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มคอ.3
รายวิชา ทวพ 453 การประกันคุณภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 453 การประกันคุณภาพ
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพเลือก
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผ้ ปู ระสานงาน
ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา (nawadon@g.swu.ac.th)
อาจารย์ผ้ สู อน
ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา (nawadon@g.swu.ac.th)
อ.ดร.วิไลพร ไกนสุวรรณ์ (wilaiporn.k@g.swu.ac.th)
อาจารย์พิเศษ
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 15 ห้ อง 121 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
24 พฤศจิกายน 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสติ ทราบถึงหลักการ และความสาคัญของการประกันคุณภาพ
1.2 เพื่อให้ นิสติ สามารถประยุกต์ใช้ หลักสถิตเิ ข้ ากับการประกันคุณภาพได้
1.3 เพื่อให้ นิสติ ทราบและเข้ าใจและสามารถวิเคราะห์สมรรถภาพการผลิตได้
1.4 เพื่อให้ นิสติ ทราบละเข้ าใจในการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
1.5 เพื่อให้ นิสติ ทราบเข้ าใจถึงการจัดการคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม
1.6 เพื่ อให้ นิสิตทราบเข้ าใจและมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณ ภาพของหน่ วยงานต่ างๆ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหากระบวนการเรียนการสอนและสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและเพื่อให้ ผ้ ูเรียนมี
ความรู้ทางด้ านการประกันคุณภาพ
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิบตั ิการและงานมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยวให้ มคี วามเหมาะสมกับ
ผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีทกั ษะในด้ านการประกันคุณภาพ
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การจั ด การคุ ณ ภาพ ระบบคุ ณ ภาพ เครื่ อ งมื อ และกระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพระดั บ
อุต สาหกรรม การจัด การคุ ณ ภาพสิน ค้ าระดับ ชุ มชน วิส าหกิจ และอุต สาหกรรม หลักการประกัน คุ ณ ภาพใน
กระบวนการผลิต สถิติและการวิเคราะห์ ความแปรปรวนที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพ การสร้ างแผนควบคุมคุณภาพ
แผนการชักตัวอย่าง แผนการปรับปรุงคุณภาพ ระบบสารสนเทศในการประกันคุณภาพ และอนุกรมมาตรฐานสากล
(ISO)
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม/
การฝึ กงาน (กิจกรรมกลุ่มใน
ห้องเรียน)
3 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ/ สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
ทวพ 453 การประกัน
คุณภาพ

 

    



 

 

 



 



  



 



 



4. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครง
รายวิชาและเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
1.1 ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า 1.1 อาจารย์ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ นตั ว อย่ า ง ให้
และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัย
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต เรื่องเวลาการเปิ ดโอกาสให้ นิ สิต แสดงความ
ทั้งในห้ องเรียน และนอก คิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของนิสิต การ
ห้ องเรียน (1.1)
เคารพและให้ เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็ นต้ น
1.2 มี วิ นั ย ต่ อ การเรี ย น
ส่ ง มอบงานที่ม อบหมาย
ตามเวลาที่กาหนด (1.2)

2. ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจเกี่ย วกับ หลั ก การ
และทฤษฎีท่สี าคัญ ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พ้ ืนฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในการการประกันคุณภาพ (2.1)
2.2 รู้ เข้ าใจและสนใจพั ฒ นาความรู้ ความ
ชานาญด้ านการประกันคุณภาพ (2.4)
2.3 มี ค วามรู้ ครอบคลุ ม ด้ านการประกั น
คุณ ภาพและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้ อง เล็งเห็นการ
เปลี่ ยนแปลง และเข้ าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกัน
คุณภาพ (2.5)

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก
พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้น
เรี ย นและในโอกาสที่ ค ณะ/
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด กิ จ กรรม
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องทางด้ าน
คุณธรรมและจริยธรรม การมี
สัมมาคารวะต่ อผู้ อาวุโสและ
อาจารย์

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.1 ใช้ การสอนแบบผสมระหว่ าง
บรรยายร่ ว มกั บ การสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ ใช้ วีดีทัศน์และ
การสื่ อ สารสองทาง โดยเน้ นให้
นิ สิ ต ห าท างค้ น ค ว้ าห าข้ อมู ล
เพิ่ ม เติ ม จากปั ญ หาที่ต้ั ง ขึ้น การ
สอนแบบร่ วมมือกันเรียนรู้โดยให้
นิสิตร่ วมกันอภิปรายปั ญหาที่เกิด
กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ อลิ เ มอร์ ใ นงาน
ประกั น คุ ณ ภาพ การสอนแบบ
ศึ ก ษ าด้ ว ย ต น เอ งจ าก งาน ที่
ม อ บ ห ม าย ก ารค้ น ค ว้ าท าง
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้ น

2.1 การสอบย่อย สอบ
กลางภาค และสอบปลาย
ภาค
2.2 งานรายบุคคล
2.3 การอภิปรายและตอบ
ข้ อซักถามในชั้นเรียน
2.4 การเข้ าใช้ งานและการ
ทาแบบทดสอบผ่ านสื่อการ
สอนผ่านเวบไซต์รายวิชาของ
มหาวิทยาลัย
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3. ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็ นระบบ และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์กบั การ
ประกันคุณภาพ (3.1)

วิธีการสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

3.1 ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยายร่ ว มกั บ การจั ด
การศึกษาที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยมุ่งเน้ นให้ นิสติ
เรียนรู้จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดด้ านการประกันคุณภาพ

3.1 ป ระเมิ น จากการ
ถ า ม ต อ บ อ ภิ ป ร า ย
ปั ญ ห าแล ะการแส ด ง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
เป็ นรายบุคคล

3.2 ฝึ กอภิปราย ถาม ตอบปั ญหาในชั้นเรียนและ
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้
การแสดงความคิดเห็นต่อปั ญหาและระดมสมองใน 3.2 การสอบย่ อ ย การ
และทักษะการแก้ ไขปัญหาด้ าน การแก้ ไขปัญหา
สอบกลางภาคและปลาย
การประกันคุณภาพได้ อย่าง
ภาค
3.3 มอบหมายโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทางการ
ถูกต้ องเหมาะสม (3.4)
ประกันคุณภาพให้ นิสติ กลับไปค้ นคว้ าเพิ่มเติม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 สามารถวางแผนและ
4.1 ใช้ การสอนแบบผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
รับผิดชอบในการเรียนรู้และ โดยให้ นิสติ ร่วมมือกันเรียนรู้ (Coพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
Operative Learning) จากงานกลุ่มและการ
อย่างต่อเนื่อง (4.4)
อภิปรายในชั้นเรียน
4.2 ฝึ กปฏิบตั กิ ารและระดมสมองในการ
แก้ ไขปัญหาในการทารายงานและตอบข้ อ
ซักถามในขณะนาเสนองาน

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินจากรายงานกลุ่ม การ
นาเสนอและการตอบข้ อซักถามใน
การนาเสนอรายงานกลุ่ม
4.2 การมีส่วนร่วมในการทา
รายงาน การนาเสนอและการตอบ
ข้ อซักถาม ทั้งจากอาจารย์ นิสติ ร่วม
ชั้นเรียนและนิสติ ในกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 สามารถระบุ เข้ าถึง และ
สื บ ค้ นแหล่ ง ข้ อมู ล ความรู้ ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก าร ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ าพ จ าก แ ห ล่ งข้ อ มู ล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ (5.3)
5.2 สามารถติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.6)

5.1 ใช้ วีดที ศั น์ และ PowerPoint ที่
น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทา
ความเข้ าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
5.2 การสอนโดยมีการนาเสนอข้ อมูลจาก
การค้ นคว้ าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ น
ตัวอย่างกระตุ้นให้ นิสติ เห็นประโยชน์จาก
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นาเสนอสืบค้ นข้ อมูลและการคานวณทาง
สถิติ
5.3 การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ น
ข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษาจาก
งานรายบุคคลและการถาม ตอบ
ปัญหาและการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียนเป็ นรายบุคค
5.2 ประเมินความสามารถในการ
สืบค้ นข้ อมูลและการเข้ าถึงระบบ
สาระสนเทศ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจากโจทย์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงทางการประกันคุณภาพที่
นิสติ ได้ รับมอบหมาย
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หมายเหตุ หมายเลขท้ ายข้ อผลการเรียนรู้ คือ ลาดับข้ อของผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนารายวิชา
(150159) บทนาการประกันคุณภาพ
- นิยามคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพ
- การปรับปรุงคุณภาพ

จานวน
ชัวโมง
่
3.0

2
สถิตพิ ้ ืนฐาน
(220159) - การเก็บรวบรวมข้ อมูล
- การนาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล
- การแจกแจงความน่าจะเป็ น

3.0

3
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ
(290159) - ใบตรวจสอบ
- ฮิสโทแกรม
- แผนภาพพาเรโต
- ผังก้ างปลา
- แผนภูมคิ วบคุม
- แผนภาพการกระจาย
- กราฟ

3.0

4
แผนภูมคิ วบคุมสาหรับข้ อมูล
(050259) หน่วยวัด
- แผนภูมคิ วบคุม X bar-R
- แผนภูมคิ วบคุม X bar-S
- แผนภูมคิ วบคุม X –MR
- แผนภูมคิ วบคุมแบบผลบวก
สะสม

3.0

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะน ารายวิ ช า วั ต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อหาการ
เรียน การประเมินผล
- บรรยายบทนาการประกันคุณภาพ
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point และตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและใช้ กรณี ศึ ก ษาเพื่ อเชื่ อ มโยง
ความรู้ทางสถิตทิ ่นี ิสติ ได้ ศึกษามาแล้ ว
- ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้นกระบวนการ
คิด และสร้ างประเด็น อภิ ป รายและให้ นิ สิต
ตระหนักถึงความสาคัญของการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางสถิตสิ ่งู านประกันคุณภาพ
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point และตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ อภิปราย
ในห้ องเรียนถึงการใช้ เครื่องมือควบคุม
คุณภาพเพื่องานประกันคุณภาพ
- การมอบหมายงานและการศึ ก ษาค้ น คว้ า
เพิ่มเติม
- การทดสอบย่อย
สื่อที่ใช้
-สื่อการนาเสนอ Power point และตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ อภิปราย
ในห้ องเรียนถึงการใช้ แผนภูมคิ วบคุมสาหรับ
ข้ อมูลหน่วยวัดเพื่องานประกันคุณภาพ
- การมอบหมายงานและการศึ ก ษาค้ น คว้ า
เพิ่มเติม
- การทดสอบย่อย
สื่อที่ใช้
-สื่อการนาเสนอ Power point และตาราเรียน

อ.นวดล
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หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
5
แผนภูมคิ วบคุมสาหรับข้ อมูล
(120259) หน่วยนับ
- แผนภูมคิ วบคุม p, np, c, u

มคอ.3

จานวน
ชัวโมง
่
3.0

6
การวิเคราะห์สมรรถภาพการผลิต
(190259) และเครื่องจักร
- การวิเคราะห์สมรรถภาพ
กระบวนการผลิต
- การวิเคราะห์สมรรถภาพ
เครื่องจักร
- การวิเคราะห์ระบบการวัด

3.0

7
การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
(260259) - การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
- การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
โดยวิธรการนับ
- การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
โดยวิธกี ารวัดค่า

3.0

8
ความน่าเชื่อถือ
(040359) - ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
- การแจกแจงความน่าจะเป็ น
- รูแปบบของอัตราความขัดขข้ อง
- เส้ นโค้ ง OC

3.0

9
10
การจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
(180359) คุณภาพ ISO

3.0

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ อภิปราย
ในห้ องเรียนถึงการใช้ แผนภูมคิ วบคุมสาหรับ
ข้ อมูลหน่วยนับเพื่องานประกันคุณภาพ
- การมอบหมายงานและการศึ ก ษาค้ น คว้ า
เพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
-สื่อการนาเสนอ Power point และตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ อภิปราย
ในห้ องเรียนถึงการวิเคราะห์สมรรถภาพการ
ผลิตและเครื่องจักร
- การมอบหมายงานและการศึ ก ษาค้ น คว้ า
เพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
-สื่อการนาเสนอ Power point และตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ อภิปราย
ในห้ องเรียนถึงการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
-การมอบหมายงานและการศึกษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
-สื่อการนาเสนอ Power point และตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ อภิปราย
ในห้ องเรียนถึงความน่าเชื่อถือ
สื่อที่ใช้
-สื่อการนาเสนอ Power point และตาราเรียน

อ.นวดล

สอบกลางภาค
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ อภิปราย
ในห้ องเรียนถึงการจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานคุณภาพ ISO
สื่อที่ใช้
-สื่อการนาเสนอ Power point และตาราเรียน
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
12
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(250359) คุณภาพและ six sigma

จานวน
ชัวโมง
่
3.0

13
ระบบการประกันคุณภาพ
(010459) ภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา
บริษัท 3M

3.0

14
ระบบการประกันคุณภาพ
(080459) ภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา
บริษัท อายิโน๊ะโมโต๊ะ

3.0

15
QA trip ครั้งที่ 1
(220459)

3.0

16
QA trip ครั้งที่ 2
(290459)

3.0

17
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
(060559) นาเสนอรายงาน QA trip

3.0

18

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ อภิปราย
ในห้ องเรียนถึงระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารคุณภาพและ six sigma
สื่อที่ใช้
-สื่อการนาเสนอ วีดที ศั น์ Power point และ
ตาราเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และให้ กรณีศึกษาด้ านการบระกันคุณภาพจาก
ภาคเอกชน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และให้ กรณีศึกษาด้ านการบระกันคุณภาพจาก
ภาคเอกชน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- เข้ าศึกษาดูงานการบระกันคุณภาพใน
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- เข้ าศึ ก ษาดู ง านการบระกั น คุ ณ ภาพใน
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละน าเสนอ
รายงาน QA trip
สอบปลายภาค

อ.พิเศษ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน
ทักษะทางปัญญา
ความรับผิดชอบการสื่อสาร การ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ความรู้และทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
คุณธรรมจริยธรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

2.1, 2.4, 2.5, 3.1, การถาม ตอบ อภิปรายในชั้นเรียน งาน
3.4, 4.4, 5.3, 5.6 เดี่ยว งานกลุ่มและการนาเสนอรายงาน
1.1,1.2
การประเมินตนเองของนิสติ พฤติกรรมด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบ
การประเมินด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบในการทางาน
กลุ่ม โดยนนิสติ สมาชิกกลุ่ม
2.1, 2.4, 2.5, 3.1, การสอบกลางภาค
3.4
การสอบปลายภาค
การสอบย่อย
1.1,1.2
การประเมินพฤติกรรมด้ านคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
รืองวิทย์ เกษสุวรรณ. การจัดการคุณภาพ :จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ /เรืองวิทย์
เกษสุวรรณ. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2547-2550.
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่สาคัญ
วราวุฒิ ครูส่ง. การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร =Quality assurance in food industry /วราวุฒิ ครู
ส่ง. กรุงเทพฯ : ดี สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2547.
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, ระบบคุณภาพ :แบบการประกันคุณภาพในการตรวจสอบและการ
ทดสอบขั้นสุดท้ าย. กรุงเทพฯ : สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2539
Author Sinha, Madhav N, The management of quality assurance. New York : John Wiley and Sons,
1985.
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนา

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมิ นประสิทธิผลของรายวิ ชา เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของผู้ สอน วิ ธีการ
จัดการเรียนการสอน 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
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการ
เรียนรู้ของนิสติ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรั บ การทวนสอบระดั บ รายวิ ช า คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต รมอบหมายให้
อาจารย์ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่ อ
พิจารณาความสอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
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5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกล
ยุทธ์การสอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) จากนั้น เสนอต่ อคณะกรรมการผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็น และวางแผนพั ฒ นา
ปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา)
วันที่รายงาน .................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล)
วันที่รายงาน .................................
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