
รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยสยาม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        คณะวิทยาศาสตร/ศึกษาทั่วไป

หมวดที่ 1. ลักษณะและข อม ูลโดยทั วไปของรายวิชา

1. รหัสและชื่อรายวิชา         121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
2. จํานวนหนวยกิต             3 หนวยกิต   3(3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร
ศึกษาทั่วไป

3.2 ประเภทของรายวิชา
กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา    อ.สมภพ อยูเอ
4.2 อาจารยผูสอน                           อ.สมภพ อยูเอ

5.  ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
           2/2553   ทุกชั้นป
6. รายวิชาที ต องเรียนมากอน (Pre-requisites)
           ไมมี
7. รายวิชาที ต องเรียนพร อมกัน (Co-requisites)

ไมมี
8. สถานที่เรียน

อาคาร 12 และ 19
9. วันที จัดทําหรือปรับปร ุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด

15 ตุลาคม 2553



หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
           1.1  เพื่อใหมีความรูและตระหนักในความสําคัญขององคประกอบตางๆของสิ่งแวดลอมที่มีตอ
                  คุณภาพชีวิต
             1.2  เพื่อใหทราบถึงปญหา การหาแนวทางปองกันหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศและ
                  ของโลก 
            1.3  เพื่อใหมีความคิดเชิงวิทยาศาสตรที่เปนเหตุเปนผล   
            1.4  เพื่อใหมีจิตสํานึกในคุณคาและการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายใตกรอบของกฏหมายที่เกี่ยวของ          
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหมีความทันสมัยตอสถานการณทางดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น  เชน ปญหาที่เกิด
จากสภาวะโลกรอน (Global warming) รวมถึงตัวเลขขอมูลตางๆ ที่เปนขอมูลในปจจุบัน เชน พื้นที่
ปาไม ปริมาณกาซเรือนกระจก

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
               เนื้อหารายวิชาประกอบไปดวย การศึกษาความสัมพันธระหวางชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดย
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ 
ตลอดจนตระหนักถึงปญหาและผลกระทบ ในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดลอม การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีชีวภาพ และพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดลอม ตลอดจนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

3
สอนเสริม

ไมมี
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน

ไมมี
การศึกษาดวยตนเอง

6
3. จํ านวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

1 ชั่วโมง



หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

     1.1.1 แสดงออกดานคุณธรรมและจริยธรรมในเรื่องตางๆ ตามแตละรายวิชากําหนด เชน เชื่อมั่นในคุณธรรม 
ปฏิบัติตนอยูในความดีงาม มีวินัย ซื่อสัตย ประหยัด อดออม  

1.2 วิธีการสอน
   1.2.1 อาจารยผูสอนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี แกนักศึกษา เชน การตรงตอเวลา การปฏิบัติหนาที่ดวย
             ความรับผิดชอบ การรับฟงขอคิดเห็นของนักศึกษา การทํางานรวมกันเปนกลุม
   1.2.2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่นักศึกษาพึงมีตอสังคมและสิ่งแวดลอม เชน การทิ้งขยะใหถูกที่ 
            การคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงาน การไมปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
   1.3.1 ตรวจสอบพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การแตงกาย การสงงาน การมีสวนรวมในชั้น 
            เรียน
   1.3.2 ประเมินผลงานกลุมโดยนักศึกษาในกลุมชั้นเรียน

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ

      2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงสังคมโลก           

2.1.2  สามารถนําความรูในเนื้อหาที่ศึกษามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเพื่อ
             ดํารงไวซึ่งความสุข
2.2 วิธีการสอน

       2.2.1  อาจารยผูสอนบรรยาย และใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ใหนักศึกษาอานหนังสือ

                 เพิ่มเติมและ การคนควาหาขอมูลจากทางอินเตอรเน็ต การอภิปรายในชั้นเรียน เปนตน

        2.2.2 มอบหมายงานรายบุคคลและกลุม

     2.2.3  นักศึกษานําเสนอรายงานกลุมหนาชั้นเรียน 
2.3 วิธีการประเมินผล

         2.3.1 สอบกลางภาค

         2.3.2 สอบปลายภาค

         2.3.3 การทดสอบยอย



     2.3.4 รายงานรายบุคคลและกลุม

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา

3.1.1  สามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาอยางเปนระบบได

3.1.2  สามารถคิดอยางมีเหตุผล

          3.1.3  สามารถประยุกตใชความรูและแกปญหาในชีวิตประจําวันได
3.2 วิธีการสอน

         3.2.1 มอบหมายงานรายบุคคลและกลุม

         3.2.2 นักศึกษานําเสนอรายงานในชั้นเรียน

         3.2.3 นักศึกษาตอบปญหาและอภิปรายถึงปญหาทางดานสิ่งแวดลอมในชั้นเรียน

3.3 วิธีการประเมินผล
        3.3.1 สอบกลางภาค

        3.3.2 สอบปลายภาค

        3.3.3 การทดสอบยอย

        3.3.4 รายงานรายบุคคลและกลุม

        3.3.5 ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
         4.1.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม

         4.1.2  มีความรับผิดชอบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         
4.2 วิธีการสอน
        4.2.1 มอบหมายงานรายบุคคลและกลุม

        4.2.2 นักศึกษานําเสนอรายงานในชั้นเรียน



        4.2.3 เปดโอกาสใหนักศึกษามีการอภิปรายปญหา ในการทํางานเปนกลุม และหาทางแกไขปญหา
4.3 วิธีการประเมินผล
        4.3.1 ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน

       4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานรายบุคคลและกลุมของนักศึกษา
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
      5.1.1  มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใชอยางสม่ําเสมอ  

                เพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด

   5.1.2  สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน
       5.2.1 การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

    5.2.2 การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล

       5.3.1 ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

   5.3.2 กําหนดสื่อในการนําเสนอรายงานกลุม



หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห

ที่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรม การเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช
ผูสอน

1 บทที่ 1  ความสําคัญระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม

-   ความหมายและมิติของสิ่งแวดลอม
-   กําเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลก
-   วิวัฒนาการของมนุษยและการเปลี่ยนแปลง  การ  
      ปรับตัวของมนุษย
-   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.5 กิจกรรมการสอน
- อาจารยอธิบายแผนการ

เรียน วิธีการเรียน การให
คะแนนและงานที่
มอบหมาย

- อาจารยเปนผูบรรยาย
- นักศึกษาทําทดสอบทายบท
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 1
- Powerpoint /  กระดาน
-       เอกสารเคาโครงรายวิชา
-      แบบทดสอบทายบท

อ.สมภพ

2  บทที่ 2 มนุษยกับคุณภาพชีวิต
- อาหารกับพลังงานชีวิต

2.5 กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
สื่อการสอน
-      Powerpoint /  กระดาน

อ.สมภพ

3 บทที่ 2   มนุษยกับคุณภาพชีวิต (ตอ)
-     ระบบการทํางานของรางกายมนุษย

2.5 กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
- นักศึกษาทําทดสอบทายบท
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2
-      Powerpoint /  กระดาน
-     แบบทดสอบทายบท

อ.สมภพ

4 บทที่ 3   ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
ระบบนิเวศ 
-     หวงโซอาหาร ใยอาหาร ระดับขั้นอาหาร
-     ความสัมพันธระหวางประชากรในระบบนิเวศ
-     ความสมดุลของระบบนิเวศ

2.5 กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
- นักศึกษาทําทดสอบทายบท
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3

อ.สมภพ



-     มนุษยกับวัฏจักรของสสาร -      Powerpoint /  กระดาน  
-     แบบทดสอบทายบท

5 ทรัพยากรธรรมชาติดานชีวภาพและการจัดการ
 -     ความสําคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ
-      ทรัพยากรปาไมและสัตวปา                                             

2.5 กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
- นักศึกษาคนควาขอมูล

รายงานสวนบุคคล
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4

-      Powerpoint /  กระดาน

อ.สมภพ

6 ทรัพยากรธรรมชาติดานชีวภาพและการจัดการ (ตอ)
-      ปาชายเลน                                                              
-      ทรัพยากรทางทะเล

2.5 กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
- นักศึกษาทําทดสอบยอย

ครั้งที่ 1
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4

-     Powerpoint /  กระดาน
-      แบบทดสอบยอยครั้งที่ 1

อ.สมภพ

7 สอบกลางภาค
8 ทรัพยากรธรรมชาติดานกายภาพและการจัดการ

- ทรัพยากรอากาศ
- ทรัพยากรน้ําและพื้นที่ชุมน้ํา
- ทรัพยากรดิน
-       ทรัพยากรหินและแร

2.5 กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
- นักศึกษาทําทดสอบทาย

บท
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 5
- Powerpoint /  กระดาน
-       แบบทดสอบทายบท

อ.สมภพ

9 ทัศนศึกษาดานสิ่งแวดลอม นอกสถานที่ 2.5 กิจกรรมการสอน
- นักศึกษาทัศนศึกษานอก

สถานที่
สื่อการสอน
-       นิทรรศการหรือ
หนวยงานที่ทํากิจกรรมดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม

อ. สมภพ



10 พลังงาน

- นิยามของพลังงาน
- พลังงานรูปแบบตางๆ

2.5 กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
- นักศึกษาทําทดสอบทาย

บท
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 6
- Powerpoint /  กระดาน
- แบบทดสอบทายบท

อ.สมภพ

11 ปญหาสิ่งแวดลอมโลก

- ปญหาสิ่งแวดลอมของโลกที่สําคญั
- ผลกระทบจากสภาวะโลกรอน

2.5  กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
- ทดสอบทายบท
- ชมวิดีทัศน
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 7
-      Powerpoint /  กระดาน
-      แบบทดสอบทายบท
-      วีดิทัศน

อ.สมภพ

12 เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอม

- เทคโนโลยีสะอาด
- เทคโนโลยีชีวภาพ

2.5  กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

บทที่  8
-      Powerpoint /  กระดาน

อ.สมภพ

13 เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอม (ตอ)

- นาโนเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เทคโนโลยีวัสดุศาสตร

2.5  กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
- ทดสอบทายบท
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน

บทที่  8
-      Powerpoint /  กระดาน
-      แบบทดสอบทายบท

อ.สมภพ

14 วิถีการดําเนินชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
- การดําเนินชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง
- โครงการในพระราชดําริตางๆ

2.5  กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
- ทดสอบทายบท
สื่อการสอน

อ.สมภพ



- เอกสารประกอบการสอน
บทที่  9

-      Powerpoint /  กระดาน
-          แบบทดสอบทายบท

15 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของไทยและกติกาสากล
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
- มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตางๆ

2.5  กิจกรรมการสอน
- อาจารยเปนผูบรรยาย
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
สื่อการสอน
-      เอกสารประกอบการสอน
        บทที่ 10
-      Powerpoint /  กระดาน
-      แบบทดสอบยอยครั้งที่ 2

อ.สมภพ

16 - นักศึกษานําเสนอรายงานกลุม 
-  อาจารยสรุปประเด็นเนื้อหาทั้งหมด 

2.5  กิจกรรมการสอน
- นักศึกษานําเสนอรายงาน

กลุม 
- อาจารยเปนผูบรรยาย
สื่อการสอน
-      Powerpoint /  กระดาน

อ.สมภพ

17-18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห

ที่
ประเมิน

สัดสวนของการประเมินผล

1.1.1, 2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2,  3.1.3

สอบกลางภาค 7 30

1.1.1,  2.1.1, 2.1.2  
3.1.1, 3.1.2,  3.1.3 

สอบปลายภาค 17 40 

2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 
3.1.2,  3.1.3, 4.1.1
4.1.2

-  ทดสอบทายบท

-  การทดสอบยอย (Quiz) 2 ครั้ง 6,15 10

1.1.1, 2.1.1,  2.1.2  
3.1.1, 3.1.2,  3.1.3
4.1.1, 4.1.2

รายงานบุคคล                                                               

 ตรงตอเวลา (1%)

3, 12 5



 ความนาสนใจ และทันสมัย (1%)

 ความถูกตอง  และเขาใจในเนื้อหา (3%)

1.1.1, 2.1.1,  2.1.2  
3.1.1, 3.1.2,  3.1.3
4.1.1, 4.1.2

รายงานกลุม

- เอกสารประกอบการรายงาน

 ตรงตอเวลา (1%)
 ความถูกตอง  ครบถวนตามหัวขอที่กําหนด 

(3%)
 ความเปนระเบียบเรียบรอย (1%)

- การรายงานความสามารถในการถายทอด (3%)

 สื่อในการนําเสนอ (1%)
 ความถูกตองและความเขาใจในเนื้อหา (1%)
 การตอบคําถาม (1%)

- การประเมินพฤติกรรมกลุมโดยนักศึกษา (2%)

15, 16 10 

1.1.1, 4.1.1, 4.1.2  ความตั้งใจและความประพฤติในชั้นเรียน 1-16 5

คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรูของ

คณะกรรมการอุดมศึกษาทั้ง  5 ดาน

มี / ไมมี

      เนื้อหารายวิชาประกอบไปดวย การศึกษา

ความสัมพันธระหวางชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดย

ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ 

ตลอดจนตระหนักถึงปญหาและผลกระทบ ในเรื่อง

มลภาวะของสิ่งแวดลอม การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การอนุรักษสิ่งแวดลอม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพ และพลังงานทดแทน กฎหมาย

สิ่งแวดลอม ตลอดจนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

มี

มี

มี

มี

มี



หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
   เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษยกับสิ่งแวดลอม (120-101) จัดทําโดย คณาจารยคณะวิทยาศาสตร 
   มหาวิทยาลัยสยาม. 2552 . โรงพิมพจามจุรีโปรดักส

2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต. สํานักพิมพเกษตรศาสตร 2543.
2. เกษม จันทรแกว. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. สํานักพิมพเกษตรศาสตร 2544.
3. มุกดา สุขสมาน. ชีวิตกับสภาพแวดลอม. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2538.
4. ยุพดี เสตพรรณ. ชีวิตกับสิ่งแวดลอม. พิศิษฐการพิมพ 2544.
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ. เอกสารประกอบการสอน วิชา สศ. 101 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง. มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 2542. 
6. จิรากรณ คชเสนี. มนุษยกับสิ่งแวดลอม. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540.
7. สวัสดิ์ โนนสูง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. สํานักพิมพโอเดียนสโตร 2543.
8. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน. การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม. ดร. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน 2543.
9. อํานาจ เจริญศิลป. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. สํานักพิมพโอเดียนสโตร 2543.
10. วินัย วีระวัฒนานนท. สิ่งแวดลอมและการพัฒนา. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2541.
11. ยศ สันตสมบัติ. ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน. นพบุรี

การพิมพ เชียงใหม 2542.
12. จักรกฤษณ ควรพจน. กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห. สํานักนิติธรรม 2544

3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา
    1. www.pcd.go.th      กรมควบคุมมลพิษ
    2. www.forest.go.th   กรมปาไม

วิธีการสอบ  ภาคทฤษฎี รอยละ 100  ภาคปฏิบัติ



หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน

- แบบประเมินรายวิชา

   -  การนําเสนอผลงานกลุม

2. การประเมินการสอน

- แบบประเมินผูสอน

- ผลการสอบ

3. การปรับปรุงการสอน

อาจารยผูสอนทบทวน และปรับปรุงวิธีการสอน  จากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา    แลวจัดทําแฟมสะสมงาน

รายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ทุกภาคการศึกษา   ภาควิชากําหนดใหและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในชุมชนนักปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร เพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยประเมินคุณภาพ

ของขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนในรายวิชา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา   

เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น

ลงชื่อผูรับผิดชอบรายวิชา / ผูสอน

……………………………………

(อาจารยสมภพ  อยูเอ)

ลงชื่อหัวหนาภาควิชา

…………………………….…………

(ดร. ธัญญาภรณ ศิริเลิศ  )

…………/……....…/……….

ลงชื่อคณบดี

……………….………………………

(ดร. กาญจนา มหัทธนทว)ี                                  

…………/………..…/…..……




