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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
                        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF206 กรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร 2  
                                 (SF206 Food Processing 2)                 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(2-3-4)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเฉพาะบงัคบั 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผูช้่วยศาสตราจารยส์รินิาถ ตณัฑเกษม และผูช้่วยศาสตราจารยอ์ภญิญา เจรญิกูล 
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่2               
1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    

SF205 กรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร 1 
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  

7 มกราคม 2559 
 
2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
     1) เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึกระบวนการแปรรปูอาหารตัง้แต่การเตรยีมวตัถุดบิ การแปรรปูโดยวธิต่ีางๆ  
เช่น การท าแหง้ การแช่แขง็ การใชร้งัสแีละไมโครเวฟ รวมทัง้กระบวนการผลติอาหารกระป๋อง  
การค านวณเวลาในการฆา่เชือ้ทีอุ่ณหภมูสิงู ตลอดจนภาชนะบรรจทุีใ่ช้  
     2) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะในขัน้ตอนต่างๆ ของการแปรรปูอาหาร ตัง้แต่การเตรยีมวตัถุดบิ  
กระบวนการแปรรปูวธิต่ีางๆ โครงสรา้งของกระป๋อง ขัน้ตอนการผลติอาหารกระป๋องและวธิกีารค านวณ 
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   
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3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
3.1 ค าอธิบายรายวิชา  

กระบวนการผลติอาหารกระป๋อง ชนิดของภาชนะบรรจสุาหรบัอาหารผ่านการฆา่เชือ้ทีอุ่ณหภมูสิงู  
และ การค านวณเวลาในการฆา่เชือ้  ศกึษากรรมวธิกีารแปรรปูอาหารทีน่่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร  
เทคนิคและเครือ่งมอืใหม่ๆ  ทีใ่ชใ้นกรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร  ไดแ้ก่  
การใหค้วามรอ้นดว้ยพลงังานไมโครเวฟ  การฉายรงัสี  กระบวนการเอก็ซท์รชูนั  การแปรรปูต ่า  
และการแปรรปูอาหารโดยไมใ่ชค้วามรอ้น  เป็นตน้  
และมปีฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบักรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร 2 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
5 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
1 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

ใหน้กัศกึษาตระหนกัและมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ของตนเองและงานของกลุ่มทีไ่ดร้บัม
อบหมาย มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยัต่อการเรยีน ส่งมอบงานทีม่อบหมายตามเวลาทีก่ าหนด 
มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของสถาบนั โดยแต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอยา่งเครง่ครดั เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผูร้ว่มงาน 
และการรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน ทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่ม 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
-  ยกตวัอยา่งการประพฤตทิีผ่ดิจรรยาบรรณในวชิาชพี 
 - การขานชื่อหรอืการแตะบตัรนกัศกึษาดว้ยตนเองก่อนการเรยีนทุกครัง้  
 - ก าหนดเวลาการส่งงาน และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 - เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาถามหรอืตอบค าถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน  ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

และมกีารตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน การเขา้เรยีนและส่งงานตรงต่อเวลา 
การแต่งกายและการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การเคารพผูอ้าวุโสและอาจารย์   
โดยประเมนิเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 

           เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึกระบวนการแปรรปูอาหารโดยวธิต่ีางๆ ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีมวตุัดบิ 
ตลอดจนภาชนะบรรจแุละอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการแปรรปู  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ( Student – Centered Approach) ไดแ้ก่ การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง 

การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต การสอนบรรยายแบบ Active Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษาหาทางคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิและหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรอืภายในกลุ่ม รวมทัง้การสอนแบบ 
UTCC iHybrid 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 
- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีน ความสนใจและการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
- การสอบวดัความรู ้โดยมกีารสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
- การท าปฏบิตักิาร ความตัง้ใจและการมสี่วนรว่มในการท าปฏบิตักิาร 
- ท ารายงาน และการส่งรายงานต่างๆ 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
การแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหาทีท่ราบในชัน้เรยีนหรอืงานทีม่อบหมายใหค้น้หาค าตอบเพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการแกปั้ญหานัน้ๆ   

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  
- ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรยีน และการใหแ้สดงความคดิเหน็ และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา  รวมทัง้มกีารท าโจทย ์

และใหต้อบค าถามส่งในชัน้เรยีนเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม โดยใหน้กัศกึษาไดใ้ชค้วามรูใ้นวชิาต่างๆ 
ทีไ่ดเ้รยีนมารว่มในการตอบค าถามดว้ย 

- ฝึกใหน้กัศกึษามทีกัษะในการท าปฏบิตักิาร 
โดยสามารถวางแผนรวมทัง้สามารถแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะท าปฏบิตักิารได ้

- การเขยีนสรปุและวจิารณ์ผลการทดลองในรายงานปฏบิตักิาร โดยใหน้กัศกึษาไปคน้ควา้เพิม่เตมิจากแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 
นอกเหนือจากทีเ่รยีนในชัน้เรยีน 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน และการเขยีนรายงานปฏบิตักิาร 
 

 
 
 
 
 
 
 



 แบบ มคอ. 3 

 

 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

เน้นการท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอืรว่มมอืกนัในการท าปฏบิตักิารรวมทัง้งานทีไ่ดร้บัมอ
บหมาย ช่วยกนัคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อใชส้รปุผลการทดลองและเขยีนรายงาน 

(2) 
กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

การฝึกท าปฏบิตักิารรว่มกนั และการท ารายงาน โดยใหม้กีารท างานเป็นกลุ่ม 
เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และรบัผดิชอบรว่มกนัในการส่งงานตามเวลาทีก่ าหนด 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
การประเมนิจากการแสดงออก การมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 

และประเมนิผลงานจากรายงานของนกัศกึษา 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การวเิคราะหข์อ้มลู การค านวณ และการอภปิรายผลการทดลองในรายงานปฏบิตักิาร  
- การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต และเสนอขอ้มลูเป็น PowerPoint ในชัน้เรยีน 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      - แนะน าการวเิคราะหข์อ้มลู การค านวณ และการอภปิรายผลการทดลองในรายงานปฏบิตักิาร 
- การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

การเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ย อยา่งเป็นระบบ 
- ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ตและน าเสนอขอ้มลูเป็น PowerPoint หน้าชัน้เรยีน 
- ใหน้กัศกึษาใชร้ะบบ UTCC iHybrid 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมนิจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา  
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5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

12 ม.ค. 59 บทท่ี 1 
บรรจภุณัฑส์ าหรบัอาหารผ่านการฆา่เชือ้ทีอุ่ณ
หภมูสิงู 

2 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

19 ,26 ม.ค. 59 บทท่ี 2 กระบวนการผลติอาหารกระป๋อง 4 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

2, 9 ก.พ. 59 บทท่ี 3 การแปรรปูอาหารโดยการใชค้วามรอ้นสงู  4 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

16 ก.พ. 59 บทท่ี 4  การถนอมอาหารโดยการฉายรงัสี  2 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

23 ก.พ. 59 บทท่ี 5  การแปรรปูอาหารโดยใชพ้ลงังานไมโครเวฟ 2 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

8, 15 ม.ีค.59 บทท่ี 6  กระบวนการหุงตม้แบบเอก็ซท์รชูนั 4 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

22, 29 ม.ีค.59 บทท่ี 7  การแปรรปูต ่า  4 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

19, 26 เม.ย.59  บทท่ี 8  การแปรรปูอาหารโดยไมใ่ชค้วามรอ้น 4 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 
 

5.2 แผนการสอน (ปฏิบติัการ) 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ จ านวน 
ชัว่โมง ผูส้อน 

22 ม.ค. 59 ปฏิบติัการท่ี 1  การตรวจสอบแผ่นทนิเพลท 3 ผศ.สิรินาถ ตณัฑเกษม 
ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

29 ม.ค. 59 ปฏิบติัการท่ี 2  การตรวจสอบกระป๋อง 3 ผศ.สิรินาถ ตณัฑเกษม 
ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

5 ก.พ. 59 ปฏิบติัการท่ี 3  กระบวนการผลติอาหารกระป๋อง  3 ผศ.สิรินาถ ตณัฑเกษม 
ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

12 ก.พ. 59 ปฏิบติัการท่ี 4  การตรวจสอบอาหารกระป๋อง  3 ผศ.สิรินาถ ตณัฑเกษม 
ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

19 ก.พ. 59 ปฏิบติัการท่ี 5  การแปรรปูอาหารโดยใชค้วามรอ้นสงู 3 ผศ.สิรินาถ ตณัฑเกษม 
ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

11 ม.ีค. 59 ปฏิบติัการท่ี 6  การใหค้วามรอ้นดว้ยไมโครเวฟ 3 ผศ.อภิญญา เจริญกลู 
ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

18 ม.ีค. 59 
ปฏิบติัการท่ี 7  ผลติภณัฑจ์ากธญัชาต ิ: บะหมี ่และ 
พาสตา้ 

3 ผศ.อภิญญา เจริญกลู 
ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

25 ม.ีค. 59 ปฏิบติัการท่ี 8  ผลติภณัฑจ์ากพชืหวั : ขา้วเกรยีบ 3 ผศ.อภิญญา เจริญกลู 
ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

1 เม.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 9  การแปรรปูต ่า 3 ผศ.อภิญญา เจริญกลู 
ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
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22 เม.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 10  การถนอมอาหารโดยการฉายรงัส ี 3 ผศ.อภิญญา เจริญกลู 
ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

5.3 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 การเขา้หอ้งเรยีน 4-5, 12-13 5% 

2 การท าปฏบิตักิาร (การเขา้เรยีน 
เทคนิคในการท าปฏบิตักิาร การเขยีนรายงาน) 

2-6, 10-14 20% 

3 การทดสอบยอ่ย 4-5, 12-13 10% 

4 การสอบกลางภาค 8 30% 

5 การสอบปลายภาค 17-18 35% 
 

 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
    (Student – Centered Approach) 
  การบรรยาย (Lecture)  การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)
  การอภปิราย (Discussion)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
  การสมัมนา (Seminar)  การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
    ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
  การเรยีนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
  การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
  การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
  การเรยีนรูจ้ากการท างาน  (Work-based  Learning) 
  กรณศีกึษา (Case Study)  อื่น ๆ (Others) (Please specify).............................................. 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  รปูภาพ (Pictures)    สื่อน าเสนอในรปูแบบ  PowerPoint 
  ของจรงิ (Authentic Material)    โปรแกรมส าเรจ็รปู 
  สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
  อื่น ๆ Others (Please specify) อุปกรณ์และเครือ่งมอืในหอ้งปฏบิตักิาร        

 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
  การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)    เกมส ์(Games) 
  การระดมสมอง (Brainstorming)       สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation)        การส ารวจขอ้มลู (Survey)  
  การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)       การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
  การทดลอง (Experiment)          การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
  การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ   การส่งนกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
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  อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify).......................................................................................  
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 

สรินิาถ ตณัฑเกษม และอภญิญา  เจรญิกูล.  2558.  ปฏิบติัการกรรมวิธีการแปรรปูอาหาร 2 .  
กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

สรินิาถ ตณัฑเกษม.  2558.  เอกสารประกอบการสอน วิชา กรรมวิธีการแปรรปูอาหาร 2 .  
กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

อภญิญา  เจรญิกูล.  2558.  เอกสารประกอบการสอน วิชา กรรมวิธีการแปรรปูอาหาร 2 .  
กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
Barbosa-Canovas, G.V., Pothakamury, U.R., Palou, E. and Swanson, B.G. 1998.  Nonthermal 

preservation of foods. New York: Marcel Dekker. 
Brennan, J.G., Butters, J.R., Cowell, N.D., and Lilly, A.E.V.  1976.  Food engineering  

operations.  2nd ed.  London : Applied Science Publishers Limited. 

Fellows, P.J.  1990.  Food processing technology : Principles and practice.  New York : 

Ellis Horwood Limited. 
Frame, N.D.  1994.  The technology of extrusion cooking.  London : Blackie. 
Gould, G.W.  1999.  New methods of food preservation.  Gaithersburg, Maryland : Aspen  

publishers. 
Hersom, A.C. and Hulland E.D.  1980.  Canned Foods Thermal Processing and  

Microbiology. 7th. ed.  New York : Churchill Livingstone. 

Jackson, J.M. and Shinn, B.M.  1979.  Fundamental of Food Canning Technology.   

Westport, Connecticut : The AVI Publishing Company, Inc. 
Larousse, J. and Brown, B.E.  1997.  Food Canning Technology.  New York :  

Wiley-VCH, Inc. 
Lopez, A.  1987.  A Complete Course in Canning, 12th ed.  Baltimor, Maryland :  

The Canning Trade, Inc. 
Urbain, W.M.  1986.  Food Irradiation.  Orlando, Florida : Academic Press, Inc. 
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7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

- 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 
อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา   

มคีณะกรรมการของคณะฯ ประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิคราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้
เพื่อการปรบัปรงุต่อไป 
 

 


