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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา PMT324 Biomass-based Polymers Laboratory II
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2556

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์จากชีวมวล 2
PMT324 Biomass-based Polymers Laboratory II
2. จานวนหน่วยกิต
1(0-3-3) บรรยาย – ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ปัญญา วงศ์พานิช
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ ดร.ปัญญา วงศ์พานิช
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
อาจารย์สจุ ินดา จิตต์ใจฉ่า
อาจารย์ ดร.ศศิรดี จันทสี
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคเรียนที่ 1/ ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการขึ้นรูปพอลิเมอร์จากชีวมวลด้ วยเทคนิคต่างๆ
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการแปรรูปพอลิเมอร์จากชีวมวลให้ เป็ นลักษณะต่างๆ
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุพอลิเมอร์จากชีวมวลด้ วยเทคนิคต่างๆ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีทกั ษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพอลิเมอร์จากชีวมวล
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา ทวพ 323
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม/
ปฏิบตั ิการ
สอนเสริม
การศึกษาด้วยตนเอง
การฝึ กงาน (กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน)
39 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา
ไม่มี
6 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา
45 ชั่วโมง/ สัปดาห์
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทวพ322 ปฏิบตั กิ ารพอลิเมอร์
จากชีวมวล 1

ด้านที่ 4
ทักษะ
ด้านที่ 3
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู ้
ระหว่างบุคคล
ปั ญญา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ●

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7
● ○ ● ● ● ○ ●

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี -เมล์ หรื อโทรศัพท์ ตามที่
ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบ ATutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
1.3 มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็ นทีมและ
สามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็ นมษุษย์
1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

วิธีการสอน
1.1 ใช้ การสอนแบบสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม การเคารพ
และให้ เกียรติแก่ผ้ อู ่นื ในชั้นเรียน
และในโอกาสต่างๆ
1.2 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง
ให้ ความสาคัญต่อการมีวนิ ัยเรื่อง
เวลา การเปิ ดโอกาสให้ นิสติ แสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของนิสติ เป็ นต้ น

วิธีการประเมินผล
1.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในชั้นเรียนและในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสมั มา
คารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
1.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน
การตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียน และการ
ส่งรายงานโดยการบันทึกการเข้ าเรียนและ
การส่งงาน
1.3 ไม่ส่อแววทุจริตหรือทุจริตในการสอบ
1.4 พิจารณาจากการไม่ลอกเลียนงานของ
ผู้อ่นื ในการทารายงานกลุ่มและเดี่ยว

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ
สอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การถาม-ตอบ เพื่อร่วมกัน
อภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการจัดทารายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนการ
สอน
2.2 การสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3 ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน
2.4 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.5 การนาเสนอผลงานและการอภิปราย
2.6 รายงานปฏิบตั กิ าร

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่สี าคัญ
ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พ้ นื ฐาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจ
และอธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอลิ
เมอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ ไขปัญหาต่างๆ
2.4 รู้ เข้ าใจและสนใจพัฒนาความรู้
ความชานาญทางวัสดุพอลิเมอร์
2.5 มี ค วามรู้ ค รอบคลุ ม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีวั สดุ พ อลิ เมอร์ เล็งเห็น

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ เข้ าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.6 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือการฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรใน
ห้ องปฏิบตั กิ ารหรือภาคสนาม
2.7 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็ นระบบ
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้ องการ

วิธีการสอน
3.1 ฝึ กการคิดและตอบปัญหาใน
ชั้นเรียน แสดงความคิดเห็นและ
ระดมสมองในการแก้ ไขปัญหา
ตามประเด็นปัญหาที่กาหนด
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
มอบหมายการทารายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 ประเมินคุณภาพของรายงาน
3.2 ประเมินจากการตอบปัญหาในชั้นเรียน
และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3 การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ 4.1 การทารายงานเดี่ยว งานกลุ่ม 4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล
4.2 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกระหว่าง
4.2 การนาเสนอรายงาน
และงานกลุ่ม
ผู้เรียนในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็น
ได้ เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่
และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทาง
สถิตหิ รือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มา
ใช้ ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์

วิธีการสอน
5.1 แนะนาวิธกี ารและแหล่ง
สืบค้ นข้ อมูลจากระบบสารสนเทศ
5.2 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ น
วารสารที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ประกอบการจัดทา

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินคุณภาพของรายงาน
5.2 พิจารณาจากผลงาน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ และใช้สื่อที่เหมาะสมในการ
นาเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมี
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5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และสืบค้ น รายงาน
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์จากแหล่ง
ข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และใช้ อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้ อมูล
แปลความหมาย และสื่อสารข้ อมูล
ข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้ องและภาษาอังกฤษในระดับใช้
งานได้ อย่างเหมาะสม

ประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี
1

2-3

4-5

6

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
- แนะนารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
3
- บรรยาย
แผนการสอน/ การประเมินผล
- ความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ าร
- การเขียนรายงาน/ การบันทึกข้ อมูล
ปฏิ บั ติ ก ารการเตรี ย มวั ส ดุ รู พ รุ น ด้ วย
6 - สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
Freeze drying technique
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
- ศึ ก ษาผลของอั ต ราการแช่ แ ข็ง ต่ อ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร
ลักษณะของรูพรุนที่ได้
- ศึกษาผลของความเข้ มข้ น พอลิเมอร์
ต่อนา้ หนักและความแข็งแรงของวัสดุ
ปฏิ บั ติ ก ารการเตรี ย มวั ส ดุ รู พ รุ น ด้ วย
6 - สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
Salt-leaching technique
บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อ
- ศึกษาผลของขนาดอนุ ภาคเกลือต่ อ
ควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร
ขนาดรูพรุน
- ศึกษาผลของความเข้ มข้ นพอลิเมอร์
ต่อนา้ หนักและความแข็งแรงของวัสดุ
ปฏิบั ติ การการเตรี ย มอนุ ภ าคเซลลู โลส
3 - สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
ระดับนาโนจากหยวกกล้ วย
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
- ศึกษาผลของระยะเวลาการต้ มต่อการ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้สอน
อ.ปัญญา
วงศ์พานิช

อ.ปัญญา

อ.ปัญญา

อ.ปัญญา

หน้า 5

PMT324

7

8
9

10

11

มคอ.3
เกิดอนุภาคนาโน
สรุปปฏิบตั กิ ารครั้งที่ 1

3

สอบกลางภาค
ปฏิบตั กิ ารการเตรียมกระดาษ
- ศึกษาผลของการเติมนา้ แป้ งต่อความ
แข็งแรงของกระดาษ
ปฏิบตั กิ ารกระบวนการย้ อมผ้ า
- ศึกษาผลของอุณหภูมติ ่อการย้ อมติดสี

13-14

ป ฏิ บั ติ การการเต รี ย ม thermoplastic
starch
- ผลของปริ ม าณกลี เซอร์ รี น ต่ อ ระยะ
การดึงยืดของฟิ ล์ม
ปฏิบตั กิ ารการขึ้นรูป Compossite
- ศึ กษาผลของการเติ มไบโอฟิ ลเลอร์
ต่อลักษณะปรากฏและความแข็งแรง
สรุปปฏิบตั กิ ารครั้งที่ 2

15-16

สอบปลายภาค

12

3

3

3

3

3

- นิสติ แบ่งกลุ่มนาเสนอสรุป
ปฏิบตั กิ าร โดยค้ นคว้ าข้ อมูล
เพิ่มเติมประกอบการอภิปราย
- สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร
- สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร
- สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร

อ. ปัญญา

- สอบย่อยก่อนปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อควรระวังในการทาปฏิบตั กิ าร
- นิสติ แบ่งกลุ่มนาเสนอสรุป
ปฏิบตั กิ าร โดยค้ นคว้ าข้ อมูล
เพิ่มเติมประกอบการอภิปราย

อ.ศศิรดี

อ.สุภาภรณ์

อ.สุจินดา

อ.ศศิรดี

อ.สุจินดา
อ.สุภาภรณ์
อ.ศศิรดี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

วิธีประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1.1, 1.5
2.1, 2.2, 2.4-2.7
3.1, 3.3
1.1, 1.2, 1.5
2.1, 2.2, 2.4-2.7
3.1, 3.3
5.1, 5.3- 5.5, 5.7
1.1-1.5, 1.7
4.1-4.4

1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค
1.3 การสอบย่อย
2.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทารายงาน
2.2 รายงานปฏิบตั กิ ารหน้ าชั้นเรียน

10
18
2-8, 11-16
3-7 และ 10-13
7, 13-14

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
25%
25%
10%
15%
15%

ทุกสัปดาห์

10%

3.1 การเข้ าชั้นเรียน และการส่งงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ปัญญา วงศ์พานิช. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์จาก
ชีวมวล 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ.3

สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิ
เมอร์จากชีวมวล 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ.
ศศิรดี จันทสี. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์จากชีว
มวล 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
สุจินดา จิตต์ใจฉ่า. 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์จาก
ชีวมวล 2 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ดูเอกสารอ้ างอิงในเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทวพ324 ปฏิบัติการพอลิเมอร์จากชีวมวล 2
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับพอลิเมอร์
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ และข้ อเสนอแนะ
ผ่านทางเว็บบอร์ด ATutor ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทาเป็ นช่องทางสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนาผลการประชุม และผลการ
ประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิชาการดาเนินการ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
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