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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2. ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี
3. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์
อ. ดร. ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
อ.ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม
อ.ดร. พิสทุ ธิ หนักแน่น
อ. สมชาย สุริยะศิริบุตร
4. วันทีร่ ายงาน
31 พฤษภาคม 2557
5. ปี การศึกษาทีร่ ายงาน
ปี การศึกษา 2556
6. สถานทีต่ ้ งั
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
1. จํ านวนนิสิตชั้นปี ที่ 1 ทีร่ บั เข้าในปี การศึกษาทีร่ ายงาน
68 คน
2. จํ านวนนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษาในปี ทีร่ ายงาน
2.1 จํานวนนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.2 จํานวนนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.3 จํานวนนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.4 จํานวนนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ)
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3 รายละเอียดเกีย่ วกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
3.1 ร้อยละของนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ยังไม่มีนิสติ สําเร็จการศึกษา

4 จํ านวนและร้อยละของนิสิตทีส่ อบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี
ร้อยละของนิสิตทีส่ อบผ่านตาม
ชั้นปี
จํ านวนนิสิตทีร่ บั จริง จํ านวนนิสิตทีส่ อบผ่านตาม
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา
1
68
63
92.65
2
63
62
98.41
5 อัตราการเปลีย่ นแปลงจํ านวนนิสิตในแต่ละปี การศึกษา
6 ปั จจัย/สาเหตุทีม่ ีผลกระทบต่อจํ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา
นิสติ ย้ ายไปเรียนสถาบันอื่น
7 ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สาํ รวจ จํานวนแบบสอบถามที่ส่ง - จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การกระจายภาวการณ์ได้งานทําเทียบกับจํ านวนผูต้ อบแบบสอบถาม
การได้งานทํา
จํานวน
ร้ อยละ

ได้งานทําแล้ว
ตรงสาขาที่เรียน ไม่ตรงสาขาที่เรียน
-

ไม่ประสงค์จะทํางาน
ยังไม่ได้งานทํา
ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น
-

8 การวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้
ยังไม่มีนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษา
หมวดที่ 3 การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลกระทบต่อหลักสูตร
1. การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ ีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
คณะฯ ย้ ายสํานั กงานจาก มศว ประสานมิต ร ไป มศว องครักษ์ และตั้งแต่ ปี การศึกษา 2556
หลักสูตรฯ เริ่มเปิ ดรับนิสติ ชั้นปี ที่ 1 ซึ่งเรียนที่ มศว องครักษ์ตลอดทั้ง 4 ปี ดังนั้นจึงมีการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาในหลักสูตรฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต โดยจัดการเรียนการเรียนสอนสําหรับนิสติ ชั้นปี ที่ 1 ที่วิทยา
เขตองครักษ์ และจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสติ ชั้นปี ที่ 2 ที่วิทยาเขตประสานมิตร
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2. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ ีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
มีสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนเปิ ดหลักสูตรนี้ ทําให้ เกิดการแข่ งขันสูง และอาจมีผลกระทบต่ อ
จํานวนรับและจบของนิ สิตในอนาคต และในปี การศึกษา 2556 มี เหตุการณ์ ชุมนุ มทางการเมืองทําให้
มหาวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยชดเชยชั่วโมงการเรียนการสอน และเลื่อน
การสอบปลายภาคทําให้ ไม่กระทบต่อแผนการเรียนของทุกรายวิชา นิสติ ฝึ กงานสามารถไปฝึ กงานตามเวลา
ที่กาํ หนด อย่างไรก็ตามจําเป็ นต้ องเลื่อนโครงการการศึกษาดูงานวิชาชีพ และนิสติ ชั้นปี ที่ 4 จบการศึกษาช้ า
กว่ากําหนดเล็กน้ อย
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
ปี การศึกษา 2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 1
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
มนุษย์
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง
สร้ างสรรค์
คม 100 เคมีท่วั ไป 1
คม 190 ปฏิบัตกิ ารเคมีท่วั ไป 1
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1
ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป
ฟส 180 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ท่วั ไป
ทนก 201 เคมีอนิ ทรีย์
ทนก 202 ปฏิบัตกิ ารเคมีอนิ ทรีย์
ทนก 205 เคมีวิเคราะห์
ทนก 206 ปฏิบัตกิ ารเคมีวิเคราะห์
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
ทนก 101 จุลชีววิทยา
ทนก 102 ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา
วอภ 101 วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการเบื้องต้ น
วอภ 102 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
เบื้องต้ น
วอภ 141 มาตรฐานและกฎหมาย
ควบคุมอาหาร
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
คณ 215 คณิตศาสตร์สาํ หรับ
วิทยาศาสตร์ 1

ภาค
การศึกษา

การกระจายระดับคะแนน

A

B+

B

C+

C

D+

D

E

W

I

จํานวน
นิสติ ลง
ทะเบียน

1

2

4

10

19

19

9

3

4

-

-

68

64

1

26

25

10

3

-

-

-

4

-

-

68

64

1

26

19

15

2

-

2

-

4

-

-

68

64

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

2
5
2
2
6
30
2
6
5
5
14
5

16
1
1
6
10
3
12
1
8
6
6
38
4

8
29
3
5
29
9
10
10
5
19
14
14
11
14

13
12
12
19
15
11
11
3
5
7
13
13
17

22
2
28
24
6
11
21
2
9
13
8
8
17

13
13
9
2
7
14
3
4
7
12
12
6

6
6
5
1
7
1
27
1
2
2
-

4
4
5
4
1
2
6
1
1
-

20
1
2
-

-

68
68
69
69
62
83
62
61
62
62
62
62
63
63

64
64
63
65
61
61
60
59
53
61
60
60
63
63

2
2
2
2

24
10
36
36

33
7
14
20

6
16
10
5

14
4
2

13
-

1
-

2
-

-

-

-

63
63
64
63

63
63
64
63

2

3

23

18

4

2

-

-

-

-

-

63

63

2

2

7

28

17

8

1

-

-

-

-

63

63

2
2

19
7

24
-

16
4

1
4

1
8

2

1

-

14

-

62
40

61
26

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จํานวน
นิสติ ที่
สอบผ่าน

หน้า 5

หมายเหตุ

มคอ. 7
วอภ 242 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร

2

2

10

22

18

6

3

-

-

-

-

61

61

ทนก 211 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
ทนก 203 ชีวเคมี
ทนก 204 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมี
ทนก 207 เคมีเชิงฟิ สิกส์

2
2
2
2

6
9
16
10

11
6
5
3

13
15
11
11

20
12
17
8

10
9
9
5

1
10
2
4

10

1
4

5

-

61
61
61
60

61
61
60
51

การวิเคราะห์รายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไม่ปกติ
3. การเปิ ดรายวิชาในภาคหรือปี การศึกษา
3.1 รายวิชาทีไ่ ม่ได้เปิ ดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ ม่ได้เปิ ดสอน
ไม่มี
3.2 วิธีแก้ไขกรณีทีม่ ีการสอนเนื้ อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
ทุกรายวิชามีการสอนครบถ้ วน
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

การติดตามมคอ.3, มคอ. 5 ของ
ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยหน่วยงานอื่นใน ของหลักสูตร แต่มีผลต่อการรายงาน
ผลตัวบ่งชี้การดําเนินการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยค่อนข้ างยากและไม่ทนั
ตามกําหนด

แนวทางการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหา
-หลักสูตรฯ นําส่ง มคอ.3 และ มคอ.
5 ของรายวิชาในหลักสูตร ตาม
กําหนดการของฝ่ ายวิชาการของคณะฯ
พร้ อมแจ้ งความประสงค์ให้ คณะฯ ติด
ตามมคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชาที่
สอนโดยหน่วยงานอื่น ตามที่กาํ หนด
ในปฏิทนิ ของฝ่ ายวิชาการ
มหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยดําเนินการเร่งรัดให้ ทุก
คณะฯ upload ไฟล์ มคอ. 3-4 และ
มคอ. 5-6 ของรายวิชาทีคณะฯ เปิ ด
สอนให้ นิสติ ของคณะฯ และเปิ ดสอน
ให้ คณะอื่น ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผูท้ ีก่ ําลังจะสําเร็จการศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ ําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ทีส่ าํ คัญจากผลการประเมิน
1.2 ข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1
ไม่มี
2. การประเมินจากผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ ําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ทีส่ าํ คัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
2.2 ข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)
ไม่มี
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1. การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา

ผลการดําเนินงาน
มี

มี

คําอธิบายหรือหลักฐานอ้ างอิง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครั้งที่ 3/2556, 4/2556,
1/2557, 2/2557, วาระพิเศษ ครั้งที่
2/2556, วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2556,
วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2556, วาระพิเศษ
ครั้งที่ 1/2557, วาระพิเศษ ครั้งที่
2/2557
เอกสาร มคอ. 2

มี

เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4

มี

เอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 6

มี

เอกสาร มคอ. 7
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มคอ. 7
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาํ หนดในมคอ 3 และ มคอ4 (ถ้ ามี)

มี

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ7 ปี ที่แล้ ว

มี

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ได้ รับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนํา
ด้ านการจัดการเรียนการอน
9. อาจารย์ประจําได้ รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ
10.บุคลากรสนับสนุนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ

ไม่มีอาจารย์ใหม่

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่
ต่อคุณภาพหลักสูตร
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

ไม่ประเมินในปี การศึกษา
2556
ไม่ประเมินในปี การศึกษา
2556

มี
มี

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครั้งที่ 4/2556 และวาระพิเศษ
ครั้งที่ 2/2557
-บันทึกแจ้ งฝ่ ายวิชาการเกี่ยวกับรายวิชาที่
จะทวนสอบในปี การศึกษา 2556
-สรุปการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ7 ปี
การศึกษา 2555
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครั้งที่ 2/2557
สรุปการเข้ าร่วมการอบรม ดูงาน ประชุม
วิชาการของคณาจารย์ ปี การศึกษา 2556
สรุปการเข้ าร่วมการอบรม ดูงาน ประชุม
วิชาการของบุคลากรสนับสนุนการสอน ปี
การศึกษา 2556
-

หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในปี ทีร่ ายงาน
1.1 รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสและชื่อรายวิชา

ประเมินโดย
นิสิต


อื่นๆ
คณะกรรมการ
รายวิชา

มศว 151 การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 145 สุขภาวะและวิถี
ชีวิตเชิงสร้ างสรรค์
คม 100 เคมีท่วั ไป 1



คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา

คม 190 ปฏิบัติการเคมี
ทั่วไป 1



มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1




คณะกรรมการ
รายวิชา

แผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

-ประสานงานผู้เกี่ยวข้ องปรับปรุงสภาพ
ห้ องเรียน
-จัดตารางการใช้ งานห้ องคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมเพื่อให้ นสิ ติ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาด้ วยตนเองผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษา
ออนไลน์
มีการปรับปรุงเนื้อหาและสื่อให้ กระชับ ทําให้
เข้ าใจได้ ชัดเจนมากขึ้น
มีการจัดทําข้ อสอบกลางภาคและปลายภาคเป็ น
ข้ อสอบกลางของคณะเพื่อใช้ กบั ผู้เรียนทุกกลุ่ม
-เลือกกรณีศึกษาที่สอดคล้ องกับข่าว
สิ่งแวดล้ อมในช่วงเดียวกับภาคการศึกษา
-ยกตัวอย่างที่พบในชีวิตประจาวันในหัวข้ อการ
เรียนที่เกี่ยวข้ อง
-ให้ นิสติ อ่านเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขนัย
สาคัญมาก่อนล่วงหน้ า
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การดําเนินการ
มี
*

ไม่มี





*
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ชว 101 ชีววิทยา 1



ชว 191 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 1
มศว 252 สุนทรียศาสตร์
เพื่อชีวิต



คณ 111 คณิตศาสตร์ 1



คณะกรรมการ
รายวิชา

ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป



คณะกรรมการ
รายวิชา

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์
ทั่วไป



คณะกรรมการ
รายวิชา

ทนก 201 เคมีอนิ ทรีย์



คณะกรรมการ
รายวิชา

ทนก 202 ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย์
ทนก 205 เคมีวิเคราะห์



ทนก 206 ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์



คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา

มศว 112 วรรณกรรมไทย
ปริทรรศน์



คณะกรรมการ
รายวิชา

มศว 122 ภาษาอังกฤษ
เพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2



คณะกรรมการ
รายวิชา

มศว 141 ทักษะการรู้
สารสนเทศ



คณะกรรมการ
รายวิชา

ทนก 101 จุลชีววิทยา



คณะกรรมการ
รายวิชา





คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา

-



-



-สัมมนาทีมอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อวางแผนปรับปรุง
การสอน
-วางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้ าง
ประสิทธิผลของรายวิชาให้ ดีข้ นึ
ขอตั้งงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อนํามาใช้ ใน
การจัดการในห้ องเรียนให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่นิสติ ของ มศว
-สอดแทรก ความรู้ การประยุกต์ใหม่ๆ ให้
ทันสมัย
-ปรับปรุงสื่อการสอนโดยใช้ มัลติมิเดียอื่นๆ ที่
ช่วยกระตุ้นความสนใจในเนื้อหาให้ มากขึ้น
-รูปแบบการเรียนการสอนเหมาะสมแล้ ว แต่
ควรเข้ มงวดเรื่องของความตั้งใจในการทํา
ปฏิบัติการ และการแต่งกายของนิสติ
ได้ จัดให้ มีการทดสอบย่อยท้ ายชั่วโมงสอน
รวมทั้งมอบหมายงานให้ นิสติ กลับไปค้ นคว้ า
เพิ่มเติม
ได้ ปรับเนื้อหาบางส่วนให้ มีความสอดสอดคล้ อง
กับสาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ติดตั้งอุปกรณ์โสตที่ใช้ ในการบันทึกภาพและ
เสียงในห้ องเรียน
- ระหว่างทําปฏิบตั ิการของนิสติ ในแต่ละครั้ง มี
การชี้แนะการทําการทดลองจากอาจารย์ผ้ ู
ควบคุมเพื่อปรับปรุงทักษะการใช้ อปุ กรณ์อย่าง
ใกล้ ชิด
- หลังการทดลอง มีสปั ดาห์การนําเสนอผลการ
ทดลองและอภิปรายผลการทดลอง (2 ครั้ง)
โดยมีอาจารย์ผ้ ูควบคุมสอบถามความเข้ าใจและ
ชี้แนะด้ วยวาจา
-ปรับเพิ่มลดบางหัวข้ อในแผนการสอนเพื่อให้
สอดคล้ องกับคําอธิบายรายวิชา
-ปรับกิจกรรมให้ น้อยลงและเน้ นให้ แต่ละ
กิจกรรมดึงความรู้มาบูรณาการมากขึ้น
-จัดตารางการใช้ งานห้ องคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมเพื่อให้ นสิ ติ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาด้ วยตนเองผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษา
ออนไลน์
-ปรับปรุงลําดับเนื้อหา
-ปรับปรุงแก้ ไขแบบฝึ กหัดให้ ชัดเจนและตรง
ประเด็น
-คัดเลือกสื่อที่น่าสนใจมาให้ เพิ่มเติม
ให้ นิสติ สอบวัดผลความรู้ก่อนการสอบกลางภาค
และสอบปลายภาค (สอบย่อย) ซึ่งช่วยให้ นิสติ
สามารถทบทวนความรู้หลังการเรียนในแต่ละ
สัปดาห์ และลดเนื้อหาของวิชาในการสอบกลาง
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ทนก 102 ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา



คณะกรรมการ
รายวิชา

วอภ 101 วิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ
เบื้องต้ น



คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

วอภ 102 ธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร
เบื้องต้ น
วอภ 141 มาตรฐานและ
กฎหมายควบคุมอาหาร
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม



คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร



คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
คณะกรรมการ
รายวิชา

คณ 215 คณิตศาสตร์
สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
วอภ 242 การสุขาภิบาล
โรงงานอาหาร



ทนก 211 ภาษาอังกฤษ
เฉพาะทาง 1



คณะกรรมการ
รายวิชา

ทนก 203 ชีวเคมี



คณะกรรมการ
รายวิชา

ทนก 204 ปฏิบัติการ
ชีวเคมี
ทนก 207 เคมีเชิงฟิ สิกส์



คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
รายวิชา







คณะกรรมการ
รายวิชา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ภาคและสอบปลายภาค
การปรับสัดส่วนคะแนนการประเมินโดยมีการ
ทดสอบความรู้หลังการทําปฏิบัติการ และการ
สอบปฏิบัติการในการใช้ อปุ กรณ์ และเทคนิค
ด้ านจุลชีววิทยา
-มีการปรับการเรียนการสอนโดยเน้ นปฏิบัติการ
และการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชุน โดยการบูรณา
การกับกิจกรรมบริการวิชาการของคณะ ฯ
-มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติการในบางปฏิบัติการ
เช่น ปฏิบัติบัติการผักและผลไม้ เป็ น
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ในการ
สร้ างธุรกิจอาหารด้ วยตนเอง และเพิ่มคลิปวีดีโอ
ด้ านธุรกิจอาหารในรูปแบบต่าง
มีการนําเสนอรายงานหน้ าชั้นเรียน ร่วมกับการ
เสนอรายงานเป็ นรูปเล่ม ตลอดภาคการศึกษา
ปรับกิจกรรมโครงการสํารวจการนําแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในสังคมแทน
โครงการสํารวจปัญหาชุมชน

ควรมีการนําคลิปวีดีโอด้ านระบบมาตรฐานด้ าน
ความปลอดภัยอาหาร เช่น GMP และ
HAHACCP ของโรงงานผลิตอาหารต่าง ๆ
การร่วมออกแบบรายละเอียดของเนื้อหาที่สอน
กับนิสติ ทําให้ นิสติ มีความตั้งใจ และรู้สกึ ถึงการ
มีส่วนร่วมมากขึ้น
ปรับเนื้อหาให้ มีความสอดคล้ องกับวิชาชีพด้ าน
วัสดุและพอลิเมอร์ โดยสอดแทรกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม และเพิ่มหัวข้ อการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองที่สอดคล้ องกับวัสดุและพอลิ
เมอร์
การสอนครั้งที่ผ่านมาได้ รับการประเมินผลอยู่ใน
ระดับดีถงึ ดีมาก และไม่มีข้อเสนอแนะ
ให้ นิสติ มีการทําสรุปบทเรียนส่งเมื่อเรียนจบใน
แต่ละหัวข้ อเพิ่มขึ้น เพื่อให้ นิสติ เข้ าใจ










*







*สอนเป็ นครั้งแรก จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาในปี การศึกษา 2557

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
รายวิชาที่เปิ ดสอนโดยหลักสูตรฯ มี 4 รายวิชา และรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยคณะฯ มี 10 รายวิชา
รวมทั้งสิ้น 14 รายวิชาจากทั้งหมด 30 รายวิชา ได้ รับการประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผล
คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผ้ ูสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
(คะแนนอยู่ในช่วง 3.71-4.75 จากคะแนนเต็ม 5) และคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนรวมอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด (คะแนนอยู่ในช่ วง 3.71-4.51
จากคะแนนเต็ม 5)
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2. ประสิ ทธิผลของกลยุทธ์ การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผูส้ อน และข้อมูลป้อนกลับ
จากแหล่งอื่น
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
- นิสติ เข้ าเรียนสาย

2.2 ความรู้
-ไม่มีพ้ ืนฐานด้ านอุตสาหกรรมอาหาร

2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
-นิสติ ไม่ส่งงานตามกําหนดเวลา
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 

แนวทางการแก้ไข/ปรัปปรุง
- สอดแทรกเรื่ องคุ ณธรรมจริ ยธรรมและมารยาทสั งคม
ระหว่างการเรียนการสอน โดยอาจยกกรณีศึกษาและให้ นิสติ
แสดงความคิดเห็น
-อาจารย์ผ้ ูสอนตักเตือนนิสติ
-แจ้ งอาจารย์ท่ปี รึกษาประจําชั้นปี ให้ ตักเตือนนิสติ
- เพิ่มตัวอย่างกรณีศึกษา
-เพิ่มสื่อการสอนใหม่ เช่น คลิปวีดีโอ
-เชิญวิทยากรเพื่อให้ ความรู้แก่นิสติ เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ

-ควรติ ดตามงานที่ มอบหมายเป็ นระยะผ่ านทางอี เมลล์
เฟสบุก๊ และไลน์กรุป๊
-

ไม่มี 

3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
ไม่มีการปฐมนิเทศเพราะไม่มีอาจารย์ใหม่
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่เี ข้ าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
3.3 หากไม่มกี ารจัดปฐมนิเทศ ให้ แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ ดาํ เนินการ
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้ าร่วม
เอกสารสรุปการเข้ าร่วมการอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการ
สอน (เอกสารแนบ)
4.2 สรุปข้ อคิดเห็น และประโยชน์ท่ผี ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับ
เอกสารสรุปการเข้ าร่วมการอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการ
สอน (เอกสารแนบ)
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หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ ระเมินอิสระ
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะจากผูป้ ระเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูร้ บั ผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะจากผู ้
ประเมิน

ความเห็นของผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะ

ภาพรวม
-การปรับการเรียนการสอนเพื่อเน้นอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะฯ
-การส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ A-tutor ในการจัดการเรียนการสอน
และมีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
-ปรับหลักสูตรฯ ให้เป็นวิชาพื้นฐานที่สอดคล้องกับวิชาเอก และ
เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความชํานาญมาสอนในหัวข้อที่อาจารย์ของ
คณะฯ ไม่ชํานาญ
ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
-สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับสาขาของ
นิสิต
-ขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการฝึกงานของนิสิต
และการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
-แผนกลยุทธ์ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งวิชาการ
-แผนกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ
ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
-นําผลประเมินความสําเร็จของแผนมาปรับปรุงแผนการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์และสายสนับสนุนในปีต่อไป
สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้
-การเตรียมการและจัดหาสื่ออุปกรณ์การศึกษาสําหรับห้องเรียน
ในปีต่อไป

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นด้วย
ในข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก

2. การนําไปดําเนินการเพือ่ การวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
2.1 ดําเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2.2 การติดตามการใช้ ส่อื การเรียนการสอนรูปแบบใหม่
2.3 การสร้ างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั
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หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพือ่ พัฒนาหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปี ทีผ่ ่านมา
มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ7 ปี การศึกษา 2555 โดยจัดทํา “รายงานการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ7 ปี การศึกษา 2555”
(เอกสารแนบ) และนําเข้ าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2557

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข้ อเสนอในการปรับโครงสร้ างหลักสูตร
2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
รายวิชา
วอภ 101 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้องต้ น

วอภ 102 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้ น

วอภ 141 มาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร

วอภ 242 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
ทุกรายวิชา (ตามความเหมาะสม)

ข้ อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
-การเชื่อมโยงความรู้จากรายวิชาอื่นที่นิสติ ปี 1 เรียน เช่น ทนก 101
ชีววิทยา หรือ วอภ 141 มาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร มา
ออกแบบปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ นสิ ติ สามารถบูรณาการความรู้และเห็น
ตัวอย่างการปรับใช้ จริง
-การปรับปรุงปฏิบตั ิการให้ สอดคล้ องกับกลุ่มนิสติ ที่มีจาํ นวนมาก
การให้ ความรู้แก่นสิ ติ เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและสาขาวิชาชีพ
โดยวิทยากร (ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร) ซึ่งอาจเชิญจากพื้นที่ใกล้ เคียง
เช่น จ. นครนายก หรือ จ. ปทุมธานี เนื่องจากอุปสรรคในการเดินทาง
-การให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําฉลากโภชนาการ ขั้นตอนการขอ
เครื่องหมาย อย. ขั้นตอนการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และกฎหมาย
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ โดยวิทยากร
-การเพิ่มความรู้ในหัวข้ อการนําเข้ าและส่งออกสินค้ าการเกษตรและอาหาร
-การจัดทําสื่อการเรียนออนไลน์ในบางหัวข้ อที่นิสติ สนใจ
-การให้ นิสติ ดูคลิปวีดีโอด้ านระบบมาตรฐานด้ านความปลอดภัยอาหาร
เช่น GMP และ HACCP ของโรงงานผลิตอาหาร
-การส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษในการทํากิจกรรมกลุ่ม การรายงานหน้ า
ชั้น หรือการทํารายงาน
-การส่งเสริมการให้ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้ องกับสาขา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
-การใช้ ส่อื การสอนรูปแบบใหม่ เช่น คลิปวีดิโอ สื่อการสอนออนไลน์ ฯลฯ
-การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมตามที่กาํ หนดในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
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3. แผนปฏิบตั ิการใหม่สําหรับปี 2557
แผนปฏิบตั ิการ

วันที่คาดว่าจะสิ้ นสุด
แผน

ผูร้ บั ผิดชอบ

แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา

30 เมษายน 2558

การติดตามการใช้ ส่อื การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (A-tutor สื่อ
การเรียนออนไลน์ วีดที ศั น์ ฯลฯ)
การติดตามการส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษและการให้ ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
การติดตามการให้ ความรู้นสิ ติ เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ (โครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสติ /การเชิญวิทยากรในรายวิชา)
การสร้ างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย (การสํารวจความต้ องการของ
อุตสาหกรรม การทําบันทึกข้ อตกตลงร่วมกัน การเตรียมความ
พร้ อมสําหรับสหกิจศึกษา การทําโครงการวิจัยร่วม ฯลฯ)

30 เมษายน 2558

ผู้ประสานงานรายวิชา วอภ 101,
วอภ 102 วอภ 141 และวอภ
242
ประธานบริหารหลักสูตร

30 เมษายน 2558

ประธานบริหารหลักสูตร

30 เมษายน 2558

ประธานบริหารหลักสูตร
ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสติ
ประธานบริหารหลักสูตร
ฝ่ ายวิชาการ/ฝ่ ายวิจัย/ศูนย์วจิ ัยฯ

30 เมษายน 2558

อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร : อ.ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร : อ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร : อ. สมชาย สุ ริยะศิริบุตร
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
ประธานหลักสู ตร : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เห็นชอบโดย : ......................................................................................(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เห็นชอบโดย : .................................................................................................(คณบดี)
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 14

มคอ. 7

เอกสารประกอบรายงาน
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. เอกสารสรุปการเข้ าร่วมการอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
การสอน
3. รายงานการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ7 ปี การศึกษา 2555
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