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 รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
MAEJO  UNIVERSITY 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะผลิตกรรมการเกษตร   สาขาวิชาอารักขาพืช 
Faculty of Agricultural Production    

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา       รหัสวิชา กฎ 440 ชื่อรายวิชา สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
2. จ านวนหน่วยกิต        
 

3 หน่วยกิต ( 2 – 3 - 5) 
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 3.1     /      

ส าหรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)    สาขาวิชาอารักขาพืช 

                  
ส าหรับ 

หลายหลักสูตร  

 3.2          ประเภทของรายวิชา        ศึกษาท่ัวไป  
   /     วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา      แกน   /    เอกบังคับ       เอกเลือก 
        วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพั์ชร  เถียรวรกานต์ 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพั์ชร  เถียรวรกานต์ และ  

อาจารย์ ดร. ชัชวิจก์  ถนอมถิ่น 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
 ภาคการศึกษาที่     1     /     2    3         ชั้นปีที่เรียน 3  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 รหัสวิชา  กฎ  300                   ชื่อรายวิชา    กีฏวิทยาเบื้องต้น 
 รหัสวิชา  รพ 300                 ชื่อรายวิชา     โรคพืชเบื้องต้น 
 รหัสวิชา  คม 100                               ชื่อรายวิชา     เคมีทั่วไป 
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

 รหัสวิชา.........................      ชื่อรายวิชา.......................................................................................  

8. สถานที่เรียน   
   /         ในสถานทีต่ั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้    /       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  เชียงใหม่ 
            นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่- เฉลิมพระเกียรติ 
             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  ชุมพร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภาคการศึกษาที่         1  /      2 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 26  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
        1.2  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
         เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและน าไปบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืนได้  เสริมสร้าง
ทักษะด้านการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย  การพัฒนาตนเอง  การบริหารเวลา การจัดท า
โครงงาน และการฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมุ่งสนองนโยบายการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ การจัดหมวดหมู่ รูปแบบ ประโยชน์และการน าไปใช้ และผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติงาน 45
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

          จัดชว่งเวลาให้นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการสัปดาห์ละ 2  ชั่วโมง  
โดยอาจารย์ผู้สอนแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 
          อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
กฏ 440 o o o o o   o o  o o o o o o o  

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
1.1 มีความยึดมั่นความดีงามในทาง
วิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 

มีการสอดแทรกสาระทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  ระหว่างการเรียน
การสอน 
ปลูกฝังค่านิยมของความเป็นไทย เช่น
เรื่องของการไหว้  ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน การเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่  

ประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักศึกษา  

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

-รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูก
ระเบียบ 
-ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่อง
การตรงต่อเวลา เช่น มีคะแนนสะสม
ส าหรับกลุ่มที่เข้าห้องเรียนตรงเวลา 
-ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อ
สังคม 

-ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษา  
-พฤติกรรมในการเข้าเรียน 
-การน าส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

1.3 เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ค านึงถึง
ความเสมอภาค รวมถึง
ระเบียบและกฏเกณฑ์ใน
สังคม 

 
 
 

มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน ประเมินจากการท ากิจกรรมกลุ่มใน
ห้องเรียน 
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2.  ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

เน้นการสอนที่อยู่บนพ้ืนฐานผู้เรียน
เป็นส าคัญ   
เน้นการสอนที่ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  
เน้นการสอนโดยฝึกปฏิบัติผ่าน
โครงงาน 
เน้นการสอนที่นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม   

การประเมินความรู้ก่อนและหลัง
ศึกษา 
แฟ้มสะสมผลงาน 
การน าเสนอในชั้นเรียน 
โครงงานที่น าเสนอ 
การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
 

2.2 มีความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ที่ได้เข้ากับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

เน้นการสอนที่เป็นกรณีศึกษา,  
เน้นการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 
เน้นการสอนที่ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

การประเมินความรู้ก่อนและหลัง
ศึกษา 
แฟ้มสะสมผลงาน 
การน าเสนอโครงงาน 
การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถในการใช้ระบบคิด
ที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ 
 

จัดอบรมเรื่องการเขียนโครงงานวิจัย
และให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และวิพากษ์ โดยผ่านการท า
โครงงานวิจัย 
 

การสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รวมถึงการวิพากษ์เก่ียวกับ
การท าโครงงานวิจัย  ตั้งแต่การตั้งชื่อ
เรื่อง  จนถึงการน าเสนอผลงานที่ได้
โดยมีการติดตามความก้าวหน้าทุก
เดือน 
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3.2 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
แก้ไขปัญหา และน าไปบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้องได้ 

สอดแทรกกรณีศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
โครงงานวิจัยโดยมีโจทย์วิจัยมาจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงงานวิจัย 
รายงานความก้าวหน้าในการท า
โครงงานวิจัย 
ภาพการลงพ้ืนที่ท าโครงงาน 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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4.1 มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและ
องค์การ 

มอบหมายงานให้ท างานเป็นกลุ่ม และ
จัดท าแผนงานพร้อมผู้รับผิดชอบ
น าเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน โดยมีการ
รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.2 มีความสามารถในการปรับตัวใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการนับถือความแตกต่างและ
คุณค่าของความหลากหลาย 

มอบหมายงานให้ท างานเป็นกลุ่ม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.3 มีภาวะการเป็นผู้น า ช่วยเหลือ
ผู้อื่น และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

มอบหมายงานให้ท างานเป็นกลุ่ม 
โดยมีการบริหารจัดการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและจัดท าแผนการ
ท างานของกลุ่มด้วยตนเอง  มีการ
สลับกันเป็นหัวหน้ากลุ่มในการท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.4 มีความสามารถในการวางแผน
และรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

งานที่ได้รับมอบหมาย แฟ้มสะสมผลงาน 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีทักษะทางภาษาและรูปแบบการ
สื่อสารที่เหมาะสม 

มอบหมายโครงงาน ที่ต้องสืบค้นจาก
เอกสารอ้างอิงทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ น าเสนอในรูปแบบ
ของการบรรยายและจัดนิทรรศการให้
ความรู้ 

ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ
และการเขียนรายงาน 
 

5.2มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 
ติดต่อสื่อสาร จัดการและน าเสนอ
ข้อมูลได้ 

มอบหมายงานที่ต้องสืบค้น จัดการ
และน าเสนอข้อมูล 
การสื่อสารและน าส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

5.3 มีความสามารถในการค้นคว้า หา
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้วย
ตนเอง 

มอบหมายงานที่ต้องสืบค้น จัดการ
และน าเสนอขอ้มูล 

ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน  
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง) 
บรรยาย    ปฏบิัต ิ 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ผู้สอน 

      1-3 บทน า  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 
 

   6          9 บรรยาย, KWL, 
กิจกรรมกลุ่ม 
ฝึกปฏิบัติ 

PowerPoint 
วีดีทัศน์ 

ตัวอย่างสารเคมีฯ 

ผศ.ดร. ณัฏฐ์พัชร 

      4-6 สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง  
สารล่อแมลง สารไล่แมลง 

   6           9 บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 

Powerpoint 
โครงงาน 

ตัวอย่างสารก าจัดแมลง 

ผศ.ดร. ณัฏฐ์พัชร 

7 สารก าจัดไร สารก าจัดหอย 
สารก าจัดนก สารก าจัดปลา สารก าจัดหนู 

   2           3 บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ 
กิจกรรมกลุ่ม 

PowerPoint 
ตัวอยา่งสารเคมีกลุ่มต่างๆ 

ผศ.ดร. ณัฏฐ์พัชร 

8 สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช    2           3 บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ PowerPoint 
ตัวอย่างสารชีวภัณฑ์ 

ผศ.ดร. ณัฏฐ์พัชร 

      9 การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ถูกวิธี    2           3 การสอนแบบร่วมมือ 
ร่วมคิด ,ฝึกปฏิบัติ 

Chart 
PowerPoint 

ผศ.ดร. ณัฏฐ์พัชร 

10-11 สารป้องกันก าจัดโรคพืช    4           6 บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ PowerPoint 
ตัวอย่างสารก าจัดโรคพืช 

ผศ.ดร. ณัฏฐ์พัชร 

12-15 สารก าจัดวัชพืช   8           12 บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ PowerPoint 
ตัวอย่างสารก าจัดวัชพืช 

อ.ดร. ชัชวิจก์ 

 รวม 
 

30           45    

 

 

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ทีป่ระเมิน   สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1 1.2, 1.3, 2.2 การประเมินความรู้ก่อนและหลัง
การศึกษา 

1, 15 0 

2 1.1, งานที่ได้รับมอบหมาย รายงานผล
ผลปฏิบัติการ 

2-14 10 

3 1.2 แบบสอบถาม 1 0 
4 3.1 การสังเกตการณ์ 1-15 0 
5 1.3 กิจกรรมกลุ่ม 4, 8, 12 10 
6 1.2, 2.2 การน าเสนอในชั้นเรียน 15 10 
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7 1.2, 1.3, 2.2 การถามตอบในชั้นเรียน 1-15 0 
8 1.2, 1.3, 2.2  สอบกลางภาคและปลายภาค 8, 16 50 
9 4.4 การจัดแผนงาน 4, 8, 12 5 
10 5.1, 5.2, 5.3 การท าโครงงานและจัด

นิทรรศการ 
15 15 

เกณฑ์การประเมินผล   
 76.1 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 52.1 – 58  % ระดับคะแนน  C 
 70.1 – 76  % ระดับคะแนน  B+ 46.1 – 52  % ระดับคะแนน  D+ 
 64.1 – 70  % ระดับคะแนน  B 40.1 – 46  % ระดับคะแนน  D 
 58.1 – 64  % ระดับคะแนน  C+ ต่ ากว่า 40 % ระดับคะแนน  F 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
    Matthews G.A., Bateman, R., and Miller P. 2014. Pesticide Application Methods. 4 th edition. John  
             Wiley & Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, 503 pp.  
    David, F. and Moriarty, T. 2014. Pesticide Risk Assessment for Pollinators. Society of Environmental  
             Toxicology and Chemistry (SETAC). 212 pp.   
    Ware, G. W. An Introduction to Insecticides. 3rd edition. Radcliffe’s IPM World Textbook. 
     (http://ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm) 
    กรมวิชาการเกษตร.  2553.  คู่มือการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช.  
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

Ware, G.W. 1994. The Pesticide Book. 4th edition. Thomson Publication, Fresno, California. pp.        
          41-74. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
       
4.  ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   

 4.1   ผลงานวิจัย   
            ผลการควบคุมเพลี้ยอ่อนโดยใช้เชื้อราขาวและเชื้อราเขียว 
             ประสิทธิภาพของชอล์คก าจัดมด 

 4.2  งานบริการวิชาการ 
             ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง 

 4.3  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
              - 

http://ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm
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5.  ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
           การใช้ textbook, Powerpoint ภาษาอังกฤษ, การเข้าถึง website ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น   
 
6.  การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
 
7.  การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 
 

 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       ให้นักศึกษาประเมินผลิตผลของรายวิชา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน  ,วิธีการสอน ,วธิีการประเมินผล , สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน  ,และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จากผู้สังเกตการณ์ หรือผลการเรียนของนักศึกษา  
3.  การปรับปรุงการสอน 
          น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
        อาจารย์ผู้สอนพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
         อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทบทวนผลการประเมินของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ผลการสอบ  ,แฟ้มสะสม
ผลงานที่น าเสนอ เป็นต้น แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

         คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมในการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา
ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
         คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ  ได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
รายวิชา 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดให้มีระบบทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ของนักศึกษา และผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางคณะ  หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน วิเคราะห์ผลที่ได้ และน าเสนอแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนารายวิชา  น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงพร้อมเสนอสาขาวิชาเพ่ือใช้ในการสอนครั้งต่อไป 

 


