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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา วอภ 331 โภชนาการมนุษย์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 331 โภชนาการมนุษย์
FSN 331 Human Nutrition
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์นันทรัตน์ ณ นครพนม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 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
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ร้ ูถึงบทบาทของสารอาหารต่อภาวะโภชนาการ
1.2 เพื่อให้ ร้ ูถึงขบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหาร
1.3 เพื่อให้ สามารถนาความรู้ทางโภชนาการไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวันเพื่อการดารงสุขภาพที่ดี
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ได้ เพิ่มเติมในส่วนของการกาหนดปี ของวารสารต่างประเทศที่ให้ นิสิตสืบค้ น เพื่อนามาคิด วิเคราะห์ และ
อภิปราย โดยจากเดิมวารสารที่นามาอภิปรายสามารถมาจากปี ใดๆ ก็ได้ เป็ นกาหนดให้ วารสารที่นามาอภิปราย
ต้ องเป็ นปี ปัจจุบันหรือย้ อนหลังไม่เกิน 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นิสติ ได้ ทราบข้ อมูลที่ทนั สมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาสารอาหารและการนาไปใช้ ประโยชน์ในร่างกาย ความต้ องการสารอาหารและพลังงานของบุคคล
สมดุลทางโภชนาการ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อมีสขุ ภาพที่ดี
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
30 ชั่วโมง
ไม่มี
60 ชม.
ไม่มี
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 331 โภชนาการ
มนุษย์

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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3. 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 ้
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื

วิธีการสอน
1.1 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอนบรรยายและมอบหมาย
งาน
1.2 อาจารย์ผ้ สู อนปฏิบตั ติ นเป็ น
แบบอย่าง ในเรื่องความมีวินัย
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สจุ ริต
การเคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม การ
เคารพสิทธิ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงานตรง
ต่อเวลา
1.2 ประเมินจากรายงานโดยพิจารณา
ในส่วนของการไม่คดั ลอกงานจากผู้อ่นื
และการมีการอ้ างอิงเอกสารที่สบื ค้ น
1.3 ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ทางานจากสมาชิกในกลุ่ม
1.4 ไม่ทุจริตในการสอบ

วิธีการสอน
2.1 อธิบายเนื้อหาวิชา พร้ อมทั้ง
เชื่อมโยงความรู้จากวิชาต่างๆเพื่อให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิชาเหล่านั้น
กับงานด้ านโภชนาการ
2.2 ยกตัวอย่างงานวิจัย กรณีศกึ ษา
หรือนาข้ อมูลจากวารสาร มาประกอบ
การสอน
2.3 มอบหมายงานให้ นิสติ ค้ นคว้ า
และอภิปรายวารสารต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกับงานด้ านโภชนาการโดย
กาหนดให้ เป็ นปี ปัจจุบนั หรือย้ อนหลัง
ไม่เกิน 2 ปี

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค
2.2 ประเมินจากรายงานโดยพิจารณา
ในส่วนของเนื้อหา

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีท่ี
สัมพันธ์กนั ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารอย่าง
กว้ างขวางและเป็ นระบบ ได้ แก่ ความรู้
ความเข้ าใจด้ านเคมีอาหาร การแปรรูป
อาหาร โภชนาการ รวมถึงวิชาพื้นฐาน
อย่าง ชีวเคมี เป็ นต้ น
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้
2.1.3
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3. ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความ
เข้ าใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มการแปรรูป
อาหาร ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ
ได้ แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ปัญหา
จากตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดง
ความคิดเห็นในการแก้ ปัญหาใน
ระหว่างการบรรยายในชั้นเรียนหรือ
จากงานที่ได้ รับมอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 การสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียนด้ วยข้ อสอบอัตนัย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน
การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองเป็ นรายบุคคล/หรือกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 บันทึกการส่งงานตรงต่อเวลา
4.2 ประเมินจากรายงานโดยพิจารณา
ถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหาและความ
ประณีต
4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ทางานจากสมาชิกในกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทาง
สถิตหิ รือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องมาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้
อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน
5.1 สอดแทรกเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
กับการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การคานวณปริมาณสารอาหาร (เช่น
INMUCAL) เพิ่มเติมจากการคานวณ
โดยใช้ คณิตศาสตร์พ้ นื ฐาน
5.2 มอบหมายงานให้ นิสติ รวบรวม
ข้ อมูล แปลความหมาย เรียบเรียง
ข้ อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่ศึกษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติมเป็ นภาษาเขียนเพื่อจัดส่งใน
รูปแบบรายงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 การสอบกลางภาคและปลายภาค
5.2 ประเมินจากรายงานโดยพิจารณาใน
ส่วนที่มกี ารคานวณ และการใช้ ภาษาที่
ถูกต้ อง

หน้ า 4

วอภ 331 โภชนาการมนุษย์

มคอ. 3

ผลการเรียนรู ้
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้ และ
เหมาะสม

วิธีการสอน
5.3 ยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาและ
ให้ นิสติ แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

ความหมายของโภชนาการ อาหาร และ
สารอาหาร

2

ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับสุขภาพ

จานวน
(ชม.)
2

2
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กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
1. ชี้แจงการเรียน
2. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างจาก
งานวิจัยประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์
พอยต์
4. แบ่งกลุ่มนิสติ อาจารย์กาหนด
กระบวนการแปรรูปอาหารหลักให้
แต่ละกลุ่ม และมอบหมายงานให้ นิสติ
หาบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้ องกับผลของกระบวนการ
แปรรูปนั้นต่อปริมาณหรือการใช้
ประโยชน์ของสารอาหาร จากนั้นให้
อ่าน วิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทา
เป็ นรายงาน กาหนดให้ หาวารสาร
จานวน 3 ฉบับ และเป็ นปี ปัจจุบนั
หรือย้ อนหลังไม่เกิน 2 ปี (ส่งสัปดาห์
ที่ 8)
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. มอบหมายงานให้ นิสติ จดบันทึก
การบริโภคอาหารของตนเอง เป็ น
เวลา 3 วัน โดยจดชนิด และนา้ หนัก
ของอาหาร พร้ อมทั้งบันทึกกิจกรรมที่
ทาในแต่ละวัน ลงในแบบบันทึกข้ อมูล
การรับประทานอาหาร (ส่งสัปดาห์ท่ี
11)

ผูส้ อน
อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์
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3
4

5-6

ภาวะโภชนาการของประเทศไทย และปัจจัยที่
มีผลต่อภาวะโภชนาการ
การประเมินภาวะโภชนาการ

การคานวณพลังงานจากสารอาหาร

7

ความต้ องการพลังงานสาหรับทากิจกรรม

8
9
10
11

ระบบย่อยและดูดซึมสารอาหาร

คาร์โบไฮเดรต: การจาแนกชนิดและคุณค่า
ทางอาหาร

มคอ. 3

2
2

บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
พร้ อมยกตัวอย่างการตรวจวัดร่างกาย
จากการจัดโครงการบริการวิชาการปี
2554-2558
2. สาธิตการวัดสัดส่วนของร่างกาย
3. มีกจิ กรรมในชั้นเรียน โดยให้ นิสติ
ผลักกันตรวจวัดขนาดรอบเอว และ
สะโพก เพื่อคานวณหาค่า waist-tohip ratio และหาค่า BMI จากนา้ หนัก
และส่วนสูง
4
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
และแสดงตัวอย่างการคานวณหน้ าชั้น
เรียน
2. ฝึ กคานวณพลังงานจากสารอาหาร
ที่ได้ รับต่อวันในชั้นเรียน
3. มอบหมายให้ นิสติ นาข้ อมูลจาก
การสารวจ (ข้ อมูลจากสัปดาห์ท่ี 2)
มาคานวณและประเมินภาวะ
โภชนาการ และจัดทารายงาน (ส่ง
สัปดาห์ท่ี 11)
2
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ฝึ กคานวณพลังงานสาหรับทา
กิจกรรม โดยเปิ ดกราฟค่า BMR
ควบคู่
3. มอบหมายให้ นิสติ นาข้ อมูลที่ได้
จากการบันทึกในสัปดาห์ท่ี 2 มา
คานวณหาพลังงานที่ร่างกายต้ องการ
ทั้งหมดต่อวัน และวิเคราะห์ว่าได้ รับ
พลังงานจากอาหารสมดุลกับพลังงาน
ที่ใช้ หรือไม่ จัดทารายงาน (ส่งสัปดาห์
ที่ 11)
2
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
สอบกลางภาค
หยุดวันปิ ยะมหาราช
2
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์
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12
13

14

15
16
17-19

มคอ. 3

คาร์โบไฮเดรต: การย่อย การดูดซึม และ
ขบวนการเมแทบอลิซึม
โปรตีน: การจาแนกชนิดและคุณภาพของ
โปรตีน การย่อย การดูดซึม และขบวนการเม
แทบอลิซึม

2

บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

อ.นันทรัตน์

2

อ.นันทรัตน์

ไขมัน: ไตรกลีเซอไรด์ และกรดไขมัน การ
ย่อย การดูดซึม และขบวนการ
เมแทบอลิซึม
วิตามิน
แร่ธาตุ

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. มีกจิ กรรมในชั้นเรียน โดยให้ นิสติ
ร่วมกันอภิปรายบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับการหา
ค่าคุณภาพของโปรตีนแบบต่างๆ
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

1.2
2.1
3.2, 3.3,
5.1, 5.2

2
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
สอบปลายภาค

กิจกรรมการประเมิน

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค

-การเข้ าชั้นเรียน การเข้ าชั้นเรียนตรงต่อเวลา
1.3, 1.4
-พฤติกรรมในชั้นเรียน (การไม่คุยหรือเล่นโทรศัพท์ขณะ
เรียน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สื่อสารตรง
ประเด็น)
1.2
- รายงาน (การไม่คัดลอกงานผู้อ่นื มีการอ้ างอิงเอกสาร)
2.1, 2.3
-รายงาน (มีเนื้อหาที่บ่งบอกถึงการคิดวิเคราะห์ ประมวล
ความรู้จากสิ่งต่างๆที่เรียน มีการสืบค้ นเนื้อหาเพิ่มเติมและ
อ้ างอิงเอกสาร)
4.1
- รายงาน (การส่งงานต่อตรงต่อเวลา ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาและความประณีตของรายงาน)
5.1, 5.2, 5.7 -รายงาน (มีการแสดงวิธกี ารคานวณที่ถูกต้ อง
มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้ าใจและใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง)
-ประเมินความพึงพอใจต่อการทางานจากสมาชิกในกลุ่ม
1.5, 4.2
(การเคารพสิทธิ์ ยอมรับฟังความเห็นผู้อ่นื การมีส่วนร่วม)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
9
17-19

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

5%

8, 11

10%

8, 11

5%

40%
40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
Eastwood, M. 1997. Principles of Human Nutrition. Chapman & Hall, London.
Grosvenor, M.B. and L.A. Smolin. 2002. Nutrition from Science to Life. Harcourt College, New York.
Williams, S.R. 1995. Basic Nutrition and Diet Therapy. Mosby Year Book, Misscouri.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
นัยนา บุญทวียุวัฒน์. 2546. ชีวเคมีทางโภชนาการ (Nutritional Biochemistry). ซิกม่า ดีไซน์กราฟฟิ ก จากัด.
กรุงเทพฯ.
Shils, M.E., Shike, M., Ross, A.C., Caballero, B. and Cousins, R.J. 2006. Modern Nutrition in Health
and Disease. 10 th. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia.
Voet, D. and Voet, J.G. 1995. Biochemistry. John Wiley & Sons. New York.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสารวิชาการ เช่น Food Technology, Journal of Medicinal Food เป็ นต้ น
เว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับโภชนาการ เช่น สถาบันโภชนาการ
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
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรั บ การทวนสอบระดับ รายวิชา คณะกรรมการผู้ รั บ ผิด ชอบหลั ก สูตรมอบหมายให้ 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 งรายวิช าในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพั ฒนาปรับปรุงสาหรั บใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป
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