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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำฎรธ์ำนี 
วิทยำเขต/คณะ/สำขำวิชำ  - 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ 

GED3001 วิถีโลก  
Global Society and Living 

2. จ ำนวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ  

หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
4. ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ /และอำจำรย์ผู้สอน 
    ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อำจำรย์สรัญ เพชรรักษ์ 
    อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ 

1. อำจำรย์สรัญเพชรรักษ์ 
2. ดร.กัลญำ แก้วประดิษฐ์ 
3. อำจำรย์ศิริอร เพชรภิรมย์ 
4. อำจำรย์วนิษำ ติค ำ 
5. อำจำรย์ฤทัยชนก ห่วงจริง 
6. อำจำรย์สิทธิพร รอดปังหวำน 

5. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่เรียน 
ภำคกำรศึกษำ 1/2559 ตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตร 

6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ำมี) 
- 

7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ำมี) 
- 

8. สถำนที่เรียน   
GA 101 และ GA 104  

9. วันที่จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 
    15 กรกฎำคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

1.1 เข้ำใจวิวัฒนำกำรของมนุษย์ในสังคมโลก 
1.2 มีควำมรู้และเข้ำใจสถำนกำรณ์ต่ำงๆด้ำนสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และกำรเมืองกำรปกครองระหว่ำง

ประเทศ 
1.3 ศึกษำและวิเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงโลก 
1.4 มีควำมรู้และเข้ำใจประชำคมอำเซียน 
1.5 มีควำมรู้และเข้ำใจกำรปรับตัว และกำรอยู่ร่วมกันในประชำคมโลก 

2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 
ในปัจจุบันโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดยมีข้อมูลทำงวิชำกำรใหม่ๆเกิดขึ้น เสมอ จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง

ปรับปรุงรำยวิชำวิถีโลกให้ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้เท่ำทันกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก และสำมำรถ
ปรับตัวให้ทันยุคสมัย  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

กำรด ำรงอยู่ของมนุษย์ภำยใต้กระแสกำรเปลี่ยนแปลงโลก สถำนกำรณ์ด้ำนสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กำรเมือง
ระหว่ำงประเทศ เทคโนโลยี กำรเปลี่ยนแปลงโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชำกรโลกและประเทศไทย กำรปรับตัวของ
ประเทศไทยในกำรเป็นประชำคมโลกและประชำคมอำเซียน 

Human existence in the changing world; past and current situations of society, culture, 
economy, international politics, and technology; impacts of the global changes on Thailand and 
world population; Thailand adaptation as the society member of the world and that of Asia. 
 
2. จ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภำคกำรศึกษำ  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ภำคกำรศึกษำ 
 

ส อ น เ ส ริ ม ต ำ ม ค ว ำ ม
ต้องกำรของนักศึกษำเป็น
รำยกรณ ี

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

90 ชั่วโมง/ภำคกำรศึกษำ 
 

3. จ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็นรำยบุคคล 
1 ชั่วโมง/สัปดำห์ 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ เบอร์โทรศัพท ์ ช่วงเวลำให้ค ำปรึกษำ 

1) อำจำรย์สรัญเพชรรักษ์ 081-891-6541  
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2) ดร.กัลญำ แก้วประดิษฐ์ 086-953-9393  
3) อำจำรย์ศิริอร เพชรภิรมย์ 095-428-9385  
4) อำจำรย์วนิษำ ติค ำ 089-997-8246  
5) อำจำรย์ฤทัยชนก ห่วงจริง 089-477-6207  
6) อำจำรย์สิทธิพร รอดปังหวำน 089-594-4807  

จัดตำรำงเวลำให้ค ำปรึกษำรำยวิชำวิถีโลก สัปดำห์ละ 1 ชั่วโมง 

 



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมำตรฐำนกำรเรียนรู้

แต่ละด้ำน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้  
ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1) ตระหนัก  เห็นคุณค่ำ  สนใจและกระตือรือร้นใน
กำรเรียนรู้ 
  
 
 
 

1) ก ำหนดให้มีกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝัง
ควำมมี ระเบียบวินั ย   เคำรพในกฎระเบียบของ
มหำวิทยำลัย  เช่น  กำรเข้ำชั้นเรียนตรงเวลำ  แต่งกำย
ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย  กำรยกย่องผู้ที่ท ำดี  ให้
สำธำรณชนได้รับรู้หรือให้รำงวัลตำมโอกำสที่เหมำะสม 
2) ก ำหนดให้สอดแทรกสำระและกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนให้ผู้ เรียนเกิดควำมตระหนักในคุณค่ำของ
คุณธรรม  จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ในกำร
เป็นคนดี 
3) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละครั้ง  ผู้สอนสรุป
และฝำกข้อคิดเก่ียวกับจริยธรรมและคุณธรรมด้ำนต่ำง 
ๆ  ที่เป็นกำรปลูกฝังให้ นักศึกษำซึมซับสิ่งที่ดีงำมอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

1) ประเมินจำกพฤติกรรมของผู้เรียน  เช่น  กำรเข้ำชั้น
เรียนตรงเวลำ  ส่งงำนตรงเวลำและครบถ้วน  กำรร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนอย่ำงผู้มีควำมรับผิดชอบ เป็นต้น 
2) ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย   
กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำและกำรสอบปลำยภำค
กำรศึกษำ 
3) ประเมินจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ที่
แสดงถึงควำมมีวินัย  ควำมพร้อมเพรียง  ควำมเป็นผู้น ำ
และผู้ตำมที่ดี  ควำมเอ้ืออำทร  ควำมรักสำมัคคีและ
ควำมเป็นผู้มีควำมกตัญญู สุภำพอ่อนน้อม 
 
 

2.ควำมรู้ 
2.4 มีควำมรู้  เข้ำใจในกำรเปลี่ยนแปลงและมีจิตส ำนึก
ในกำรเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 

 
1) จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็น
ส ำคัญโดยจัดกิจกรรม ในลักษณะบูรณำกำรควำมรู้และ
ประสบกำรณ์เดิมของผู้เรียนเข้ำกับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ใหม่ได้อย่ำงกลมกลืน 

 
1) ประเมินด้วยกำรสอบย่อย สอบกลำงภำคกำรศึกษำ
และสอบปลำยภำคกำรศึกษำ 
2) ประเมินจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ของรำยวิชำที่
เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรเรียนรู้จำก
กำรปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจได้อย่ำงแท้จริง 

3) ประเมินจำกชิ้นงำนที่ผู้เรียนสร้ำงสรรค์แล้วน ำเสนอ
ผู้สอนทั้งเป็นกลุ่มและรำยบุคคล 

3. ทักษะทำงปัญญำ 
3.4 สำมำรถท ำควำมเข้ำใจ รวบรวม และสรุปประเด็น
สำระต่ำงๆ ได้  
 

 
1) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยกระบวนกำรคิด
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียน  คิดวิเครำะห์  ใคร่ครวญด้วย
เหตุผล  และมีวิจำรณญำณ  เช่น  อภิปรำยกลุ่ม  ฝึก
แก้ปัญหำเป็นกลุ่ม  จัดสถำนกำรณ์จ ำลองให้ผู้เรียนฝึก
ตัดสินใจ เป็นต้น 
2) จัดกำรเรียนรู้ด้วยประสบกำรณ์ตรง  เช่น  ฝึกปฏิบัติ
ด้วยกำรแสดงบทบำทสมมุติ  กำรศึกษำนอกสถำนที่ 
เพ่ือฝึกสังเกต  สัมภำษณ์  พูดคุยกับผู้มีประสบกำรณ์
แล้วสรุปเป็นสำระควำมรู้   แนวคิด  ข้อคิดที่สำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 

 
1) ประเมินด้วยกำรสังเกตพฤติกรรมทำงปัญญำของ
ผู้เรียน  ตั้งแต่ขั้นสังเกตตั้งค ำถำม  สืบค้น  คิดวิเครำะห์ 
สังเครำะห์และประเมินค่ำ ตำมล ำดับ 
2) ประเมินด้วยกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ 
สังเครำะห์และประเมินค่ำในกรณีตัวอย่ำง  บทบำท
สมมติ  บทควำม  บทร้อยกรอง  หรือบทกวีนิพนธ์ที่
น ำเสนอในชั้นเรียน 
3)  ประเมินด้วยกำรใช้สถำนกำรณ์จ ำลองหรือ
กรณีศึกษำ ให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุมี
ผล โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงำนนั้น 

4.ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 
4.1 มีควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 

 
1) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำร
ท ำงำนเป็นคู่   หรือเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกควำมรับผิดชอบ
ทักษะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี   มีทักษะกำรสร้ำง
มนุษย์สัมพันธ์ปรับตัวและยอมรับควำมแตกต่ำงของคน
ในสังคม 
2) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น  ท ำงำนกลุ่ม  กำรแสดงบทบำท

 
1) สังเกตกำรณ์ร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ  สร้ำงเครื่องมือให้ผู้เรียนประเมินผล
ตนเองและประเมินกลุ่มเพ่ือน 
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
สมมุติร่วมกัน กำรท ำงำนเป็นทีม เป็นต้น 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5.1 มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและกำรสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม 
  

 
1 )  จั ดกิ จ กรรมกำร เ รี ยนกำรสอนดั ว ยกำรจั ด
ประสบกำรณ์ตรงให้ผู้เรียนได้  มีโอกำสใช้สถิติพ้ืนฐำน
ในกำรวิเครำะห์  วิเครำะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  และ
น ำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมำะสม 
2) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกำสสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม  เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องกำร  
 

 
1) ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้สะท้อน
ควำมรู้ควำมคิด ควำมเข้ำใจผ่ำนสื่อเทคโนโลยีแบบต่ำง 
ๆ   
2) ประเมินทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้   และกำรใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น 
3) ทดสอบกำรวัดทักษะเชิงตัวเลข  กำรสื่อสำรและกำร
ใช้เทคโนโลยีตำมควำมเหมำะสม 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
 
1.  แผนกำรสอน  
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 – 3 บทที่ 1 สังคมมนุษย์ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

-   - สภำพสังคมโลกสมัยโบรำณ 
-   - สภำพสังคมโลกสมัยกลำง 

  - สภำพสังคมโลกสมัยใหม่ 

9 - บรรยำย 
- - ศึกษำจำกสื่อวีดีทัศน์ 
- - อภิปรำยซักถำม 
- - ท ำแบบฝึกหัด 

 

 

4 - 6 บทที่ 2 สถานการณ์โลกปัจจบุัน  
-   - สงครำมเย็น 
-   - กำรจัดระเบียบโลกใหม่ 
-   - โลกำภิวัตน์  
-   - บทบำทองค์กำรระหว่ำง

ประเทศ 

9 - - บรรยำย 
- - ศึกษำจำกสื่อวีดีทัศน์ 
- - กรณีศึกษำ 
- - อภิปรำยซักถำม 
- - มอบหมำยงำนรำยบุคคล 
- - ท ำแบบฝึกหัด 

 

7-8 บทที่ 3 ปัญหาภัยคุกคามและ
แนวโน้มของสังคมโลก 
ปัญหำภัยคุกคำมของโลก 
   - ภัยคุกคำมทำงธรรมชำติ 
   - กำรก่อกำรร้ำยสำกล 
   - กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
   - โรคระบำด 

6 - มอบหมำยงำน และกำร  
น ำเสนองำนกลุ่มหน้ำชั้น
เรียน 
- ระดมสมองกำรแก้ไข
ปัญหำ 
ต่ำงๆที่อยู่รอบตัวนักศึกษำ 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดกิจกรรม เช่น กำร
แสดงละคร และกำร
อภิปรำยกลุ่ม 

 

9 สอบกลางภาค    
10 – 11  กำรน ำเสนองำนเกี่ยวกับปัญหำภัย

คุกคำมและแนวโน้มของสังคมโลก 
6 - กำรน ำเสนองำน  
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12-14 บทที่ 4 ประชาคมอาเซียน  
   - บริบทของอำเซียน 
   - บทบำทของอำเซียน ควำม
ร่วมมือและผลกระทบของ
ประชำคมอำเซียนต่อประเทศไทย
และนำนำชำติ 
   - กฎบัตรอำเซียน 
   - กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนของประเทศ
ไทย       

9 - บรรยำย 
- อภิปรำยโต้วำที 
- กรณีศึกษำ 
- ศึกษำจำกวีดีทัศน์ 
- ท ำแบบฝึกหัด 

 

15-16 บทที่ 5 การปรับตัวของประเทศ
ไทยกับในการเป็นสังคมโลกและ
ประชาคมอาเซียน 

- กำรปรับตัวของไทยก่อน
สงครำมโลก 
- กำรปรับตัวของไทยในสมัย

สงครำมเย็น 
- กำรปรับตัวของประเทศไทย

ในยุคโลกำภิวัตน์ 
- กำรปรับตัวของไทยเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน 

6 - บรรยำย 
- กรณีศึกษำ 
- อภิปรำย 
- ท ำแบบฝึกหัด 

 

17 สอบปลำยภำค    
2.  แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมิน (%) 

1.1, 4.1 
- เข้ำชั้นเรียน 
- งำนที่ได้รับมอบหมำย 

1-16 10 

2.4, 3.4 
- สอบกลำงภำค 
 

9 20 

2.4, 3.4,  
4.1, 5.1 

- กำรน ำเสนองำนเกี่ยวกับปัญหำภัยคุกคำมและ
แนวโน้มของสังคมโลก 
- รำยงำนกำรวิเครำะห์ข่ำว 

10 - 11 
 
2 - 15  

20 
 
10 
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-งำนย่อยในชั้นเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ำยบทเรียน 2-15 10 
2.4, 3.4  สอบปลำยภำค 17 30 

*   ระบุผลกำรเรียนรู้หัวข้อย่อย เช่น( 1.1, 2.2, 3.3 )ตำมท่ีปรำกฏในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อของ     
รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ของรำยละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2)   
** วิธีกำรประเมิน เชน่ ประเมินจำกกำรเขียนรำยงำนหรือโครงงำน กำรน ำเสนอหน้ำชั้น หรือกำรทดสอบ 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ต ำรำและเอกสำรหลัก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี(2553) วิถีโลก. สุรำษฎร์ธำนี: มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 
2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ  

2.1 ข่ำวและบทควำมวิเครำะห์ข่ำวต่ำงประเทศและในประเทศ ในหนังสือพิมพ์รำยวันและรำยสัปดำห์ เช่นคอลัมน์
เปิดฟ้ำส่องโลก สังคมโลก  

2.2 หนังสือที่เก่ียวกับเนื้อหำในรำยวิชำเช่น หนังสือเกี่ยวกับอำรยธรรมโลก เหตุกำรณ์โลกปัจจุบัน  
2.3 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์และส ำนักข่ำว ทั้งไทยและต่ำงประเทศ 
2.4 เว็บไซต์ประชำคมอำเซียน www.asianthailand.org 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ  
จุลชีพ ชินวรรโณ. (2542). สู่สหัสวรรษที่ 3 กระแสเศรษฐกิจการเมืองที่ไร้พรมแดน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวน

พิมพ์.  
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2538). ไทย-พม่า-ลาว-จีน สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม. โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ.  
พรพิมล สันติมณีรัตน์. (2542). เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ. โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2543). ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กับสงครามการค้า . กรุงเทพฯ:โครงกำร

จัดพิมพ์คบไฟ.  
สมพงศ์ ชูมำก. (2542). กฏหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง . กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพจุฬำลงกรณ์  

มหำวิทยำลัย            
สมพงศ์ ชูมำก. (2551). ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน . กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย.           
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. (2553). การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.  
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.  (2554). การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 
Peter R. Michell and Johbn Schoeffel. (2002). Understanding Power the Indispensable 

Chomsky. The New Press New York. 
 

http://www.asianthailand.org/
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หมวดที ่7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 

แบบประเมินผู้สอนออนไลน์ของมหำวิทยำลัย 
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 

- กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
- ประเมินผลกำรสอบ 
- ผลกำรเรียนของนักศึกษำ  

3. กำรปรับปรุงกำรสอน 
น ำผลกำรประเมินกำรสอนและผลกำรวิเครำะห์ผลกำรเรียนของนักศึกษำโดยผู้สอนมำปรับปรุงกำรสอนหลังสิ้นสุด

กำรเรียนกำรสอนทุกภำคเรียน 
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์รำยวิชำของนักศึกษำ 

- สังเกตกำรณ์สอนโดยทีมผู้สอน 
- สัมภำษณ์ นักศึกษำ 
- แบบรำยงำนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรำยวิชำ หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
- กำรทวนสอบหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป โดยคณะกรรมกำรทวนสอบหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

5.กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 
     5.1 ส ำนักวิชำฯประมวลและวิเครำะห์กำรประเมินกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชำน ำเสนอ
กลุ่มอำจำรย์ผู้สอนและเชี่ยวชำญด้ำนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือวำงแผนปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
กำรเรียนรู้หลังสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนทุกภำคกำรศึกษำ เพ่ือน ำผลกำรปรับปรุงไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ภำคกำรศึกษำต่อไป 
     5.2 มีกำรปรับปรุงรำยวิชำตำมระยะเวลำของกำรใช้หลักสูตร 

 
หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รูปแบบการบูรณาการ เนื้อหารายวิชา 
( เ ช่ น  ง ำ น วิ จั ย  โ ค ร ง ก ำ ร
กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น) 

- 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 
ลงชื่อ..............................................................................วันที.่.................................. ......................... 
 (.....................................................................) 
ประธำนคณะอนุกรรมกำรประจ ำรำยวิชำ 
ลงชื่อ................................................................ ..............วันที่............................................................ 
          (.....................................................................) 


