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มคอ.3

มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา วอภ. 141 มาตรฐานและกฏหมายควบคุมอาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ. 141 มาตรฐานและกฏหมายควบคุมอาหาร
FSN 141 Food Standards and Regulations
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต 2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ตรีสนิ ธุ์ โพธารส
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1. เข้ าใจสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานและกฏหมายควบคุมอาหาร พระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริการ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติมาตราชั่ง
ตวง วัด พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 และกฏกระทรวงที่สาํ คัญ
1.2. ทราบข้ อบังคับและมาตรฐานต่ างๆที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่ อความปลอดภัยของผู้บริโภค
และป้ องกันการปลอมปนของอาหารหรืออาหารด้ อยคุณภาพ ฉลากและการโฆษณา
1.3. สามารถพิจารณาหลักการและเหตุผลวิเคราะห์แนวทางการบัญญัติกฏหมายเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม ตามแนวทางที่ควรเป็ นโดยพิจารณาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1.4. อธิบายและวิเคราะห์ กรณีศึ กษาโดยใช้ กฏหมายเกี่ยวกับ การกํากับดู แลอาหาร เพื่ อคุ้ มครอง
ผู้บริโภคและตนเองได้ ถูกต้ อง
1.5. ทราบความสําคั ญ และวิธีการจัด ทําฉลากโภชนาการ ขั้น ตอนการของเครื่ อ งหมาย อย. และ
มาตรฐาน มผช.
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้พ้ ืนฐาน และแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์อย่างเป็ นระบบ
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงานมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม/ เดี่ยวให้ มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมในสาขาวิชาของผู้เรียน
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสําคัญ ของมาตรฐานและกฏหมายควบคุ มอาหาร รูปแบบของการควบคุ มด้ านอาหาร
มาตรฐานอาหารและกฏหมายที่เกี่ยวกับการผลิต การจําหน่ ายอาหารและหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของ
อาหารทั้งในและระหว่างประเทศ ข้ อกําหนดด้ านจุ ลินทรีย์ สารเคมีและสารตัดแต่งพันธุกรรมสําหรับอาหาร
ประเภทต่างๆ หน่วยงานด้ านมาตรฐานและกฏหมาย การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า
การคุ้ มครองทรัพ ยสิน ทางปั ญ ญา ภูมิปั ญ ญา และการจดสิทธิบั ต ร และจรรยาบรรณของนั กวิทยาศาสตร์
การอาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน้ า 2
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
(กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน)
6 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
60 ชั่วโมงต่อ/
สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 141 มาตรฐาน
และกฎหมาย
ควบคุมอาหาร

2

3

4

5

ด้านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

ด้านที่ 2
ความรู ้

1

2

3

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

1

2

3

4

5

6

7

                       

4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาํ ปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือ
รายกลุ่มตามความต้ องการ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิชา
ผ่ านระบบ ATutor ที่คอร์สเว็บ รายวิชา วอภ.141 มาตรฐานและกฏหมายควบคุมอาหาร และเว็บไซต์ของ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม

วิธีการสอน
1.1 บรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
จริยธรรมในการสร้ างสรรค์
นวัตกรรม/การอ้ างอิงผลงานวิชาการ
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะบรรยาย การทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน และมอบหมาย
งาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรงต่อ
เวลา
1.2 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารต่างๆ
เมื่อมีการทํารายงานส่งในรายวิชา
1.3 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการสอบ
1.4 สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก
ขณะเข้ าร่วมกิจกรรม การมีปฏิสมั พันธ์อนั
ดีกบั บุคคลรอบข้ าง
1.5 พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่
ได้ รับมอบหมาย

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ
สอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมีเดีย
2.2 การอภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการนําเสนอรายงานหน้ าชั้น
เรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนการ
สอน
2.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาค
2.3 การตอบคําถามในชั้นเรียน
2.4 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.5 การนําเสนอผลงานหน้ าชั้น และการ
อภิปราย

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 การคิด วิเคราะห์แก้ ปัญหาจาก
กิจกรรมในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานกิจกรรม
3.2 การนําเสนอผลงานหน้ าชั้น
3.3 การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อกําหนดทางวิชาการ
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป

3. ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหา
ข้ อเท็จจริง ทําความเข้ าใจและ
ประเมินข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆจาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้ อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปัญหาหรือ
งานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่
4.1 การทํารายงานและกิจกรรมกลุ่ม
ได้ รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล 4.2 การนําเสนอผลงาน
และงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาํ และ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.2 ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสติ กลุ่ม
เดียวกัน
4.3 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื ทั้งในและนอกชั้น
เรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
รู้จักเลือกและใช้ รูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม สําหรับเรื่อง
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และ
คัดเลือกแหล่งข้ อมูลความรู้ท่ี
เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร จาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ทํารายงานและนําเสนอทั้งในแบบ 5.1 พิจารณาจากรายงานและการนําเสนอ
รูปเล่มและนําเสนอหน้ าชั้น
ผลงานหน้ าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้ องกับการ
5.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
จัดทําแผนธุรกิจ
5.2 สังเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการ
สื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน จากรายงานและการนําเสนอในชั้น
เรียน
5.3 พิจารณาจากผลงาน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เป็ น
ประโยชน์ และใช้ ส่อื ที่เหมาะสมในการ
นําเสนอข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

1
แนะนํารายวิชา, ความสําคัญและ
(15 ม.ค. 58) วัตถุประสงค์ในการควบคุมอาหาร
ผู้ท่มี ีหน้ าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ในกฏหมาย, ตัวอย่างกฏหมายที่
เกี่ยวข้ องในการควบคุมอาหาร
ลําดับชั้นของกฏหมาย/ประวัติ
2
(22 ม.ค. 58) กฏหมายอาหารไทย/พระราชบัญญัติ
, กฏกระทรวง, ประกาศกระทรวง
หน่วยงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับอาหารในประเทศไทย
- พระราชบัญญัติอาหาร/
พระราชบัญญัติโรงงาน/
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
หน่วยงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
3
(29 ม.ค. 58) กับอาหารในประเทศไทย (ต่อ)
- พระราชบัญญัติอาหาร/
พระราชบัญญัติโรงงาน/
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม/
4
ความหมายของการมาตรฐานและ
(5 ก.พ. 58) การจัดทํามาตรฐาน
5
GMP, HACCP,มาตรฐานฮาลาล
(12 ก.พ. 58) และISO22000
6
GMP, HACCP, มาตรฐานฮาลาลและ
(19 ก.พ. 58) ISO22000 (ต่อ)
7
GMP, HACCP, มาตรฐานฮาลาลและ
(26 ก.พ. 58) ISO22000 (ต่อ)
รายงาน
8
(5 มี.ค. 58)
9

จํ านวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือ่ ที่
ผูส้ อน
ใช้
ชัว่ โมง
บรรยาย/อภิปราย
2
อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย/รายงานกลุ่ม

อ. ตรีสนิ ธุ์

สอบกลางภาค
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ความรู้เบื้องต้ นในการขอ
10
(19 มี.ค. 58) เครื่องหมาย อย., การขออนุญาต
ผลิตอาหารตามกฏหมาย การขอเลข
สารบบ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้ กฏหมายควบคุมอาหาร
ความรู้เบื้องต้ นในการขอ
11
(26 มี.ค. 58) เครื่องหมาย อย., การขออนุญาต
ผลิตอาหารตามกฏหมาย การขอเลข
สารบบ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้ กฏหมายควบคุมอาหาร (ต่อ)
ฉลากโภชนาการและการจัดทํา
12
(2 เม.ย. 58)
กฏหมายเกี่ยวกับวัตถุเจือปนใน
13
(9 เม.ย. 58) อาหาร,ฉลาก และบรรจุภัณฑ์
สงกรานต์
14
(16 เม.ย. 58)
กฏหมายเกี่ยวกับวัตถุเจือปนใน
15
(23 เม.ย. 58) อาหาร,ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
ความรู้เพื่อการส่งออก ได้ แก่ กฏ
16
(30 เม.ย. 58) ระเบียบขั้นตอนการส่งออก กฏ
ระเบียบการค้ าระหว่างประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับภาษีนาํ เข้ าและ
ส่งออก มาตรการต่างๆ ที่ประเทศคู่
ค้ าเปลี่ยนแปลงและระบบมาตรฐาน
ของสินค้ านําเข้ าและส่งออก
ความรู้เพื่อการส่งออก ได้ แก่ กฏ
17
(7 พ.ค. 58) ระเบียบขั้นตอนการส่งออก กฏ
ระเบียบการค้ าระหว่างประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับภาษีนาํ เข้ าและ
ส่งออก มาตรการต่างๆ ที่ประเทศคู่
ค้ าเปลี่ยนแปลงและระบบมาตรฐาน
ของสินค้ านําเข้ าและส่งออก (ต่อ)
รายงาน
18
(14 พ.ค. 58)
19
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2

บรรยาย/อภิปราย

วิทยากร
จาก อย.

2

บรรยาย/อภิปราย

วิทยากร
จาก อย.

2

บรรยาย/อภิปราย

วิทยากร
จาก อย.

2

บรรยาย/อภิปราย

วิทยากร
จาก อย.

2

บรรยาย/อภิปราย

วิทยากร
จาก อย.

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย/รายงานกลุ่ม

อ. ตรีสนิ ธุ์

สอบปลายภาค

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน้ า 7

วอภ 141 มาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีประเมิน
สัปดาห์ที่
ที่
เรียนรู ้
ประเมิน
1
2.4
1
1.1 การประเมินก่อนเข้ าเรียน
9
1.2 สอบกลางภาค
19
1.3 สอบปลายภาค
2
1.4
2-8,
2.1 การอภิปราย ระดมสมอง
2.4
10-18
2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.1
และการนําเสนอรายงานหน้ าชั้นเรียน
4.1-4.2 2.3 การแปลความ และอภิปราย
5.2-5.3 กฎหมาย มาตรฐาน หรือข่าวสาร
เกี่ยวกับกฏหมายอาหารจาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
2.4 การส่งรายงานตรงเวลา
3
1.4
ทุกสัปดาห์
3.1 การเข้ าชั้นเรียน
4.1-4.2 3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง
กลุ่มและเดี่ยวที่ได้ รับมอบหมาย
3.4 การเป็ นผู้นาํ -ผู้ตามที่ดี และ
การสร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้อ่นื
ทั้งในและนอกชั้นเรียน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์ หัวข้ อต่อไปนี้
- ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับอาหาร
- กฏหมายอาหารของประเทศไทย
- กฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับอาหาร
- การขออนุญาติผลิตและจําหน่ายอาหาร
- มาตรฐานฮาลาล
- กฏหมายวัตถุเจือปนอาหาร
- GMP และ HACCP
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน้ า 8
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- ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
- กฏหมายและมาตรฐานต่างประเทศ
- ความรู้ทางด้ านกฏหมายเพื่อการส่งออกอาหาร
- กฏหมายคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. พระราชบัญญัติต่างๆ ได้ แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535,
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติว่าด้ วยราคาสินค้ าและ
บริการ พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2541
2. กฏกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ และคําสั่งกระทรวงต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติท่ี
เกี่ยวข้ อง
3. สมชาย กมลยิ่งเจริญ. 2535. เอกสารประกอบการอบรมเรือ่ ง การขออนุญาติในการผลิตอาหาร
ตามกฏหมายของ อย. วันที่ 30 พฤษภาคม 2546. สถาบันอาหาร. กรุงเทพฯ.
4. รพีพร สุทาธรรม. 2548. กฏระเบียบและมาตรฐานอาหารของสหราชอาณาจักร. สถาบันอาหาร.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
http://newsser.fda.moph.go.th/food/
http://www.nfi.or.th/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียน
การสอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
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3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปั ญหาการเรียนรู้ของนิสิต
เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สําหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ อง
กับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดําเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การ
สอน และนําเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้นเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป
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