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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4142104 เคมีวิเคราะหในวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 1
Organic Chemistry for Cosmetic Science

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-3-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
3.2 ประเภทของรายวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
วิชาเฉพาะดาน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. วิทวัส รัตนถาวร
4.2 อาจารยผูสอน
1. อาจารย ดร. วิทวัส รัตนถาวร
2. อาจารย ชาญชัย ตรีเพชร

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 มิถุนายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหปริมาณสารสําคัญใน
เครื่องสําอาง
1.3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสกัดแยกสารสําคัญออกจากผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง
1.4. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกสกัดแยกสารสําคัญ และวิเคราะหปริมาณสารสาคัญในเครื่องสําอาง
1.5 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเครี่อง
สําอาง

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสอดคลองกับสอดคลองกับ TQF บริบทของสังคมปจจุบัน บัณฑิตที่พึง
ประสงค และเปนการสรางทักษะและองคความรูในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูเบื้องตนในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ขอกําหนด หลักการวิเคราะห
องคประกอบและปฏิบัติการเบื้องตน สําหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางโดยใชวิธีไตเตรชัน และการสกัดแยกสารสําคัญออกจากผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
45 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- 1 ชั่วโมง/สัปดาห
4

มคอ.3

- มีการจัดสรรเวลาในการใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคลใหแก
นักศึกษา ในชวงเวลาราชการและนอกเวลาราชการตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลู ก ฝ ง วั ฒ นธรรมองค ก รที่ ดี ให แ ก นั ก ศึ ก ษา โดยสร า งเสริ ม ให นั ก ศึ ก ษามี
บุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนนความตรง
ตอเวลาของนักศึกษา
1.2.2 มุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุม
ที่ดีและการมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
1.2.3 สงเสริมความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและ
การบานของผูอื่น
1.3 วิธีการประเมิน1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนั กศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากบุคลิกภาพ การแตงกาย ความมีวินัย ความตรงตอเวลาและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากผลสําเร็จในผลงาน/โครงงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
 2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา โดยใชความรู ทักษะและเลือกใช
เครื่องมือที่เหมาะสมในการแกไขปญหา
2.2 วิธีการสอน
มุงเนนทั้งทฤษฎีและการทดลองในหองปฏิบัติการ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
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- การทดสอบยอย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
3.2 วิธีการสอน
สงเสริมใหนักศึกษามีการอภิปรายกลุม เพื่อประเมิน วิเคราะห แลกเปลี่ยนขอมูล
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถใหความรวมมือชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหา
สถานการณตางๆ ในกลุมผูรวมงาน
4.2 วิธีการสอน
สนับสนุนใหมีกิจกรรมการทํางานเปนกลุมและสงเสริมการสรางปฏิสัมพันธระหวางการ
ทํ า งานให นั ก ศึ ก ษาแสวงหาความรู ได ด ว ยตั ว เองได (Self-Study) และการรับ ฟ งความคิ ด เห็ น ของ
ผูรวมงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากความสําเร็จและการตรงตอเวลาจากงานที่ไดรับมอบหมาย พฤติกรรมของ
นักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
 5.1.1 มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขทาง
คณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
มุงเนนการใชทักษะในการวิเคราะห การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระหวาง
การสอน โดยใหนักศึกษาใชทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติการและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสรุปผล
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5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมิ น จากเทคนิ คการนํ าเสนองาน ที่ มุงเน น การเลื อกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความถูกตองและการเลือกใชหลักคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะห สรุปผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

บรรยาย
1. แนะนํา มคอ. 3
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห

2

บรรยาย
-การวิเคราะหขอมูล
-หนวยทางเคมี
-เลขนัยสําคัญ
-การคํานวณทางเคมีวิเคราะห

3

3

ปฏิบัติการที่ 1
เทคนิคตางๆ และการใชอุปกรณ/
เครื่องมือในการวิเคราะห

3

7

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
- สรางเสริมใหนักศึกษามี
อ.ดร. วิทวัส รัตนถาวร
บุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบ
วินัย และแตงกายตาม
ระเบียบทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนด เนนความตรงตอ
เวลาของนักศึกษา
- มุงเนนทฤษฎี หลักการ
และการประยุกตใชใน
สาขาวิชา
- บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
สื่อที่ใช
1. เอกสาร มคอ. 3 ของ
รายวิชา
2. ชีทประกอบการสอน
3. Power point
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ คณาจารยผสู อน
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
การคํานวณ
-ใชการคํานวณทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสม
สื่อที่ใช
1. ชีทประกอบการสอน
2. Power point
-กิจกรรมการเรียนการสอน คณาจารยผสู อน
1. แบงกลุมทําปฏิบัติการ
2. ทํารายงานเปนรายบุคคล

มคอ.3

4

บรรยาย
การวิเคราะหโดยน้ําหนัก

3

5

บรรยาย
ปริมาตรวิเคราะห

3

6

ปฏิบัติการ
การเตรียมสารละลายและการเทียบหา
ความเขมขนจากสารมาตรฐาน

3

7

บรรยาย
ทฤษฎีของปฏิกิริยากรดเบส

3

8

บรรยาย
ทฤษฎีของปฏิกิริยากรดเบส ตอนที่2

3

8

สื่อที่ใช
ชีทปฏิบัติการการทดลอง
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
การคํานวณ
-ใชการคํานวณทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสม
สื่อที่ใช
1. ชีทประกอบการสอน
2. Power point
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
การคํานวณ
-ใชการคํานวณทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสม
สื่อที่ใช
1. ชีทประกอบการสอน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบงกลุมทําปฏิบัติการ
2. ทํารายงานเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช
ชีทปฏิบัติการการทดลอง
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
การคํานวณ
-ใชการคํานวณทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสม
สื่อที่ใช
1. ชีทประกอบการสอน
2. Power point
--มุงเนนทฤษฎี และ
หลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
การคํานวณ
-ใชการคํานวณทาง

คณาจารยผสู อน

คณาจารยผสู อน

คณาจารยผสู อน

คณาจารยผสู อน

คณาจารยผสู อน
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9

บรรยาย
-ทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกตะกอน

3

10

บรรยาย
-การวิเคราะหปริมาณเชิงปริมาตร การ
ไทเทรต โดยปฏิกิริยาของการเกิด
สารประกอบเชิงซอน

3

11

ปฏิบัติ
การแยกและการวิเคราะหสารสําคัญใน
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางดวยเทคนิคโพ
เทนชิโอเมตรี

3

12

บรรยาย
-ทฤษฎีของปฎิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น

3

13

บรรยาย
-การวิเคราะหปริมาณเชิงปริมาตร การ

3

9

คณิตศาสตรที่เหมาะสม
สื่อที่ใช
1. ชีทประกอบการสอน
2. Power point
--มุงเนนทฤษฎี และ
หลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
การคํานวณ
-ใชการคํานวณทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสม
สื่อที่ใช
1. ชีทประกอบการสอน
2. Power point
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
การคํานวณ
-ใชการคํานวณทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสม
สื่อที่ใช
1. ชีทประกอบการสอน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบงกลุมทําปฏิบัติการ
2. ทํารายงานเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช
ชีทปฏิบัติการการทดลอง
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
การคํานวณ
-ใชการคํานวณทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสม
สื่อที่ใช
1. ชีทประกอบการสอน
2. Power point
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง

คณาจารยผสู อน

คณาจารยผสู อน

คณาจารยผสู อน

คณาจารยผสู อน

คณาจารยผสู อน

มคอ.3

ไทเทรตโดยปฏิกิริยารีด็อกซ

14

ปฏิบัติการ
การวิเคราะหหาคา Iodine Value
ของนามัน

3

15

ปฏิบัติการ
เรื่อง ทดสอบความกระดางของน้ําโดย
เทคนิคการไทเทรตของ EDTA

3

16

สอบปลายภาค

3

การคํานวณ
-ใชการคํานวณทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสม
สื่อที่ใช
1. ชีทประกอบการสอน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน คณาจารยผสู อน
1. แบงกลุมทําปฏิบัติการ
2. ทํารายงานเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช
ชีทปฏิบัติการการทดลอง
-กิจกรรมการเรียนการสอน คณาจารยผสู อน
1. แบงกลุมทําปฏิบัติการ
2. ทํารายงานเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช
ชีทปฏิบัติการการทดลอง
คณาจารยผสู อน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑.๒
ดานความรู
๒.๑.๑
ดานทักษะทางปญญา
๓.๑.๓

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๔.๑.๑
ทักษะในการวิเคราะห

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวนของการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

วิธีการทวนสอบ

๑.การตรงตอเวลาของนั กศึ กษาใน
การเข า ชั้ น เรี ย น และการส ง งานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
๑. สอบกลางภาค
๒. สอบปลายภาค
๑. รายงานทีไ่ ดรับมอบหมาย

๑-๑๖

รอยละ ๕

อาจารยผูสอนประเมิน

๘
๑๖
๑-๑๕

รอยละ ๓๐
รอยละ ๓๐
รอยละ ๒๐

-คะแนนสอบ

๑. การทํางานเปนกลุม
๒. การแบงงานรับผิดชอบ
๓. การมีสวนรวมในชั้นเรียน

๑-๑๕

รอยละ ๕

-การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่

๑-๑๕

รอยละ ๑๐
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-คุณภาพของรายงาน
การวิเคราะหผลการ
ทดลองโดยอางอิง
ทฤษฎีอยางถูกตอง
-การแบงงานที่
รับผิดชอบในกลุม

-การเขียนอางอิงของ

มคอ.3

ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
๕.๑.๑

เหมาะสม และ/หรือมีความ
สอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมาย
-การคํานวณทางคณิตศาสตร

รายงาน
-ความถูกตองของการ
คํานวณทาง
คณิตศาสตร

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
-

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1 อรัญญา มโนสรอย และจีรเดช มโนสรอย. (2537). เครื่องสาอางเลมที่ 4. พิมพครั้งที่ 1.
1.2 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ. (2540). อิมัลชันทางเครื่องสาอาง. พิมพครั้งที่ 1. โอ.เอส.พริ้นติ้ง
เฮาส: กรุงเทพฯ
1.3 ชูติมา ศรีวิบูลย. เคมีวิเคราะหพื้นฐาน (CM233). พิมพครั้งที่ 2. สานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคาแหง.กรุงเทพฯ
1.4 ชูติมา ศรีวิบูลย. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 (CH243). สานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคาแหง.
กรุงเทพฯ
1.5 Salvador, A. and Chisvert, A., Analysis of Cosmetic Products, Elsevier.
Amsterdam, 2007.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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2.1 BUSH S. J., F.R.I.C. (1958). Chemical analysis in the cosmetic industry. Journal
of the society of cosmetic chemist, 258-271.
2.2 Juncan, A.M. (2011). Analysis of some antioxidants used in cosmetic by
chromatographic methods: Extraction methods of

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนผ า นแบบประเมิ น อาจารย ผ า นระบบออนไลน ข อง
มหาวิทยาลัยของรายวิชา
- นั ก ศึ กษาประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของรายวิ ช าในภาพรวมโดยประเมิ น การเรี ย นการสอนและ
อาจารยผูสอน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- อาจารย ผู สอนประเมิ นประสิ ทธิ ผลการสอน โดยประเมิ นจากการผลการทดสอบ การสั งเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
- อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรูของนั กศึกษาเปน สวนหนึ่ งของการประกั น
คุณภาพโดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาและรายละเอียดของรายวิชา
2. แต งตั้ ง กรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของข อ สอบรายวิ ช าตามผลการเรี ย นรู
วัตถุประสงค และคําอธิบายรายวิชา
3. ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
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4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในแตละรายวิชาของ
ภาคการศึกษานั้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาตอไป)
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาให
ความคิดเห็น
-ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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