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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 361 ปฏิบตั ิการเคมีอาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 361 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
FSN 361 Food Chemistry 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
ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล และ ผศ.ดร. พิสุทธิ หนักแน่น
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 กรกฏาคม 2558

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้ าใจกับเนื้อหารายวิชา วอภ341 หลักเคมีอาหาร
โดยทาการปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชาดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่ อให้
ผู้เรียนมีความรู้ทางด้ านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้ องกับเนื้อหารายวิชา วอภ341 หลักเคมีอาหาร
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงานมอบหมายกิจกรรมโดยมีการกระตุ้นให้ เกิดการนาความรู้
ทางเคมีอาหารมาใช้ ในการควบคุมและประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอาหาร
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับรายวิชา วอภ 341 โดยให้ นิสิตฝึ กปฏิบัติแล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุและผล
ตามหลักวิทยาศาสตร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี
ไม่มี
45 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
15 ชั่วโมง

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 361 ปฏิบตั ิการ
เคมีอาหาร

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

                       

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 2

วอภ 361 ปฏิบัตกิ ารเคมีอาหาร

มคอ. 3

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อีเมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครง
รายวิชาผ่านระบบเว็บไซต์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

วิธีการสอน
1.1 สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะสอน ทากิจกรรม
ในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรงต่อ
เวลา
1.2 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารต่างๆ เมื่อมี
การทารายงานส่งในรายวิชา
1.3 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการสอบ
1.4 สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกขณะ
เข้ าร่วมกิจกรรม

วิธีการสอน
2.1 การฝึ กทักษะปฏิบตั ิ การ
วางแผนงาน การสังเกตและ
แก้ ปัญหาระหว่างปฏิบตั กิ าร
2.2 การอภิปราย ระดมสมอง
2.4 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการนาเสนอรายงานหน้ าชั้น
เรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบย่อย
2.2 การสอบปฏิบตั ิ
2.3 การสอบปลายภาค
2.4 สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้น
เรียน
2.5 การเสนองานในชั้นเรียน
2.6 รายงานปฏิบตั กิ าร

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

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 การสอบย่อย
3.2 การสอบปฏิบตั ิ
3.3 การสอบปลายภาค
3.4 สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้น

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารที่สมั พันธ์กนั ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการอาหารด้ านเคมีอาหาร
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพอื่นในส่วน
ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การบริหารจัดการ
2.1.3 2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มี ค วามสามารถในการค้ นห า
ข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจและประเมิน
ข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ ๆ จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย
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และใช้ ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ใ นการแก้ ไขปั ญ หา
หรืองานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ ไขได้ อย่ างสร้ างสรรค์
โด ย ค านึ งถึ งค วาม รู้ ท างท ฤ ษ ฎี ที่
เกี่ย วข้ อง ประสบการณ์ ในภาคปฏิบัติ
แ ล ะผ ล กระท บ ที่ ต าม ม าจ าก ก าร
ตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความ
เข้ าใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มเคมีอาหาร ใน
บริบททางวิชาชีพและวิชาการ
3.4 มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ต ามที่ ไ ด้ รั บ การ
ฝึ กฝน จากเนื้ อหาสาระส าคั ญ ของ
รายวิชา
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เรียน
3.5 การเสนองานในชั้นเรียน
3.6 รายงานปฏิบตั กิ าร

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 มี ค วามรับ ผิด ชอบในงานที่ได้ รั บ 4.1 การทารายงานปฏิบตั กิ าร
มอบหมาย ทั้งงานรายบุ ค คลและงาน กิจกรรมกลุ่ม และการนาเสนอ
กลุ่ม
ผลงาน
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานปฏิบตั กิ ารรายบุคคล
4.2 ประเมินรายงานปฏิบตั กิ ารรายกลุ่ม
4.3 ประเมินความรับผิดชอบงานโดยสมาชิก
กลุ่มและอาจารย์
4.4 สังเกตการแสดงออกกับผู้อ่นื ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
5.1 สามารถระบุ แ ละน าเทคนิ ค ทาง 5.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มาใช้ 5.2 การนาเสนองานหน้ าชั้นเรียน
ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้
5.2 รายงานปฏิบตั กิ าร
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูป แบบของการน าเสนอที่ เหมาะสม
สาหรับ เรื่องและผู้ ฟั งที่แตกต่ างกัน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือก
แหล่ งข้ อมู ล ความรู้ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
จากแห ล่ งข้ อมู ลสารสน เทศทั้ งใน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 พิจารณาจากคุณภาพรายงาน
5.2 พิจารณาจากการนาเสนองาน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ และใช้ ส่อื ที่เหมาะสมในการนาเสนอ
ข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้ า 4

วอภ 361 ปฏิบัตกิ ารเคมีอาหาร

มคอ. 3

ระดับชาติและนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
แล ะใช้ อ ย่ างส ม่ าเส ม อ เพื่ อ การ
รวบรวมข้ อมู ล แปลความหมาย และ
สื่อสารข้ อมูลข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

3

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรม
ชัวโมง
่
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
Introduction to Food Chemistry
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
Laboratory, How to write laboratory
1. แ น ะ น า วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต น ใ น ก า ร ใ ช้
report including result and discussion
ห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อความปลอดภัย
2. วิธกี ารสอนและเกณฑ์การประเมินผล
3. แนะนาการเขียนรายงานผลการทดลอง
การวิจารณ์และสรุปผลการทดลอง
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
Experimental 1 Fat Property
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ และทาปฏิบตั กิ าร Fat Property
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
Experimental 2 Lipid Oxidation
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ และทาปฏิบตั กิ าร Lipid
Oxidation
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
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4

Experimental 3 Starch

5

Experimental 4 Vitamin

6

Experimental 5 Enzymatic browning

7

Experimental presentation I (1-5)

มคอ. 3

จานวน
กิจกรรม
ชัวโมง
่
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ และทาปฏิบตั กิ าร Starch
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ และทาปฏิบตั กิ าร Vitamin
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ และทาปฏิบตั กิ าร Enzymatic
browning
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นิสติ แบ่งกลุ่มนาเสนอสรุปการทดลองที่
1-5 โดยหาข้ อมูลจากเอกสารภายนอก
ประกอบการอภิปราย
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
- รายงานการทดลองของนิสติ การทดลองที่
1-5
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สัปดาห์ที่
8

9
10

11

12

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรม
ชัวโมง
่
การเรียนการสอน และสือ่ ที่ใช้
Experimental 6 Maillard reaction
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ และทาปฏิบตั กิ าร Maillard
reaction
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
สอบกลางภาค (ไม่มกี ารสอบกลางภาค)
Experimental 7 Protein
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ และทาปฏิบตั กิ าร Protein
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
Experimental 8 Protein Emulsion
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ และทาปฏิบตั กิ าร Protein
Emulsion
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
Experimental 9 Chlorophyll stability
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ และทาปฏิบตั กิ าร Chlorophyll
stability
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

Experimental 10 Color reaction of
Pigments

14

Experimental presentation II (6-10)

15

Experimental presentation III (1-10)

16

Practice Test

17

มคอ. 3

จานวน
กิจกรรม
ชัวโมง
่
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ และทาปฏิบตั กิ าร Color reaction
of Pigments
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นิสติ แบ่งกลุ่มนาเสนอสรุปการทดลองที่
6-10 โดยหาข้ อมูลจากเอกสารภายนอก
ประกอบการอภิปราย
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
- รายงานการทดลองของนิสติ การทดลองที่
6-10
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นิสติ แบ่งกลุ่มนาเสนอสรุปการทดลองที่
1-10 โดยหาข้ อมูลจากเอกสารภายนอก
ประกอบการอภิปราย
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
- รายงานการทดลองของนิสติ การทดลองที่
1-10
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นิสติ สอบภาคปฏิบตั เิ กี่ยวกับเทคนิคการ
ทาปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร
สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
วิธีประเมิน
2.1–2.3
3.1-3.4
2.1-2.3,
3.1-3.4,
4.1-4.2,
5.1-5.4
1.1-1.3

การสอบย่อย
การสอบปลายภาค
การสอบปฏิบัติ
การนาเสนอผลการทดลองหน้ าชั้นเรียน
รายงานบทปฏิบัติการ
รายงานประจาสัปดาห์
การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งกลุ่มและเดี่ยวที่
ได้ รับมอบหมาย
การเป็ นผู้นา-ผู้ตามที่ดี และการสร้ างสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้อ่นื ทั้งในและนอกชั้นเรียน
การส่งรายงานตรงเวลา

สัปดาห์ที่
สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
2-6, 8, 10-13
10%
17
30%
16
5%
7, 14-15
15%
2-6, 8, 10-13
25%
2-6, 8, 10-13
10%
ทุกสัปดาห์

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 คู่มือปฏิบัติการเคมีอาหาร วอภ361
1.2 Waever, C. 1996. The Food Chemistry Laboratory: A manual for experimental foods,
dietetics, and food scientists. CRC press, Boca Raton, Florida.
1.3.Jamers, CS. 1995. Analytical Chemistry of Foods. Blackie Academic & Professional.
London.
1.4.Neilson, SS. 1994. Introduction to the Chemical Analysis of Foods. Jone and Barlett
Publishers. Boston.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1.1 Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry, 3rd ed, Marcel Dekker, Inc., New York.
1.2 Belitz, H.D. and W. Grosch. 1999. Food Chemistry, 2nd ed, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, Berlin, Germany.
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1.3 DeMan, J. M. 1990. Principles of food chemistry. New York : Van Nostrand Reinhold.
1.4 Wong, Dominic W. S. 1989. Mechanism and theory in food chemistry. New York : Van
Nostrand Reinhold.
1.5 Pomeranz, Y and Meloan, CE. 1987. Food Analysis: Theory and Practice. 2nd ed. Van
Nostrand Reinhold, New York.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการเคมีอาหาร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบทฤษฎีและปฏิบัติ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่ม และการนาเสนองานหน้ าชั้นเรียนจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุ มระดมสมองจากผู้สอนและการประชุ มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้านการจัดการเรี ยนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
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. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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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