเปรียบเทียบใหผูเรียนไดคิด
ตาม สรางภาพจินตนาการ และภาพเคลื่อนไหว 
          5.2.2 ใชกิจกรรมกลุมเพ่ือกระตุนใหนิสิตไดกําหนดแผนการทํางาน และการทํางานเปนทีมมอบหมายงาน โดยมี
การใชทักษะในการสื่อสารระหวางเพ่ือนรวมงานในกลุม เพ่ือนรวมชั้นเรียน และสื่อสารกับอาจารยผูสอน 
          5.2.3 ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนไดสืบคนและนําเสนอขอมูลตางๆ ผานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.3 วิธีการประเมินผล  
          วัดผลจากงานที่มอบหมาย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสังคมออนไลน รวมถึงการชื่นชมผานเวที
สาธารณะ http://www.facebook.com/pages/001271-Man-and-Environment-NU/153328531404177 
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มคอ. 3 รายวิชา 001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม (Man and Environment) 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
สัปดาหที ่ อาจารยผูสอนในหองเรียนหมายเลข เน้ือหาสาระ 

หองที่ 1 หองที่ 2 หองที่ 3 หองที่ 4 หองที่ 5 หองที่ 6 หองที่ 7 
1 ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ ระบบนิเวศมนุษยส่ิงแวดลอม 
2 ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ ปญหาขยะและขยะอันตราย 
3 ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ อากาศเปนพิษ/หมอกควัน 
4 ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ ปญหาการปนเปอนในนํ้า 
5 ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
6 ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
7 ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ จริยธรรมและการมีสวนรวม 

8.1 ชัชวาล ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ ประสิทธ์ิ เน้ือหาสาระ 7 ประเด็น จะ
ถูกนํามาบรรยายและขยาย
ความอีกครั้งโดยอาจารยที่มี
เช่ียวชาญเฉพาะดาน       
โดยเวียนอาจารยผูสอนไป
ตามหองเรียนทั้งหมดจนครบ 

8.2 ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ ประสทิธ์ิ ชัชวาลย 
9.1 ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย 
9.2 กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา 
10.1 พัฒนา ชาญยุทธ ประสิทธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท 
10.2 ชาญยุทธ ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา 
11 ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ เตรียมนิสิตเขารวมมหกรรมฯ 
12 มหกรรมการศึกษารายวิชา 001271 มนุษยกับส่ิงแวดลอม นิสิตและอาจารยเขารวมงาน 
13 ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ ประเด็นสิ่งแวดลอมรวมสมัย 
14 ประสทิธ์ิ ชัชวาลย ภิรมย ภนิตดา กัมปนาท พัฒนา ชาญยุทธ ประเด็นสิ่งแวดลอมรวมสมัย 
15 สอบปลายภาค  

หมายเหตุ  8.1 หมายถงึ สัปดาหที ่8 คาบเรียนแรกของสัปดาห 
8.1 หมายถงึ สัปดาหที ่8 คาบเรียนที่สองของสัปดาห 

การประเมินผล                                                                การตัดเกรด 
- การมีสวนรวมการเรียนการสอนในชั้น รอยละ 10                           - ตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไป ไดเกรด A 
- การนําเสนอและเขารวมมหกรรมการศึกษา รอยละ 20                     - นอยกวารอยละ 40 ลงมา ไดเกรด F 
- กิจกรรมในชั้นเรียน การทดสอบยอย และรายงาน รอยละ 30 
- สอบปลายภาค รอยละ 40 
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มคอ. 3 รายวิชา 001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม (Man and Environment) 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก   
    พัฒนา ราชวงศ และคณะ (2547) มนุษยกับส่ิงแวดลอม พิษณุโลก มหาวิทยาลยันเรศวร  
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ทีแ่นะนํา 
จิราภรณ คชเสนีย (2552) มนุษยกับสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
Archer, D. and Rahmstorf, S. (2010) The Climate Crisis: An Introductory Guide to Climate Change. Cambridge 
University Press. 
Carson, R. (1962) Silent Spring. Houghton Mifflin Com. USA.     
Cunningham, W. P., and Cunningham, M. (2008) Principles of Environmental Science: Inquiry & Applications. 
McGrawHill. 
DesJardins, J. R. (2005) Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy. Wadsworth Publishing. 
HosseinNasr, S. (2007) Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man. Kazi Publications. 
Owen, C. (2008) Natural Disasters. Torquere Press. 
Rogers, P. P., Jalal, K. F., and Boyd J. A. (2007) An Introduction to Sustainable   Development. Earthscan  
Wagner, A. (2007) Ecosystems (Ecology & the Environment).Classroom Complete Press. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
ใหนิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมและ สิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบ
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 
2. การประเมินการสอน 

การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตัง้โดยมหาวิทยาลัย จากการสังเกตขณะสอน และการ
สัมภาษณตัวแทนนิสิต 
3. การปรบัปรุงการสอน 

กําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  
แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา  มีการประชุมอาจารยผูสอนเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงรายวิชา พัฒนาการเรียนรูของนิสิตและรวมกันหาแนวทางแกไข หากมีปญหา 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา  

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา  โดยการสุมประเมิน
ขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดใน
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต ผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา เสนอตอมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําวิชา
ศึกษาทั่วไปพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 

 


