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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา วอภ 362 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์อาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 362 ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
FSN 362 Food Analysis 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
ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
อาจารย์ผ้ ูสอน : ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น และ
อ.วิไลพร ไกรสุวรรณ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ทนก 206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเรียนรู้ เข้ าใจ และได้ ทาปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา วอภ 342 การวิเคราะห์
อาหาร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อ จัดเนื้ อหา กระบวนการเรี ยนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับ ผู้ เรี ยน
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ทางด้ านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์อาหาร
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับรายวิชา วอภ342 โดยให้ นิสิตฝึ กปฏิบัติแล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุและผล
ตามหลักวิทยาศาสตร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
45 ชั่วโมง
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

4

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 2
ความรู ้

5

1

2

3

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

6

7

วอภ 362
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์                        
อาหาร

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่
ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วิธีการสอน
1.1 สอดแทรกคุ ณ ธรรมและ
จ ริ ย ธ ร ร ม ใน ข ณ ะ ส อ น ท า
กิ จ ก ร ร ม ใ น ชั้ น เรี ย น แ ล ะ
มอบหมายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงานตรง
ต่อเวลา
1.2 รายงานปฏิบตั กิ ารรายบุคคลในแต่
ละสัปดาห์

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั

2.1.3

ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สัม พั น ธ์กัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ทางการอาหารอย่ า งกว้ า งขวางและเป็ นระบบ ได้ แ ก่
ความรู้ค วามเข้ าใจด้ านเคมี อาหาร จุ ลชี ววิ ทยาอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาล โภชนาการและการทาวิจัย
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพอื่น ได้ แก่ การบริหารจัดการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ และ
เทคโนโลยีชีวภาพในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
2.3 มี ค วามคุ้ น เคยกั บ ความก้ า วหน้ าทางวิ ช าการใน
สาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ 2.1 การสอบปลายภาค
สอน
2.2 การแสดงความรู้ระหว่างปฏิบตั กิ าร
2.2 การอภิปราย ระดมสมอง
2.3 รายงานปฏิบตั กิ าร
2.4 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการนาเสนอรายงานหน้ าชั้ น
เรียน

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ น หาข้ อเท็จจริง ทาความ
เข้ าใจและประเมิ น ข้ อมู ล สารสนเทศ แนวคิ ด และ
หลั กฐานใหม่ ๆ จากแหล่ งข้ อมู ลที่หลากหลาย และใช้
ข้ อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปัญหาหรืองานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและเสนอแนว
ทางแก้ ไขได้ อย่ างสร้ างสรรค์ โดยค านึ งถึงความรู้ทาง
ทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง ประสบการณ์ ใ นภาคปฏิ บั ติ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทักษะและความรู้ความเข้ าใจอันถ่องแท้
ในกลุ่มเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร
วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และ
การวิจั ย ในบริ บททางวิช าชี พ และวิช าการ ได้ แ ก่ การ
ดูแลจัดการกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ
การวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง

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

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 ทักษะปฏิบตั ิ
3.2 การนาเสนอผลและอภิปรายผล
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3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการฝึ กฝน จากเนื้อหา
สาระสาคัญของสาขาวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้

วิธีการสอน

4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ทั้งงาน 4.1 การทารายงานปฏิบตั กิ าร
รายบุคคลและงานกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม และการนาเสนอ
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่ นื ทั้งในฐานะ ผลงาน
ผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 การนาเสนองานการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางอาหาร
4.2 รายงานปฏิบตั กิ ารกลุ่ม
4.3 ปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
5 .1 ส า ม าร ถ ระบุ แล ะน าเท ค นิ ค ท างส ถิ ติ ห รื อ 5.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
คณิ ต ศาสตร์ท่ี เกี่ย วข้ อ ง มาใช้ ใ นการวิ เคราะห์ แปล ตนเองและการนาเสนอ
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาได้ 5.2 รายงานปฏิบตั กิ าร
อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพู ดและการ
เขี ย น รู้ จั ก เลื อ กและใช้ รู ป แบบของการน าเสนอที่
เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือกแหล่งข้ อมูลความรู้
ที่เกี่ยวข้ องกับวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การอาหาร
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม และใช้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อการ
รวบรวมข้ อมู ล แปลความหมาย และสื่ อ สารข้ อ มู ล
ข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ด การกับ ข้ อ มู ล
ต่างๆ อย่างเหมาะสม

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 รายงานปฏิบตั กิ ารกลุ่ม
5.2 การนาเสนอรายงานปฏิบตั กิ าร
5.3 ฉลากโภชนาการ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
กิจกรรม
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัวโมง
่
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
1
บทน าของการท าปฏิบัติ การการวิเคราะห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
อาหาร
- บรรยายแนะนาระเบียบและวิธกี าร
1. แนะนาเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ปฏิบตั ติ นในห้ องปฏิบตั กิ าร รวมทั้งการ
ทางอาหาร
สอบและเกณฑ์การประเมินผล
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูส้ อน
ผศ.ธีรารัตน์
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2. การเขียนรายงาน การบันทึกข้ อมูล
3. วิธกี ารสอนและเกณฑ์การประเมินผล
2

หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบทางอาหาร

3

3

การเตรียมตัวอย่าง สารเคมีและอุปกรณ์
สาหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร

3

4

การจัดทาฉลากโภชนาการ

3

5

ปฏิ บั ติ ก ารที่ 1 การวิ เคราะห์ ห าปริ ม าณ
ความชื้น

3

6

ปฏิ บั ติ ก ารที่ 2 การวิ เคราะห์ ห าปริ ม าณ
โปรตีน

3

7

ปฏิ บั ติ ก ารที่ 3 การวิ เคราะห์ ห าปริ ม าณ
ไขมัน

3

สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
- นิสติ แต่ละกลุ่มได้ รับตัวอย่างอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นิ สิ ต น าเสน อ ห ลั กการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางอาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การเตรียมตัวอย่างสาหรับการทดสอบ
- การเตรียมสารเคมี อุปกรณ์
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายเชิงปฏิบตั กิ ารหลักการจัดทา
ฉลากโภชนาการ
สื่อ
- เอกสารประกอบจากวิทยากร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทาการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นใน
อาหาร
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทาการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนใน
อาหาร
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทาการวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
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รัตน์/
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9
10

11

12

13

14

ปฏิบตั กิ ารที่ 4 การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ า

มคอ. 3
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทาการวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ า
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
สอบกลางภาคเรียน
ปฏิบัติการที่ 5 การวิเคราะห์หาปริมาณเส้ น
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
ใยหยาบในอาหาร
- ทาการวิเคราะห์หาปริมาณเส้ นใยหยาบ
ในอาหาร
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
ปฏิ บั ติ ก ารที่ 6 การวิ เคราะห์ ห าปริ ม าณ
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
คาร์โบไฮเดรต
- ทาการวิเคราะห์หาปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตในอาหาร
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
- ทาการทาฉลากโภชนาการจากผลการ
ทดลองทั้งหมดที่นิสติ ทดลองได้
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
ปฏิบตั กิ ารที่ 7 การวิเคราะห์อาหารโดย
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
เทคนิค AA และ fluorescence
- กาหนดโจทย์ปัญ หาให้ แก่นิสิตแต่ ละ
spectroscopy
กลุ่มและให้ นิสิต ฝึ กวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อ
แปลผลข้ อผล
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
ปฏิ บั ติ ก ารที่ 8การวิ เ คราะห์ อ าหารโดย
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
เทคนิค DSC และ FTIR
- กาหนดโจทย์ปัญ หาให้ แก่นิสิตแต่ ละ
กลุ่มและให้ นิสิต ฝึ กวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อ
แปลผลข้ อผล
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
งดการเรียนการสอนวันสงกรานต์
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ผศ.ธีรารัตน์

ผศ.พิสทุ ธิ

ผศ.ธีรารัตน์

อ.ดร.
วิไลพร

อ.ดร.
วิไลพร
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15

ปฏิ บั ติ ก ารที่ 9การวิ เ คราะห์ อ าหารโดย
เทคนิค GC, HPLC

16

นาเสนอผลและอภิปรายผลการทดลอง

17
18

งดการเรียนการสอนในวันฉัตรมงคล

มคอ. 3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.
- กาหนดโจทย์ปัญ หาให้ แก่นิสิตแต่ ละ วิไลพร
กลุ่มและให้ นิสิต ฝึ กวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อ
แปลผลข้ อผล
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
- นิสติ นาเสนอผลและอภิปรายผล โดย ผศ.ธีรารัตน์
มีการอ้ างอิงกับแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
- รายงานผลการจัดทาฉลากโภชนาการ

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ สารสนเทศ

กิจกรรม
การตรงต่อเวลา การเข้ าชั้นเรียน
รายงานปฏิบตั กิ ารรายบุคคลในแต่ละ
สัปดาห์
ความรู้ระหว่างการทาปฏิบตั กิ าร
สอบปลายภาค
รายงานปฏิบตั กิ ารกลุ่ม
การนาเสนอผลและอภิปรายผลการ
ทดลอง
ทักษะปฏิบตั ิ
การนาเสนองานการวิเคราะห์
องค์ประกอบฯ
รายงานปฏิบตั กิ ารกลุ่ม
ปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกกลุ่ม
รายงานปฏิบตั กิ ารกลุ่ม
ฉลากโภชนาการ
การนาเสนอผลและอภิปรายผลการ
ทดลอง

สัปดาห์ที่ประเมิน
1-18
5-8, 10-11

สัดส่วน
5%
5%

5-8, 10-11
18
12-13, 17
16

15%
30%
20%
10%

5-8, 10-11
2

10%

12-13, 17
5-8, 10-11
12-13, 17
17
16

5%
-

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 คู่มือปฏิบัติการการวิเคราะห์อาหาร วอภ 362
1.2 S. Suzanne Nielsen. Food Analysis. Kluwer Acdemic/Plenum, New York.
1.3 Meloan, C.E., Pomeranz, Y. 1980. Food Analysis Laboratory Experimental. AVI,
Westport Connecticut.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2.1.Jamers, CS. 1995. Analytical Chemistry of Foods. Blackie Academic & Professional.
London.
2.2.Neilson, SS. 1994. Introduction to the Chemical Analysis of Foods. Jone and Barlett
Publishers. Boston.
2.3. Nollet , LM. 1996. Handbook of Food Analysis. Marcel Dekker, Inc. New York
2.4. Pomeranz, Y and Meloan, CE. 1987. Food Analysis: Theory and Practice. 2nd ed.
Van Nostrand Reinhold, New York.
2.5. Robards, K, Haddad, PR, and Jackson, PE. 2001. Principles and Practice of Modern
Chromatographic Methods
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการวิเคราะห์อาหาร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของผู้ สอน วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีท่ีใช้ ในการสอน การวั ดผล คุ ณ ภาพการจั ดการเรี ยนการสอน และสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ และให้ นิ สิตให้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานปฏิบัติการรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ ได้ แก่ การนาเสนองาน การจัดทาฉลากโภชนาการ ทักษะปฏิบัติ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นิสติ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่มิใช่ ผ้ ู สอนรายวิ ช านั้ น สุ่มประเมิ น ข้ อ สอบ รายงาน และผลงานอื่น เพื่ อพิ จารณาความ
สอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิ จารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์
การสอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้น
เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ใน
ปี การศึกษาถัดไป
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ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล)
วันที่รายงาน .................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์)
วันที่รายงาน .................................
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