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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 353 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมอาหาร 2
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 353 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 2
FSN 353 Food Engineering Laboratory II
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต (0-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล
อาจารย์ผ้ ูสอน
ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
17 ธันวาคม พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษาการถ่ายโอนความร้ อน การถ่ายโอนมวล การแลกเปลี่ยนความร้ อน การ
ระเหย การแยกโดยอาศัยสมบัติทางกลและทางกายภาพ การลดขนาด การผสม การแช่เย็นและการแช่แข็ง
1.2 เพื่อฝึ กทักษะการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้ อง
1.3 เพื่อฝึ กใช้ สมการคณิตศาสตร์ในการอธิบายกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ ในปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหารที่สอดคล้ องกับเทคโนโลยีปัจจุ บัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา วอภ 314โดยให้ นิสิตฝึ กปฏิบัติแล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุและผลตาม
หลักวิทยาศาสตร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี
ไม่มี
45 ชั่วโมง
ไม่มี
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ ปฏิบตั ิการ 353
2 วิศวกรรมอาหาร

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
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4

1

2

3

4

5

6

7
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมาย
ทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1. 4 เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆของ
องค์กรและสังคม
1. 5 เคารพสิทธิแ ละยอมรั บฟั ง ความคิด เห็น ของ
ผู้อ่นื

วิธีการสอน
1.1 ชี้แจงระเบียบและข้ อควรปฏิบตั ิ
ในการทาปฏิบตั กิ าร
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะสอนบรรยายและ
มอบหมายงานโดยเฉพาะเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม การ
ทางานร่วมเป็ นกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน
ตรงต่อเวลา
1.ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตใน 2
การสอบ
1.3 สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกขณะเข้ าปฏิบตั กิ าร

วิธีการสอน
2.1 การบรรยาย
2.2 การบรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองเพื่อ
จัดทารายงานปฏิบตั กิ าร

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การทดสอบย่อย
2.2 การสอบปลายภาค
2.3 รายงานปฏิบตั กิ าร

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั

2.1.3

ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับมีความรู้
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้ อน
การถ่ายโอนมวล การแลกเปลี่ยนความร้ อน การ
ระเหย การแยกโดยอาศัยสมบัตทิ างกลและทาง
กายภาพ การลดขนาด การผสม การแช่เย็นและการ
แช่แข็ง
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้ แก่ คณิตศาสตร์
ฟิ สิกส์ เคมีเชิงฟิ สิกส์ และการแปรรูปอาหาร
เพื่อให้ สามารถเข้ าใจแนวคิดและหลักการพื้นฐาน
และประยุกต์ใช้ ความรู้ในกระบวนการแปรรูป
อาหาร
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการใน
สาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไข
ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3. มี ค วามสามารถในการค้ น หาข้ อ เท็จ จริ ง 1 ท า
ความเข้ าใจและประเมินข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ ๆจากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย
และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปั ญหาหรืองานอื่นๆ
ได้ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความเข้ าใจอันถ่อง
แท้ ในกลุ่มวิศวกรรมอาหาร ในบริบททางวิชาชีพ
และวิชาการ ได้ แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการฝึ กฝน จาก
เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา

วิธีการสอน
3.1 การฝึ กปฏิบตั กิ าร
3.2 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ผลจาก
การทดลอง วิจารณ์ผลโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของบท
ปฏิบตั กิ าร

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานปฏิบตั กิ าร
3.2 การสอบปลายภาคเรียนด้ วย
โจทย์ท่ตี ้ องใช้ ทกั ษะทางปัญญา
3.3 สังเกตทักษะปฏิบตั กิ าร

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายทั้ง
งานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4. 2สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งใน
ฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. 3วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้ เหมาะสมกับ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ

วิธีการสอน
4.1 การฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นรายกลุ่ม
4.2 การจัดทารายงานปฏิบตั กิ ารเป็ น
รายกลุ่ม
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วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสติ 2
กลุ่มเดียวกัน
4.3 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5. 1สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิตหิ รือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องมาใช้ ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ได้ อย่างสร้ างสรรค์
5. 2สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและ
การเขียน รู้จักเลือกและใช้ รปู แบบของการนาเสนอ
ที่เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. 3สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือกแหล่งข้ อมูล
ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การอาหาร จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
5. 4มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อการรวบรวมข้ อมูล แปลความหมาย และสื่อสาร
ข้ อมูลข่าวสารและแนวความคิด
5. 5สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้ อมูล
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. 7สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ องทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้ งาน
ได้ และเหมาะสม

วิธีการสอน
5.1 การทารายงานปฏิบตั กิ ารที่ต้อง
สืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศและเรียบเรียง
นาเสนอเป็ นภาษาเขียน
5.2 ฝึ กวิเคราะห์และสรุปผลการ
ทดลองด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ
คณิตศาสตร์
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วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 พิจารณาจากรายงานปฏิบตั กิ าร
ในด้ านการวิเคราะห์และวิจารณ์ผล
การทดลองด้ วยความรู้จากการสืบค้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 พิจารณาจากรายงานปฏิบตั กิ าร
ในด้ านการใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)
3

2

แนะนาข้ อปฏิบตั ใิ นการทาปฏิบตั กิ าร การ
วิเคราะห์ผล การเขียนรายงาน
การตกตะกอน

3

การตกตะกอน (ต่อ)

3

4

การแยกโดยแรงหนีศูนย์กลาง

3

5

การหาขนาดอนุภาคโดยการใช้ ตะแกรงร่อน

3

6

การหาขนาดอนุภาคโดยการใช้ ตะแกรงร่อน
(ต่อ)

3

7

การถ่ายเทความร้ อน

3

8

การถ่ายเทความร้ อน (ต่อ)

3

3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
1. ชี้แจงการเรียนปฏิบตั กิ าร
2. แนะนาแหล่งสืบค้ นข้ อมูล
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
เทคนิคทางคณิตศาสตร์
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
เทคนิคทางคณิตศาสตร์
3. ทดสอบย่อย
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
เทคนิคทางคณิตศาสตร์
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
เทคนิคทางคณิตศาสตร์
3. ทดสอบย่อย
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
เทคนิคทางคณิตศาสตร์

ผูส้ อน
อ.อุลิสาณ์
อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์

อ.อุลิสาณ์

อ.อุลิสาณ์
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9
10

สอบกลางภาค
การหาอัตราการแช่แข็ง

3

11

การหาอัตราการแช่แข็ง (ต่อ)

3

12

การถ่ายโอนมวล

3

13

การถ่ายโอนมวล (ต่อ)

3

14

การดูดซับ

3

15

การดูดซับ (ต่อ)

3

16

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหารเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

3

17

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหารเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

3

18-19

1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
เทคนิคทางคณิตศาสตร์
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
เทคนิคทางคณิตศาสตร์
3. ทดสอบย่อย
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
เทคนิคทางคณิตศาสตร์
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
เทคนิคทางคณิตศาสตร์
3. ทดสอบย่อย
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
เทคนิคทางคณิตศาสตร์
1. นิสติ แบ่งกลุ่มค้ นคว้ าปฏิบตั กิ าร
วิศวกรรมอาหารตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
1. นิสติ แบ่งกลุ่มนาเสนอสรุปกิจกรรม
ปฏิบตั กิ ารควบคุมและประกัน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ รับ
มอบหมาย

อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์

อ.อุลิสาณ์

อ.อุลิสาณ์

อ.อุลิสาณ์

อ.อุลิสาณ์

คณาจารย์

คณาจารย์

สอบปลายภาค

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

กิจกรรมการประเมิน

2.1-2.3

-ทดสอบย่อย

2.1-2.3
3.2-3.3

-สอบปลายภาค

1.1-1.5
3.4
4.1

-การเข้ าชั้นเรียน
-พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
-ทักษะปฏิบัติการ
-รายงานปฏิบัติการ

2.3
3.1-3.2
4.1-4.3
5.1-5.5, 5.7
2.1-2.3
3.1-3.2
4.1-4.3
5.1-5.5, 5.7

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
2, 4-5, 7, 10,
12, 14
18-19

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

5%

3, 4, 6, 8,
11, 13,15

30%

16, 17

15%

-รายงานกลุ่มตามกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย

20%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
- พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์. 2554. เอกสารบทปฏิบัติการ วอภ 353 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 2.
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร, มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ.
- นวดล เพ็ชรวัฒนา. 2554. เอกสารบทปฏิบัติการ วอภ 353 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 2. สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร, มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
รุ่งนภา พงศ์ สวั สดิ์ มานิ ต. 2541. วิศ วกรรมอาหาร  หน่ วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม. สานักพิ มพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Geankoplis, C.J. 1995. Transport Processes and Unit Operations, 3rd ed., Prentice-Hall International,
N.J.
Rizvi, S.H. and Mittal, G.S. 1992. Experimental Methods in Food Engineering, Van Nostrand Reinhold,
N.Y.
Singh, R.P. and D.R., Heldman. 1993. Introduction to Food Engineering, 2nded., Academic Press,
London
Toledo, R.T. 1991. Fundamentals of Food Process Engineering, 2nd ed., Van Nostrand Reinhold, N.Y.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
-เว็บไซต์ http://rpaulsingh.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสิตให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรั บ การทวนสอบระดับ รายวิ ชา คณะกรรมการผู้ รั บ ผิดชอบหลั กสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับ
เนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และน าเสนอแผนการปรั บ ปรุ ง รายวิ ชาในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป
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