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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทวพ101 เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์เบื้ องต้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้ น
PMT 101 Introduction to Polymer Materials Technology
2. จานวนหน่วยกิต
2(2-0-4) หน่วยกิต บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้ วยตนเอง 4 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์)
ประเภทของรายวิชา วิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ ประสานงาน:
อ.สุจินดา จิตต์ใจฉ่า E-mail: sujinda@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ สอน:
อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม E-mail: chalao.thep@gmail.com
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ธันวาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อให้ ผ้ ู เรี ยนรู้จักและเข้ าใจความหมายของวัสดุ พอลิเมอร์ มีความรู้ความเข้ าใจสมบั ติพ้ ื นฐานของวัสดุ

พอลิเมอร์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 1

ทวพ101

มคอ. 3

1.2 เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของวัสดุ พอลิเมอร์ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ตลอดจนภูมิปัญญา

ท้ องถิ่นเกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์
1.3 เพื่ อ ให้ ผ้ ู เรี ยนมีค วามเข้ าใจในการประยุ ก ต์ ก ารใช้ วั สดุ พ อลิ เมอร์ ในด้ านต่ างๆ และการประยุ ก ต์ หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงกับวัสดุพอลิเมอร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อจั ดเนื้ อหา กระบวนการเรี ยนการสอน และกิจกรรมให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรี ยน เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ความรู้ความเข้ าใจในเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของวั สดุ พ อลิ เมอร์ ความส าคั ญ และบทบาทของวั สดุ พ อลิ เมอร์ ธรรมชาติ แ ละพอลิ เมอร์
สังเคราะห์ ภาพรวมธุรกิจเทคโนโลยีวัสดุพ อลิเมอร์ ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น กับ วัสดุพอลิเมอร์ ความรู้เบื้ องต้ น ด้ าน
โครงสร้ างและพั นธะของวัสดุพอลิเมอร์ การจาแนกประเภทและที่มาของวัสดุพอลิเมอร์ สมบัติพ้ ื นฐานของวัสดุ
พอลิเมอร์ เทคโนโลยีการผลิตวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้ น การประยุกต์ใช้ วัสดุพอลิเมอร์ในนาโนเทคโนโลยี พลาสติก
วิศวกรรมและในด้ านต่างๆ การประยุกต์ หลักเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่ อการพั ฒนาวัสดุพอลิเมอร์จากผลผลิตทาง
การเกษตร
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมง
ไม่มี
60 ชั่วโมง
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม
รายวิชา

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทางอี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศใน
เค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบ A-Tutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต

วิธกี ารสอน
1.1 การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิ ด
โอกาสให้ นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือ
(1.1)
ตอบคาถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้น
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
เรียนในโอกาสต่างๆ
(1.2)
1.2 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง ให้
1.3 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ขององค์กรและสังคม (1.5)
การมีวินัยเรื่องเวลา ปลูกฝังค่านิยมการ
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพกฏระเบียบสังคม
(1.7)
1.3 การกระตุ้นเตือนนิสติ ในการ
ตั้งเป้ าหมายในชีวิต
1.4 การเน้ นยา้ ถึงโทษของการลอกเลียน
วรรณกรรม

วิธกี ารประเมินผล
1.1 นิสติ ประเมินตนเองด้ าน คุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัยก่อน-หลังการ
เรียนการสอน
1.2 การตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียน
และการส่งรายงาน
1.3 การอ้ างอิงผลงานของผู้อ่นื ในเล่ม
รายงานของนิสติ

2. ความรู ้
ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีท่สี าคัญ ในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ นื ฐาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (2.1)
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและ
อธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอลิเมอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปัญหา
ต่างๆ (2.2)
2.3 รู้ เข้ าใจและสนใจพัฒนาความรู้
ความชานาญทางวัสดุพอลิเมอร์ (2.4)
2.4 มีความรู้ครอบคลุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้ าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ (2.5)
2.5 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์กบั ความรู้ใน
ศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (2.7)

วิธกี ารสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อพาวเวอร์
พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การอภิปรายกลุ่ม
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธกี ารประเมินผล
2.1 การทาแบบทดสอบก่อน-หลังการ
เรียนการสอน
2.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาค
2.3 การตอบคาถามในชั้นเรียน
2.4 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.5 การนาเสนอผลงานและการอภิปราย
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3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ น
ระบบ (3.1)

วิธกี ารสอน
3.1 การอภิปรายกลุ่ม
3.2 การคิดวิเคราะห์แก้ ปัญหาจาก
กิจกรรมในชั้นเรียน

วิธกี ารประเมินผล
3.1 การนาเสนอผลงานและการตอบ
คาถาม
3.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์ฯ
5.1 สามารถระบุ เข้ าถึง และสืบค้ น
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์จากแหล่งข้ อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วิธกี ารสอน
5.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

วิธกี ารประเมินผล
5.1 คุณภาพของเล่มรายงาน และ
แหล่งที่มาของข้ อมูล

(5.3)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

-แนะนารายวิชา
-ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระส งค์ / การวั ด แล ะ
ประเมินผล
-แนะนาการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
-วัสดุศาสตร์เบื้องต้ น

2

-วัสดุศาสตร์เบื้องต้ น
-ความหมาย ความส าคัญ และบทบาท
ของเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
นิสติ อภิปรายและนาเสนอผลงานกลุ่มที่
ทาในสัปดาห์ท่ี 1 พร้ อมส่งรายงาน

3

จานวน
ชัวโมง
่
2

2

2

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
-ทาแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนเรียน
-ประเมินตนเองด้ านคุณธรรม และวินัย
-บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาวเวอร์
พอยต์
-มอบหมายงานให้ นิสติ ทาการสืบค้ นใน
หัวข้ อ “ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นกับวัสดุพอลิ
เมอร์” เพื่อนาเสนอในสัปดาห์ท่ี 3
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
เวอร์พอยต์
- กิจกรรมข่าวเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- นิสติ นาเสนองาน “ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นกับ
วัสดุพอลิเมอร์” กลุ่มละ 5-8 นาที
- สรุปประเด็นจากการฟังงานเสนอของ
กลุ่มอื่นส่งในชั้นเรียน (กิจกรรมเดี่ยว)
-บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาวเวอร์
พอยต์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูส้ อน
อ.ดร.เฉลา/
อ.สุจินดา

อ.ดร.เฉลา

อ.ดร.เฉลา
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4-5

โครงสร้ าง พันธะ และสมบัตพิ ้ ืนฐานของ
พอลิเมอร์

4

6

การจาแนกประเภทและที่มาของวัสดุพอ
ลิเมอร์

2

7

Biorefinery concept

2

8
9
10

วันมาฆบูชา
สัปดาห์สอบกลางภาค
เทคโนโลยี การผลิ ต วัส ดุ พ อลิ เมอร์ จาก
ธรรมชาติเบื้องต้ น

11

เทคโน โลยี ก ารผลิ ต วั ส ดุ พ อลิ เ มอร์
สังเคราะห์เบื้องต้ น

2

12-13

การประยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ พ อลิ เมอร์ ใ นทาง
การแพทย์ อาหาร และยา บรรจุ ภั ณ ฑ์
ยานยนต์ การบินและอวกาศ สิ่งแวดล้ อม
สิ่งทอ สี และนาโนเทคโนโลยี
วันสงกรานต์
พลาสติกวิศวกรรม พลาสติกฟั งชัน และ
พลาสติกสมรรถนะสูง

4

16

นิสติ อภิปรายและนาเสนอผลงานกลุ่มที่
ทาในสัปดาห์ท่ี 8 พร้ อมส่งรายงาน

2

17-18

ภ าพ รวม ธุ ร กิ จ พ อ ลิ เม อ ร์ แ ล ะการ
ประกอบอาชีพ
การศึกษาดูงาน
สัปดาห์สอบปลายภาค

4

14
15

19-20

2

2

- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
อ.ดร.เฉลา
เวอร์พอยต์
- กิจกรรมข่าวเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
อ.ดร.เฉลา
เวอร์พอยต์
- กิจกรรมข่าวเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
อ.ดร.เฉลา
เวอร์พอยต์
- กิจกรรมข่าวเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- มอบหมายงานให้ นิสติ ทาการสืบค้ นใน
หัวข้ อ “การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุพอลิ
เมอร์จากผลผลิตทางการเกษตร” เพื่อ
นาเสนอในสัปดาห์ท่ี 16
งดการเรียนการสอน
-บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาวเวอร์ อ.ดร.เฉลา
พอยต์
- กิจกรรมข่าวเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาว
อ.ดร.เฉลา
เวอร์พอยต์
- กิจกรรมข่าวเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
-บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาวเวอร์ อ.ดร.เฉลา
พอยต์
- กิจกรรมข่าวเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
งดการเรียนการสอน
-บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาวเวอร์
พอยต์
- กิจกรรมข่าวเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- นิสติ นาเสนองาน “การประยุกต์หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
กระบวนการผลิตวัสดุพอลิเมอร์จากผลผลิต
ทางการเกษตร” กลุ่มละ 5-8 นาที
- สรุปประเด็นจากการฟังงานเสนอของ
กลุ่มอื่นส่งในชั้นเรียน (กิจกรรมเดี่ยว)
-บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างด้ วยสื่อพาวเวอร์
พอยต์
- กิจกรรมข่าวเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
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อ.ดร.เฉลา
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อ.ดร.เฉลา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
2.1, 2.2 ,2.4,
2.5, 2.7
3.1
2.4, 2.7
3.1
5.3
1.1, 1.2, 1.5, 1.7
2.3, 2.4, 2.5

วิธีประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค

9
19-20

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
30%

2.1 การอภิปราย ระดมสมอง
2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและการนาเสนอ
รายงานหน้ าชั้นเรียน
3.1 การเข้ าชั้นเรียน/ วินัย/ ความรับผิดชอบ
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 กิจกรรมข่าว

3, 16

20%

ทุกสัปดาห์

10%

ทุกสัปดาห์

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการบรรยาย/ สื่อพาวเวอร์พอยต์
ปัญญา วงศ์พานิช. 2555. เอกสารประกอบการเรียน ทวพ101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้ น
วาสินี จันทร์นวล. 2554. เอกสารประกอบการเรียน ทวพ101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้ น
สุจินดา จิตต์ใจฉ่า. 2556. เอกสารประกอบการเรียน ทวพ101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้ น.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์. 2546. เคมีพอลิเมอร์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง.
เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์. 2540. วัสดุศาสตร์มูลฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อโนดาษ์ รัชเวทย์. 2552. พอลิเมอร์. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
Carraher, C.E. 2008. Polymer Chemistry. 7th Edit. London: CRC.
Ebnesajjad, S. 2013. Handbook of Biopolymers and Biodegradable Plastics Properties, Processing,
and Applications. Amsterdam: Elsevier.
Rosen, S.L. 1993. Fundamental Principles of Polymeric Materials. 2nd Edit. New York: WileyInterscience.
Strong, A. Brent. 2006. Plastics Materials and Processing. 3rd Edit. Upper Saddle River: Pearson
Prentice Hall.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ราชบัณฑิตยสถาน. 2551. พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.
Whelan, Tony. 1994. Polymer technology dictionary. London: Chapman & Hall
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ (ปค.003) และ
ข้ อเสนอแนะผ่านทางเว็บบอร์ด ATutor ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทาเป็ นช่องทางสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนาผลการประชุม และผลการประเมิน
จากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิ ชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
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