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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4142601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
English for Cosmetic Science
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3.2 ประเภทของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
กลุมเรียน A4
ดร.ปยนุช พรมภมร
กลุมเรียน A4
อ.นาฎลดา ออนวิมล
กลุมเรียน A4
5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด
11 กรกฎคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1) ศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับอุปกรณ การอานฉลากและคําศัพทเฉพาะสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2) คนควาและฝกอาน การใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3) คนควาและฝกอาน การใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตําราทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อเปนทักษะและองคความรูในการประกอบอาชีพของ
นักศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
คํ าศั พ ท ท างวิ ทยาศาสตรเครื่องสํ าอาง และการฝ กทั กษะการอ านข าวสารและบทความทางวิ ช าการ
นานาชาติ เพื่อการเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรูและความเขาใจของนักศึกษา
Scientific terms in cosmetic science and reading skill of news, international literatures of
cosmetic science, improvement in the student’s learning and understanding
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

กําหนดตามความเหมาะสม

การฝกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารย จั ด เวลาให คํ า ปรึ ก ษาต อ นั ก ศึ ก ษารายบุ ค คลหรือ เป น กลุ ม 1 ชั่ ว โมง/สัป ดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ) โดยสามารถนัดหมายผานอีเมล และไลน
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 1.1.2 ตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
 1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถาม หรือตอบคําถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ
1.2.2 ยกตัวอยางกรณีศึกษา ตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
1.2.3 อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การ
เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและใหเกียรติแกอาจารย
อาวุโส การแตงกายถูกตองตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
1.3.2 มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
1.3.4 ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
2.1.4 สามารถติ ด ตามความก า วหน าทางวิ ช าการและวิ ท ยาศาสตร เครื่ อ งสํ าอางและการนํ า ไป
ประยุกตใช
 2.1.6 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง โดยเนน
ใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-Operative Learning) การ
สอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต
2.2.2 บรรยาย อภิ ปราย การทํ างานกลุม การนําเสนอรายงาน และมอบหมายให คน ควาหาบทความ
ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน Problem-based Learning
และ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัด หลักการและทฤษฎี
2.3.2 การนําเสนอผลการคนควาขอมูล หรือโจทยจาก Problem-based Learning
2.3.3 รายงานรายบุคคล และรายงานกลุม
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.3 สามารถศึกษาคนควา เขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทางวิชาการ
การวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยใชปญ หาเปน ฐาน (Problem Based Learning: PBL) ฝกตอบป ญหาในชั้น
เรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไขปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่
กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตองกําหนดแนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทาง
ปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและความเปนไปได
3.2.2 สงเสริมใหนักศึกษามีการอภิปรายกลุม เพื่อประเมิน วิเคราะห แลกเปลี่ยนขอมูล
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
3.3.2 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
 4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 4.1.3 สามารถเปนผูริเริ่มหรือผูนําแสดงทัศนะในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่นและ
บุคคลภายนอก
4.2.2 มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาทํางาน
ไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
4.2.3 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
4.3.3 ให นักศึกษาประเมิ นสมาชิกในกลุม ทั้ งดานทั กษะความสัมพั นธระหวางบุคคล และดานความ
รับผิดชอบ
4.3.4 ใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
5.1.2 สามารถใชสารสนเทศในการคนหาขอมูล
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5.1.3 สามารถใชทักษะการสื่อสารทั้งการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการอานและเขียนอยาง
มีประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อในการนําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนใน
ชั้นเรียน
5.2.2 มีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนใหนักศึกษา
เห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
5.2.3 การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
5.2.4 การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.5 การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อ
เทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
5.3.2 ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
5.3.3 ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอน
ของวิชา

2

Scientific research article and
review article
Scientific research article and
review article (ตอ)

3

4

Emphasizing main ideas and
key ideas

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
-ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการ
สอนตามมคอ3
-มอบหมายงานกลุม ใหนักศึกษา
รวมกันศึกษาบทเรียนในเอกสาร
คําสอน
3
-บรรยายโดยใชสื่อการสอน
power point
3
-บรรยายโดยใชสื่อการสอน
power point
-มอบหมายงานแบบฝกหัด
3
-บรรยายโดยใชสื่อการสอน
power point
-มอบหมายงานแบบฝกหัด

6

ผูสอน
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ

ดร.ปยนุช พรมภมร

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
-บรรยายโดยใชสื่อการสอน
power point
-มอบหมายงานแบบฝกหัด
3
-นักศึกษานําเสนองาน
-อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิม่ เติม

ผูสอน

5

Emphasizing main ideas and
key ideas (ตอ)

6

Student presentation

7

Student presentation

3

-นักศึกษานําเสนองาน
-อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิม่ เติม

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล
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Student presentation (ตอ)

3

9

Student presentation (ตอ)

3

10

Student presentation (ตอ)

3

11

Student presentation (ตอ)

3

12

Student presentation (ตอ)

3

13

Student presentation (ตอ)

3

14

Student presentation (ตอ)

3

-นักศึกษานําเสนองาน
-อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิ่มเติม
-นักศึกษานําเสนองาน
-อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิม่ เติม
-อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิม่ เติม
-นักศึกษานําเสนองาน
-นักศึกษานําเสนองาน
-อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิ่มเติม
-นักศึกษานําเสนองาน
-อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิม่ เติม
-นักศึกษานําเสนองาน
-อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิม่ เติม
-นักศึกษานําเสนองาน
-อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิม่ เติม

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล
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Student presentation (ตอ)

3

-นักศึกษานําเสนองาน
-อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิม่ เติม

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล

7

ดร.นาฎลดา ออนวิมล

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล

มคอ. 3
สัปดาหที่

16

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

สอบปลายภาค

ผูสอน

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกลุ
ดร.ปยนุช พรมภมร
ดร.นาฎลดา ออนวิมล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการทวนสอบ

1-16

สัดสวนของ
การประเมินผล
10

8
16
7-15
1-15

20
20
20
10

คะแนนสอบ

1. การทํางานรวมกันเปน
1-15
กลุม
2. การแบงหนาที่รับผิดชอบ
ในการทํางานกลุม

10

1. การใชเทคโนโลยี
1-15
สารสนเทศที่เหมาะสม
และ/หรือมีความสอดคลอง
กับงานที่ไดรับมอบหมาย

10

วิธีการประเมิน

ด า น คุ ณ ธ ร ร ม 1. เขาเรียนและสงงานตาม
จริยธรรม
ระยะเวลาตามกําหนด
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 2. การแตงกายถูกตองตาม
ระเบียบทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนด
ดานความรู
1. สอบกลางภาค
2.1.1, 2.1.2, 2.1.6 2. สอบปลายภาค
3. สอบยอย
ด า น ทั ก ษ ะ ท า ง 1. การเขียนรายงานตาม
ปญญา
หัวขอที่ผูสอนกําหนด
3.1.1, 3.1.3,
ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1.1, 4.1.2
ทักษะในการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
5.1.2, 5.1.3

สัปดาหที่ประเมิน

8

อาจารยผูสอนประเมิน

คุณภาพของรายงานโดย
พิจารณาความถูกตองทาง
วิชาการ และการอางอิง
เอกสารทางวิชาการ
-สงงานตรงเวลา
-แบงหนาที่รับผิดชอบใน
กลุม

ประเมินจากการตรวจ
รายงานและการทํางาน
รวมกัน

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

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1) http://www.sciencedirect.com/
2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
3) http://www.bio-diglib.com/
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1) http://www.nig.ac.jp/jimu/soken/courses/EfS/EfS_2013/EfS_I.html
2) http://www.nig.ac.jp/jimu/soken/courses/EfS/EfS_2013/EfS_II.html
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
9

มคอ. 3
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกตขณะสอน และ
การสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
มีการเรียนการสอนแบบ active learning โดยนักศึกษาตั้งประเด็นที่สนใจเกี่ยววิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
และคนควาเนื้อหาและคําศัพทภาษาอังกฤษจากฐานขอมูลนานาชาติ และนําเสนอ วิจารณ และสรุป รวมกัน โดย
ผูสอนใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในระหวางเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพโดยมี
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา
และรายละเอียดของรายวิชา
2. แตงตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบรายวิชาตามผลการเรียนรู วัตถุประสงค และ
คําอธิบายรายวิชา
3. ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
4. อาจารยผูรับ ผิดชอบหลั กสูตรประชุมเพื่อรับ รองผลคะแนนของนั กศึกษาในแตละรายวิชาของภาค
การศึกษานั้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ไดแก การ
ปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
สอนในภาคการศึกษาตอไป)
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผล
การประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดย
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น
-ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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