
มคอ. 3

รายละเอยีดของรายวชิา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาศาสตรเทคโนยีและการเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและช่ือรายวิชา

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

เปดสอนใหกับหลักสูตร ................... .............................................. สาขาวิชา ..........................................
เปดสอนใหกับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี)

ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
 บังคับ  เลือก

กลุมวิชา
 ภาษาและการส่ือสาร  มนุษยศาสตร
 สังคมศาสตร  คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชา
 แกน  บังคับ  เลือก
 เฉพาะดาน  บังคับ  เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพ  บังคับ  เลือก
 ชีพ  บังคับ  เลือก
 เอก  บังคับ  เลือก
 โท  บังคับ  เลือก
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………..………………

หมวดวิชาเลือกเสรี
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4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 1. หัวหนางานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
อาจารยผูสอน 1. อาจารยผูสอนท่ีไดรับมอบหมาย

5. ภาคการศึกษา /ช้ันปที่เรียน
ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2558 ปริญญาตรีทุกช้ันป

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
 ไมมี
 มี รายวิชา …………………………………..

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
 ไมมี
 มี รายวิชา……………………………………

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด
 วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันท่ี 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตรและเจต
คติทางวิทยาศาสตร

1.2 เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
1.3 เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
1.4 เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงผลกระทบ ตลอดจนแนวทางการแกปญหาทางส่ิงแวดลอม
1.5 เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการสงเสริมสุขภาพ
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1  เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดครอบคลุมตามวัตถุประสงคของรายวิชา
2.2  เพื่อใหการจัดการสอนสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
2.3  เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและ

ผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม

15ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 30ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 45ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา -

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ช่ัวโมง/สัปดาห (อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  หรือรายกลุมตามความตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล
1.1 การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

ขอบังคับของสถาบันและสังคม
1.2 การแสดงออกถึงการมีวินัยใน

การเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย
สุจริต ขยัน อดทน สูงาน

1.3 การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน รวมถึงเคารพในคุณคา
และศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย

1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และมีจิตสํานึกสาธารณะ

1.5 รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

1.1 กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียน
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแตง
กายท่ีเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง
สถาบัน และสังคม เคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน และมีความซื่อสัตย
สุจริต

1.2 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ

1.3 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ
เชิงปฏิบัติการ (Interactive
action learning)

1.4 การใชกรณีศึกษา (Case
study)

1.5 มีการจัดกิจกรรมสําหรับ
พัฒนาการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม การมีจิต
อาสา และจิตสํานึกสาธารณะ

1.1 วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี
1.2 วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
1.3 วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา
1.4 วัดและประเมินจากผลการเขา
รวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
การมีจิตอาสา และจิตสํานึก
สาธารณะ
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2. ความรู
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

2.1 การแสดงออกถึง
ความสามารถในการเขาถึง
แหลงการเรียนรู

2.2 การแสดงออกถึง
ความสามารถในการบูรณา
การความรู และการประยุกต
ความรู

2.3 มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง
การเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถ
เขา ถึงแหล งเรียนรู   บูรณาการ
ความรู และประยุกตใชความรูตาม
หลักการและทฤษฎี ท่ี สํ า คัญใน
เน้ือหาท่ีศึกษา โดยใชกลวิธีการสอน
ท่ีหลากหลายท้ังการบรรยายรวมกับ
ก า ร อ ภิ ป ร า ย  ก า ร ค น ค ว า
กร ณี ศึ กษา  ตลอดจนนํ า เ สนอ
ประเด็นท่ีผู เรียนสนใจ เพื่อการ
เรียนรูรวมกันของกลุม

2.1 การทดสอบยอย
2.2 ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย

ภาคเรียน
2.3 ประเมินจากรายงานการศึกษา

คนควา
2.4 ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในช้ันเรียน

3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

3.1 สามารถใชทักษะทาง
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
คิดวิเคราะห  คิดเชิงเหตุผล
และคิดเชิงบูรณาการใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ
สรางประโยชนตอตนเองและ
สังคมได

การสอนท่ีเนนใหผู เรียนไดฝก
ทักษะการคิดและการแกไขปญหา
ท้ั ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ ม ใ น
สถานการณท่ัวไป โดยใชวิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย เชน การอภิปราย
กลุ ม    การทํากรณี ศึกษา การ
โตวาที การจัดทําโครงการ และการ
ใชเกมส เปนตน

3.1 การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา

3.2 การประเมินจากผลงานท่ีเกิด
จากการใชกระบวนการแกไข
ปญหา การศึกษา คนควาอยาง
เปนระบบ การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงานการ
วิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา
การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุม การประชุม
ปรึกษา ปญหาและการสัมมนา
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ทั้ง
ในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม

4.2 มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง
ตอผูอ่ืน และตอสังคม

4.3 แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธการสอนท่ีเนนการ
มีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียน
กับผูสอน และผูเรียนกับ
สังคม

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีการทํางานเปนทีม
เพื่อสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนํา
และผูตาม

4.3 จัดกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษาไดมีความ
รับผิดชอบ ปฏิสัมพันธท่ีดี
ในสังคม-พหุวัฒนธรรม

4.1 การประเมินความสามารถใน
การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน
และทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค

4.2 การประเมินผูเรียนในการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผู
ตาม ในสถานการณ    การ
เรียนรูตามวัตถุประสงค

4.3 ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม
และการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

5.1 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร

5.2 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการติดตอส่ือสาร โดยใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม

5.3 การแสดงออกถึง
ความสามารถในการวิเคราะห
ตัวเลข แปรผลและนําเสนอ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และ
ใชเปนพื้นฐานแกปญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน

5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
ส่ือสารระหวางบุคคลท้ังการพูด
การฟง และการเขียนในกลุม
ผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน
และบุคคลท่ีเก่ียวของ

5.2 การจัดประสบการณการเรียนรู
ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การส่ือสารท่ีหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ

การประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต
และแบบประเมินทักษะการพูด การ
เขียน การทดสอบทักษะการฟงจาก
แบบทดสอบท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู การทดสอบ
การวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ
การทํารายงานกรณี และการ
วิเคราะหขอมูลผลการ ศึกษาวิจัย
การศึกษาอิสระ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล
5.4 การแสดงออกถึงการมีทักษะ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนขอมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู

5.3 การจัดประสบการณการเรียนรู
ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใช
ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะการ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง
และเน้ือหาท่ีนําเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/

ส่ือการเรียน
การสอน ผูสอน

1-4 บทที่ 1  วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และกระบวนการ
เสาะแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร
1.1  วิทยาศาสตร
1.2 เทคโนโลยี
1.3  ประเภทของเทคโนโลยี
1.4 ความสัมพันธระหวาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5 ความสําคัญของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.6 องคความรูทางวิทยาศาสตร
1.7 เจตคติทางวิทยาศาสตร

(Scientific Attitude)

12 บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ ยกตัวอยาง
ประกอบ โดยใช
PowerPoint ต้ังคําถาม
และอภิปราย โดยเนน
กิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ

: ปฏิบัติการวิเคราะหเจต
คติทางวิทยาศาสตร

: ปฏิบัติการทักษะทาง
วิทยาศาสตร

PowerPoint
และ แผนใส

อาจารย
ผูสอน
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/

ส่ือการเรียน
การสอน ผูสอน

5-7

1.8 กระบวนการเสาะแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร

1.9 การเสาะแสวงหาความรูโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร

1.10 ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (Scientific
Process  Skills)

1.11 วิธีการทางวิทยาศาสตร
บทที่ 2 วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
และผลกระทบ
2.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานการศึกษา
2.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานการแพทยและ
สาธารณสุข

2.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานการส่ือสาร

2.4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานส่ิงแวดลอม

2.5 ผลกระทบของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

9 บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ โดยใช
PowerPoint ต้ังคําถาม
และอภิปราย โดยเนน
กิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ

: ปฏิบัติการสํารวจ
เทคโนโลยีท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน

: ประเมินผลกระทบของ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

PowerPoint
และ แผนใส

อาจารย
ผูสอน

8 สอบกลางภาค 2 แบบทดสอบ
- อาจารย

ผูสอน
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/

ส่ือการเรียน
การสอน

ผูสอน

9-16 บทที่ 3 คุณภาพชีวิตและการ
สงเสริมสุขภาพ
3.1 ความหมายและความสําคัญ

ของคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต
3.3 ดัชนีช้ีวัด และการประเมิน

คุณภาพชีวิต
3.4  สุขบัญญัติแหงชาติ 10

ประการ
3.5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6 การสงเสริมสุขภาพ

24 บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ โดยใช
PowerPoint ต้ังคําถาม
และอภิปราย โดยเนน
กิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ

: ประเมินคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง

: ปฏิบัติการสงเสริม
สุขภาพดวยวิธีตางๆ

PowerPoint
และ แผนใส

อาจารย
ผูสอน

3.7โภชนาการ
3.8 การคุมครองผูบริโภค
3.9 จุดมุงหมายในการคุมครอง

ผูบริโภค
3.10 การดําเนินงานเกี่ยวกับ

การคุมครองผูบริโภค
3.11 หลักการซื้อผลิตภัณฑ
3.12 ส่ิงท่ี ผูบริ โภคควรทราบ

เ ก่ียวกับของ กิน ของใช
และบริการตาง ๆ

3.13 การใหบริการทางสุขภาพ
3.14 การประกันสุขภาพ
3.15 กลไกของการโฆษณา
3.16 การสงเสริมสุขภาพจิต
3.1 นนัทนาการ (Recreation)
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/

ส่ือการเรียน
การสอน

ผูสอน

3.18 ค ว า ม ก า ว ห น า ท า ง
เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี มี ผ ล ต อ
สุขภาพจิต

17- 18 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบ
- อาจารย

ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมิน

2.1(1), 2.1(2), 3.1(1),
3.1(2), 5.1(1), 5.1(2),
5.1(3)

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

8

17-18

20 %

30 %

1.1(1), 1.1(2), 2.1(1),
2.1(2), 2.1(3), 3.1(1),
3.1(2), 4.1(1), 5.1(1),
5.1(2), 5.1(3)

คนควา การนําเสนอ
การทํางานกลุมและผลงาน

แบบฝกหัด
ตลอดภาคเรียน 20%

1.1(1), 1.1(2), 2.1(1),
2.1(3), 3.1(1), 3.1(2),
4.1(1), 5.1(1), 5.1(2),
5.1(3)

การเขาช้ันเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในช้ัน

เรียน

ตลอดภาคเรียน 30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

- เกษม จันทรแกว. (2540). วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานครฯ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
- การฟาสวนภูมิภาค. (ม.ป.ป.). ความปลอดภัยเก่ียวกบไฟฟาและการปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟา

ดูด. กองวิศวกรรมส่ือสารและความปลอดภัย, กระทรวงมหาดไทย.
- จันทรเกษม ,สถาบันราชภัฏ. (2554). วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานครฯ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
- ถนัด ศรีบุญเรื่อง. (2541). วิทยาศาสตรกับสังคม. กรุงเทพมหานครฯ. บุญศิริการพิมพ.
- สมบัติ กาญจนกิจ. (2540). นันทนาการชุมชนและโรงเรียน (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพมหานครฯ.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
- ส่ือตางๆ เชน  อินเทอรเน็ต โทรทัศน รายการสารคดี ไดแก National Geography

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน
1.2 ใหนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย

2. กลยุทธการประเมินการสอน
คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกําหนดใหมีการประเมินการสอนรายวิชา  ดังน้ี

2.1 ประเมินผูสอนโดยนักศึกษา
2.2 ประเมินผูสอนโดยคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
2.3 ประเมินผูสอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน
3.2 ประชุมอาจารยผูสอนในรายวิชาน้ีเพื่อพัฒนาสาระและการสอนท่ีเหมาะสม
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ประชุมอาจารยผูสอนในการกําหนดเกณฑแนวการวัดผล และเกณฑการประเมินผล
4.2 ทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใหโอกาสแกนักศึกษาในการสอนซอมรายจุดประสงค

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกครั้งหลังการสอน
5.2 สัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางอาจารยผูสอน

หมวดอื่นๆ

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


