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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 364 ปฏิบตั ิการการประกันคุณภาพอาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 364 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพอาหาร
FSN 364 Food Quality Assurance Laboratory
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
อ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น
อ.ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
อ.สมชาย สุริยศิริบุตร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเรียนรู้ เข้ าใจ และได้ ทาปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา วอภ344 การประกัน
คุณภาพอาหาร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อจัดเนื้อหา กระบวนการเรี ยนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรี ยน เพื่ อให้
ผู้เรียนมีความรู้ทางด้ านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้ องกับการประกันคุณภาพอาหาร
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับรายวิชา วอภ 344 การประกันคุณภาพอาหารโดยให้ นิสิตฝึ กปฏิบัติแล้ วนา
ข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี
ไม่มี
45

การศึกษาด้วยตนเอง
ไม่มี

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 364 ปฏิบตั ิการ
การประกัน
คุณภาพอาหาร

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 าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครง
รายวิชาผ่านระบบ ATutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่ างสม่ าเสมอถึง ความซื่อสัต ย์
สุจริต
1.3 มีวิ นัย และความรับผิดชอบต่ อตนเองและ
สังคม

วิธีการสอน
1.1 สอดแทรกคุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมในขณะสอนบรรยาย
ทากิจ กรรมในชั้ น เรี ย น และ
มอบหมายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรงต่อ
เวลา
1.2 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารต่างๆ เมื่อมี
การทารายงานส่งในรายวิชา
1.3 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการสอบ
1.4 สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกขณะ
เข้ าร่วมกิจกรรม การมีปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั
บุคคลรอบข้ าง
1.5 พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่
ได้ รับมอบหมาย

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ
สอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การอภิปราย ระดมสมอง
2.4 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการนาเสนอรายงานหน้ าชั้น
เรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนการสอน
การสอบย่อย
2.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
2.3 การตอบคาถามในชั้นเรียน
2.4 รายงานปฏิบตั กิ าร

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั

2.1.3

ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีท่สี มั พันธ์กนั ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการอาหารอย่างกว้ างขวางและ
เป็ นระบบ ได้ แ ก่ ค วามรู้ ความเข้ า ใจด้ า นเคมี
อาหาร จุ ล ชี ว วิ ท ยาอาหาร การแปรรู ป อาหาร
วิ ศ วกรรมอาหาร การประกั น คุ ณ ภาพและ
สุขาภิบาล โภชนาการและการทาวิจัย
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพอื่น ได้ แก่ การ
บริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
การบรรจุ และเทคโนโลยีชวี ภาพในส่วนที่
เกี่ยวข้ อง
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
ในสาขาวิ ชา รวมถึงงานวิจั ย ที่เ กี่ย วข้ อ งกับการ
แก้ ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหาข้ อเท็จจริง ทา
ความเข้ าใจและประเมิ น ข้ อมู ล สารสนเทศ
แนวคิ ด และหลั ก ฐานใหม่ ๆ จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปั ญหา
หรืองานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทักษะและความรู้ความเข้ าใจอัน
ถ่ องแท้ ในกลุ่ มเคมีอาหาร จุ ล ชี ว วิ ทยาอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกัน
คุณ ภาพและสุข าภิ บาล และการวิจั ย ในบริ บท
ทางวิช าชีพและวิช าการ ได้ แ ก่ การดูแลจัดการ
กระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจ
วิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ
การวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการฝึ กฝน จาก
เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 การคิด วิเคราะห์แก้ ปัญหา
และกิจกรรมในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานและกิจกรรม
3.2 การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย 4.1 การทารายงานปฏิบตั กิ าร
ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม และการนาเสนอ
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งใน ผลงาน
ฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.2 สังเกตการแสดงออก การสร้ างปฏิสมั พันธ์
อันดีกบั ผู้อ่นื ทั้งในและนอกชั้นเรียน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
5.1 สามารถระบุ แ ละน าเทคนิ ค ทางสถิติห รื อ 5.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้ อง มาใช้ ในการวิเคราะห์ ตนเองและการนาเสนอ
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ ไข 5.2 รายงานปฏิบตั กิ าร
ปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์
5 . 3 ส า ม า ร ถ ร ะ บุ เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก
แหล่ ง ข้ อมู ล ความรู้ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกับ วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ก ารอาหาร จากแหล่ ง ข้ อมู ล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5 .4 มี วิ จ า รณ ญ า ณ ใ น กา ร ใ ช้ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้
อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ การรวบรวมข้ อ มู ล แปล
ความหมาย และสื่ อ สารข้ อมู ล ข่ า วสารและ
แนวความคิด
5.5 สามารถใช้ ค อมพิ วเตอร์ ใ นการจั ด การกับ
ข้ อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 พิจารณาจากรายงาน
5.2 พิจารณาจากผลงาน มีการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
และใช้ ส่อื ที่เหมาะสมในการนาเสนอข้ อมูลต่างๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

บทน าของการทาปฏิบั ติก ารการประกัน
คุณภาพอาหาร
1. แ น ะ น า วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต น ใ น ก า ร ใ ช้
ห้ องปฏิบตั กิ ารและการทาปฏิบตั กิ าร
2. การเขียนรายงาน การบันทึกข้ อมูล
3. วิธกี ารสอนและเกณฑ์การประเมินผล
การทดลองที่ 1-3 การวัดคุณลักษณะทาง
กายภาพของอาหาร : เนื้อสัมผัสอาหาร

2–4

จานวน
ชัวโมง
่
3

12

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายแนะนาระเบียบและวิธกี ารปฏิบตั ิ
ตนในห้ องปฏิบตั กิ าร รวมทั้งการสอบและ
เกณฑ์การประเมินผล
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทาปฏิบตั กิ ารการวัดคุณลักษณะทาง

ผูส้ อน
อ.อุลิสาณ์

คณ า จ า รย์ /
วิ ท ยากรจาก
บริ ษั ท จา ร์
พาเทคเซน
เตอร์ จากัด
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การทดลองที่ 4 การวั ด คุ ณ ลั ก ษณะทาง
กายภาพของอาหาร : ความหนืดและความ
คงตัว

6

การทดลองที่ 5 การวัดคุณลักษณะทางเคมี
: การตรวจสอบคุณภาพสัตว์นา้

7

การทดลองที่ 6 การใช้ ระบบคุณภาพ :
กิจกรรม 5 ส/GMP

8

การทดลองที่ 7 การใช้ แ ผนภูมิ ก้ า งปลา
และแผนภูมคิ วบคุม

9
10

การทดลองที่ 8 การวั ด คุ ณ ลั ก ษณะทาง
กายภาพของอาหาร : สี

มคอ. 3

กายภาพของอาหาร : เนื้อสัมผัสอาหาร
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทาปฏิบตั กิ ารการวัดคุณลักษณะทาง
กายภาพของอาหาร : ความหนืดและความ
คงตัว
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทาปฏิบตั กิ ารการวัดคุณลักษณะเคมีของ
อาหาร : การตรวจสอบคุณภาพสัตว์นา้
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
-ทาปฏิบตั กิ ารใช้ ระบบประกันคุณภาพ เช่น
กิจกรรม 5 ส และ GMP
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
-บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทาปฏิบตั กิ ารการใช้ แผนภูมิก้างปลาและ
แผนภูมคิ วบคุม
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

อ.สมชาย

อ.สมชาย

อ.อุลิสาณ์
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11

การทดลองที่ 9 การวัดคุณลักษณะทางเคมี
กายภาพของอาหาร: นมและผลิตภัณฑ์นม

3

12

การทดลองที่ 10 การวั ดคุณ ลักษณะทาง
กายภาพของอาหารโดยใช้ เครื่อง Rapid
visco analyzer

3

13

การทดลองที่ 11 การประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส

3

14 – 15

การทดลองที่ 12-13 การใช้ ระบบคุณภาพ
: ระบบ ISO

6
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- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทาปฏิบตั กิ ารวัดคุณลักษณะทางกายภาพ
ของอาหาร : สี
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทาปฏิบตั กิ ารวัดคุณลักษณะทางเคมี
กายภาพของอาหาร : นมและผลิตภัณฑ์นม
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทาปฏิบตั กิ ารวัดคุณลักษณะทางกายภาพ
ของอาหารโดยใช้ เครื่อง Rapid visco
analyzer
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทาปฏิบตั กิ ารประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- ทาปฏิบตั กิ ารใช้ ระบบประกันคุณภาพ
ISO
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร

อ.อุลิสาณ์

อ.พรรณทิพา

อ.พรรณทิพา

วิทยากร
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16 – 17

กิจ กรรมปฏิบั ติ ก ารควบคุ ม และประกัน
คุณภาพอาหารเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 - 2

มคอ. 3

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
- นิสติ แบ่งกลุ่มค้ นคว้ าระบบควบคุมและ
ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ รับ
มอบหมาย
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
- รายงานการทดลองของนิสติ การทดลองที่
1-13
กิจ กรรมปฏิบั ติ ก ารควบคุ ม และประกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
18
3
คุณภาพอาหารเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
- นิสติ แบ่งกลุ่มนาเสนอสรุปกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
ปฏิบตั กิ ารควบคุมและประกันคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ รับมอบหมาย
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพอาหาร
- รายงานการทดลองของนิสติ การทดลองที่
1 – 13
สอบปลายภาค
19
หมายเหตุ สัปดาห์ท่ี 2 เป็ นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัทจาร์พาเท็กเซ็นเตอร์จากัด โดยทางบริษัทจะให้ การอบรมการใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ซึ่งจะเป็ นการพัฒนาวิชาการร่วมกันระหว่างทางคณะฯ และหน่วยงานภายนอก โดยให้
นิสิตมีส่วนร่ วมในการนาความรู้ท่ีได้ มาสร้ างคู่มือการควบคุมคุณภาพอาหารโดยการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสสาหรับชุ มชนและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั ชุมชนรวมถึงการบริการวิชาการได้

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการ
วิธีประเมิน
เรียนรู ้
2.1–2.3
3.1-3.4
2.1-2.3
3.1-3.4
4.1-4.2

การสอยย่อย
การสอบปลายภาค
การอภิปราย ระดมสมอง
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและการนาเสนอ
รายงานหน้ าชั้นเรียน
ชิ้นงานจากการบูรณาการการเรียนการสอนใน
การพัฒนาวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
5.1, 5.3-5.5 รายงานบทปฏิบัติการ
1.1-1.3 การเข้ าชั้นเรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
2-8, 10-15
19
2-8, 10-15
16-18
18
18
2-8, 10-15
ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10%
30%
25%

30%
5%
หน้ า 8
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พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งกลุ่มและเดี่ยวที่
ได้ รับมอบหมาย
การเป็ นผู้นา-ผู้ตามที่ดี และการสร้ างสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้อ่นื ทั้งในและนอกชั้นเรียน
การส่งรายงานตรงเวลา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 คู่มือปฏิบัติการการประกันคุณภาพอาหาร วอภ364
1.2 อรัญญา มิ่งเมือง เอกสารประกอบการสอน วิชา อภ 344 การประกันคุณภาพอาหาร 2550
1.3 Gould, W.A. 1997. Food Quality Assurance. The AVI Publishing Com., Inc.
1.4 Herchdcref, S.M. 1984.Quality Control in Food Industry. Academic Press.
1.5 Hubbard, M.R. 1996. Statistical Quality Control for Food Industry. Chapman and Hall.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการประกันคุณภาพอาหาร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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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 อ งกับ
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
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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