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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาทนก ทวพ 311 โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 311 โครงสร้ างและสมบัติพอลิเมอร์
PMT 311 Polymer structure and properties
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6) คือ 3 หน่วยกิต บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้ วยตนเอง 6 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์)
ประเภทของรายวิชา วิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ ผู้สอน อ.วาสินี จันทร์นวล (wasineec@g.swu.ac.th)
อาจารย์ผ้ ูสอน
ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา (nawadon@g.swu.ac.th)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฎาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้และเข้ าใจพื้นฐานโครงสร้ างและสมบัติของพอลิเมอร์ท่จี ะสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ กบั กระบวนวิชาชั้นสูงต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อ จั ดเนื้ อหา กระบวนการเรี ยนการสอนและสื่อการสอนให้ มีค วามเหมาะสมกับ ผู้ เรี ยน
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้และเข้ าใจพื้นฐานทางโครงสร้ างและสมบัติพอลิเมอร์
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
โครงสร้ างพอลิเมอร์ การเกิดผลึก สมบัติเชิงกายภาพของพอลิเมอร์ สมบัติทางความร้ อน ทาง
แสง เชิงกล การนาไฟฟ้ า ความหนาแน่น ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างทางกายภาพและทางเคมีต่อ
สมบัติของพอลิเมอร์ ความเข้ ากัน วิทยากระแสของพอลิเมอร์ อุณหพลศาสตร์ของพอลิเมอร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง/ ภาค
การศึกษา

ไม่มี

0 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

90 ชั่วโมงต่อ/ สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิช
า

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ด้านที่ 5
ความสัมพัน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ธ์ระหว่าง
การสือ่ สารและการใช้
บุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความ
รับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

ทวพ
311

                            

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรื อรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี -เมล์ เฟสบุ๊ค หรือโทรศัพท์
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ตามที่ป ระกาศในเค้ าโครงรายวิ ช าผ่ า นระบบ ATutor และเว็บ ไซต์ ของคณะเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
(1.1)
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(1.2)
1.3 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม (1.5)

วิธกี ารสอน
1.1 ใช้ การสอน แบ บ สอด แท รก
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การเคารพ
และให้ เกียรติแก่ผ้ ูอ่ นื ในชั้นเรียนและ
ในโอกาสต่างๆ
1.2 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง
ให้ ความสาคัญต่อการมีวนิ ัยเรื่องเวลา
การเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของนักศึกษา เป็ นต้ น

วิธกี ารประเมินผล
1.1 ประเมิ น ผลจากพ ฤติ ก รรมที่
แสดงออกในชั้ น เรี ย นและในโอกาส
ต่ างๆ ที่เกี่ย วข้ อ งทางด้ านคุ ณ ธรรม
และจริยธรรม การมีสมั มาคารวะ ต่อ
ผู้อาวุโสและอาจารย์
1.2 การตรวจสอบการมีวินั ยต่ อการ
เรีย น การตรงต่ อเวลาในการเข้ า ชั้ น
เรียนและการส่งรายงานโดยการบันทึก
การเข้ าเรียนและการส่งงาน
1.3 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตใน
การสอบ

วิธกี ารสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการสอน
พาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การถาม -ตอบ เพื่ อร่ วม กั น
อภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
การจัดทารายงาน

วิธกี ารประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 ประเมินจากการอภิปรายและการ
ตอบคาถามในชั้นเรียน
2.3 รายงานการศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
2.4 การนาเสนอผลงานและการ
อภิปราย

2. ความรู ้
ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีท่สี าคัญ ใน
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พ้ นื ฐาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง (2.1)
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและ
อธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอลิเมอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไข
ปัญหาต่างๆ (2.2)
2.3 รู้ เข้ าใจและสนใจพัฒนาความรู้
ความชานาญทางวัสดุพอลิเมอร์ (2.4)
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์กบั
ความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2.7)
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3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็ นระบบ (3.1)
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ
การแก้ ไขปัญหาทางเทคโนโลยีวสั ดุพอ
ลิเมอร์ได้ อย่างเหมาะสม (3.4)

วิธกี ารสอน
3.1 ฝึ กการคิดและตอบปั ญหาในชั้น
เรี ย นและแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
ปั ญ หา และระดมสมองในการแก้ ไข
ปั ญ หาจากกรณี ศึ กษา ตามประเด็น
ปัญหาที่กาหนดไว้ แล้ ว
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
มอบหมายการจัดทารายงาน

วิธกี ารประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงาน
3.2 ประเมิน จากการตอบปั ญ หาใน
ชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
3.3 การสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์ฯ
5.1 สามารถระบุ เข้ าถึง และสืบค้ น
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์จาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ (5.3)

วิธกี ารสอน
5.1 แนะน าวิธีการและแหล่ งสืบค้ น
ข้ อมูลจากระบบสารสนเทศ
5.2 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ นวารสาร
ที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ประกอบการจัดทารายงาน

วิธกี ารประเมินผล
5.1 ประเมิ น ความสามารถในการ
สืบค้ นข้ อมูลและการเข้ าถึงระบบสาระ
ส น เท ศ ทั้ งภ าย ใน แ ล ะภ าย น อ ก
มหาวิ ท ยาลั ย จากโจทย์ ปั ญหาทาง
โครงสร้ างและสมบัติพอลิเมอร์ท่นี ิสิต
ได้ รับมอบหมาย
5.2 ประเมินคุณภาพของรายงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
1

2-3

4-5

6-7

8
9

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
1. แนะนารายวิชา ชี้แจงจุดประสงค์
3
1. แนะน ารายวิชา วัต ถุป ระสงค์ เนื้ อหา อ. วาสินี
กิจกรรมการวัดผล และเกณฑ์การ
การเรียน การประเมินผล
ประเมินผล
2. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. โครงสร้ างทางจุลภาคในพอลิเมอร์
3. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
2.1 ชนิดของพันธะในพอลิเมอร์
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
2.2 พันธะเคมีต่อการตอบสนอง
4. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา
ต่ออุณหภูมิ
2.3 แรงยึดเหนี่ยวต่อการ
ตอบสนองของการละลาย
2.4 สเตอริโอเคมีของพอลิเมอร์
3 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์
6
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
อ.วาสินี
3.1 รูปแบบผลึก
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
3.2 ผลของความเป็ นผลึกต่อ
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
สมบัตขิ องพอลิเมอร์
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา
4. สมบัตทิ างกายภาพและทางความ
6
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
อ.วาสินี
ร้ อน
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
4.1 การเปลี่ยนแปลงในพอลิเมอร์
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา
โครงสร้ างทางเคมีและสมบัตขิ องพอ
ลิเมอร์
4.3 โครงสร้ างทางโมเลกุลของพอ
ลิเมอร์ท่มี ผี ลต่อค่า Tg
4.4 อุณหภูมกิ ารหลอมผลึก Tm
5. อุณหพลศาสตร์ของพอลิเมอร์ใน
6
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
อ.วาสินี
สารละลาย
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา
สอบกลางภาค
6. วิทยากระแสของพอลิเมอร์
3
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
อ.นวดล
(Polymer rheology)
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
- บทนาวิทยากระแส
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
- แบบจาลองการไหลแบบหนืด
3. มอบหมายงานให้ จัดทารายงาน
- แบบจาลองการไหลแบบวีสโค
4. แนะนาวิธกี ารและแหล่งสืบค้ นข้ อมูล
อิลาสติก
5. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา
- การวัดอัตรการไหล
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จานวน
ชัวโมง
่
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7. กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
เบื้องต้ น
- การอัดรีด
- การผสม
- การฉีดเข้ าแม่พิมพ์
- การขึ้นรูปฑุตยิ ภูมิ
- การขึ้นรูปอื่นๆ
8. สมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์
เบื้องต้ น
- สมบัตเิ ชิงกลสถิต (Static
mechanical properties)
- สมบัตเิ ชิงกลเชิงพลวัต
- (Dynamic mechanical
properties)
- การทดสอบแบบไม่ทาลายตัวอย่าง
(Non-destructive test)
- โครงสร้ างและสมบัตเิ ชิงกลของพอ
ลิเมอร์
9. การเสื่อมสลายของพอลิเมอร์
- การเสื่อมสบายทางกล
- การเสื่อมสลายทางความร้ อน
- การเสื่อมสลายทางเคมี
- การเสื่อมสลายทางชีวภาพ
10.สมบัตเิ ชิงไฟฟ้ าของพอลิเมอร์
- พฤติกรรมไดอิเล็กตริก
- การนาไฟฟ้ า
- การประยุกต์ใช้ งาน
- สมบัตเิ ชิงแม่เหล็ก
11.สมบัตเิ ชิงแสงของพอลิเมอร์
- ดัชนีการหักเห
- Photoelastricity
- ความโปร่งแสง โปร่งใส และทึบ
แสง
- ความมแวววาว
- สี
- สเปกโตรสโคปี

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.นวดล

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.นวดล

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.นวดล

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.นวดล

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.นวดล

11

12

13

14

กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
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ชั่วโมง

สัปดาห์ หัวข้ อ/รายละเอียด
15

16

17

12.สมบัตดิ ้ านการซึมผ่านของพอลิ
เมอร์
- การดูดซับ
- การแพร่และการซึมผ่าน
- การวัดสมบัตดิ ้ านการซึมผ่าน
- การกัดกร่อนของพอลิเมอร์
13. นิสติ นาเสนอรายงาน
“ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างทาง
กายภาพ/ทางเคมีต่อสมบัตขิ องพอลิ
เมอร์”
สอบปลายภาค

ผู้สอน

3

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น ตาม
ประเด็นต่างๆในชั้นเรียน
3. ทบทวนสรุปเนื้อหารายวิชา

อ.นวดล

3

1. นิสติ นาเสนอรายงาน
2. ซักถาม อภิปราย
3. ส่งรายงาน

อ. นวดล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
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,
5.3
1.1, 1.2, 1.5

วิธีประเมิน
1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ประเมิน
8
17

สัดส่วนของ
การประเมินผล
40%
40%

2.1 ถาม-ตอบ
1-8 และ 10-15
2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทา
9-15
15%
รายงาน
2.3 การนาเสนอรายงานและร่วมอภิปราย
16
3.1 การเข้ าชั้นเรียน การตรงต่อเวลาของนิสติ
ทุกสัปดาห์
5%
และการส่งงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ รับ
มอบหมาย
หมายเหตุ การประเมินผลการเรียนจากการสอบทุกครั้ง คะแนนรายงาน การเข้ าชั้นเรียนและ จะประเมินร่วมกับการมี
คุณธรรมจริยธรรมที่นิสติ ประพฤติและปฎิบตั ิ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วาสินี จันทร์นวล. 2557. เอกสารคาสอนรายวิชา ทวพ 311 โครงสร้ างและสมบัติพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. Young, R. J. 1987. Introduction to Polymers. University Press : Cambridge.
2. Carraher, C. E. 2008. Polymer Chemistry. 7th ed., CRC Press : London.
3. Hiemenz, P. C. and Lodge, T. P. 2007. Polymer Chemistry. 2nd ed., CRC Press :
London.
4. Stevens, M. P. 1999. Polymer Chemistry : An Introduction. 3rd ed., Oxford University
Press : Oxford.
5. Young R. J. and Lovell P. A. 1991. Introduction to Polymers. 2nd ed., Champell & Hall
: London.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรี ยน
การสอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุ น
การเรียนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสิตให้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปั ญหาการเรียนรู้ของ
นิสติ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความ
สอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์
การสอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้น
เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ใน
ปี การศึกษาถัดไป
6.
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