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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  
                                    คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF318 เคมอีาหาร 2 (SF318 Food Chemistry 2)                 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(2-3-4)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเฉพาะบงัคบั 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

รองศาสตราจารยอ์ดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ  และ ผูช้่วยศาสตราจารยส์รินิาถ ตณัฑเกษม   
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่3               
1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    

SF317 เคมอีาหาร 1 
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  

11 มกราคม 2559 
 

2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเคมอีาหารของอาหารประเภทต่างๆ เช่น ผกั ผลไม ้
เนื้อสตัว ์ไขมนั น ้ามนั และไฮโดรคอลลอยด ์รวมถงึวตัถุเจอืปนอาหาร 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทางเคมแีละชวีเคมทีีเ่กดิขึน้ในอาหาร 

2) เพื่อใหน้กัศกึษาเรยีนรูก้ารตรวจสอบทางเคมขีองอาหาร 
ตลอดจนการศกึษาสมบตัใินดา้นต่างๆของอาหารบางประเภท 
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2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   
- 

3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
3.1 ค าอธิบายรายวิชา  

          องคป์ระกอบและสมบตัขิองแป้งและแป้งดดัแปร ลกัษณะทางเคมกีายภาพของผกั ผลไม ้
รงควตัถุ และสารใหก้ลิน่รสในอาหาร 
การเปลีย่นแปลงทางเคมทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างการแปรรปู และการเกบ็รกัษา  ระบบคอลลอยดใ์นอาหาร 
โครงสรา้งและสมบตัิ เชงิ หน้าทีข่องไฮโดรคอลลอยด ์เคมอีาหาร ของ เนื้อสตัว์ และผลติภณัฑ์  
วตัถุเจอืปนอาหาร และมปีฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเคมอีาหาร 2 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30  

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
24 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
5 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

ใหน้กัศกึษา มจีติส านึกและ ตระหนกั ในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
มี วนิยั และ ความรบัผดิชอบต่อ ตนเองและสงัคม 
ส่งมอบงานที่ ไดร้บัมอบหมายตามเวลาทีก่ าหนดทัง้ของตนเองและผลงานของกลุ่ม มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของสถาบนั 
โดยแต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอยา่งเครง่ครดั 
เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ทัง้ ในดา้นการแสดงออกและการรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน 
ทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่ม 

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

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน  ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

และมกีารตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน การเขา้เรยีนและส่งงานตรงเวลา การแต่งกาย 
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และการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การเคารพผูอ้าวุโสและอาจารย์  โดยประเมนิเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 
           เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูห้ลกัการทฤษฎดีา้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึการเปลีย่นแปลงทางเคมแีละปฏกิริยิาต่างๆทีเ่กดิขึน้ในอาหาร 
มคีวามรูค้วามกา้วหน้าทางวชิาการและเทคโนโลยต่ีางๆ ใน การตรวจสอบทางเคมขีองอาหาร และการศกึษาสมบตัใินดา้นต่างๆ 
ของอาหาร รูก้ฏระเบยีบ ขอ้ก าหนดทางวชิาการและการเปลีย่นแปลงของอาหาร และวตัถุเจอืปนอาหาร 

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

การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต การสอนบรรยายแบบ  Active Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษาหาทางคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิและหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรอืภายในกลุ่ม รวมทัง้การสอนแบบ 
UTCC Hybrid Learning System 

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

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจ ประเมนิขอ้มลู จากหลกัฐานใหม ่แลว้น าขอ้สรปุมาใช ้
สามารถศกึษาวเิคราะหปั์ญหาทีซ่บัซอ้น และเสนอแนวทางแกไ้ขทีส่รา้งสรรค ์
สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจในทางวชิาการและวชิาชพี มี ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
การแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหาทีท่ราบในชัน้เรยีนหรอืงานทีม่อบหมายใหค้น้หาค าตอบเพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการแกปั้ญหานัน้ๆ 
และมทีกัษะภาคปฏบิตั ิตามทีไ่ดร้บัการฝึกฝนในการท าปฏบิตัการ  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  
- ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรยีน  และการ ให้ แสดงความคดิเหน็  และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา  

และใหต้อบค าถามในชัน้เรยีนเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม โดยใหน้กัศกึษาไดใ้ชค้วามรูใ้นวชิาต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีน 
และการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ มารว่มในการตอบค าถามดว้ย 

- ฝึกใหน้กัศกึษามกีารวเิคราะหปั์ญหาและเสนอแนวทางต่างๆในการแกไ้ข 
- ฝึกใหน้กัศกึษามทีกัษะในการท าปฏบิตักิาร 

โดยสามารถวางแผนรวมทัง้สามารถแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะท าปฏบิตักิารได้ 
- การเขยีนสรปุและวจิารณ์ผลการทดลองในรายงานปฏบิตักิาร โดยใหน้กัศกึษาไปคน้ควา้เพิม่เตมิการแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

นอกเหนือจากทีเ่รยีนในชัน้เรยีน 
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(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา  
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน การท าปฏบิตักิาร และการเขยีนรายงานปฏบิตักิาร 
 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

มคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้งานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรบัตวัท างานรว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและสมาชกิกลุ่ม 
เน้นการท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอืแบ่ง การท า งาน ในการท าปฏบิตักิารและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
วางตวัและแสดงความคดิเหน็ไดเ้หมาะสมกบับทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 
ช่วยกนัวางแผนและคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิในการเรยีนรู ้

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
การฝึกท าปฏบิตักิารรว่มกนั และการท ารายงานโดยใหม้กีารท างานเป็นกลุ่ม 

เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และรบัผดิชอบรว่มกนัในการส่งงานตามเวลาทีก่ าหนด 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

การประเมนิจากการตอบปัญหาและการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน และประเมนิผลงานจากรายงานของนกัศกึษา 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สามารถสรปุประเดน็ และสื่อสาร ทัง้การพดูและการเขยีน และเลอืกใชร้ปูแบบการน าเสนอ  
  เช่น การใช ้Power point ในการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- สามารถระบุ เขา้ถงึและคดัเลอืกแหล่งขอ้มลู มกีารคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
- สามารถใชค้อมพวิเตอรใ์นการจดัเกบ็ขอ้มลู มกีารสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
  แบบ e-Learning เป็นตน้ 
- สามาถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิตามความกา้วหน้า 
- สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  -  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต การเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ย 

อยา่งเป็นระบบ 
- ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ตและน าเสนอขอ้มลูเป็น powerpoint หน้าชัน้เรยีน 
- ใหน้กัศกึษาใชร้ะบบ UTCC Hybrid Learning System 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเมนิจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา  

 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
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5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ 
(วนั-เดือน-ปี) 

หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 - 2 
(11, 18 ม.ค. 59) 

บทน า 
ระบบคอลลอยดใ์นอาหาร 

4 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

3 - 4 
(25 ม.ค., 1 ก.พ. 59) 

ไฮโดรคอลลอยดท์างอาหาร 
 

4 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

5 - 7 
(8, 15, 24 ก.พ. 59) 

วตัถุเจอืปนในอาหาร  
 

6 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

8  
(29 ก.พ. - 5 ม.ีค. 59) 

***********  สอบกลางภาค  ************ -  

9 - 10 
(7, 14 ม.ีค. 59) 

เคมขีองสารทีท่ าใหเ้กดิส ี 4 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

11 - 12 
(21, 28 ม.ีค. 59) 

เคมขีองสารประเภทแป้ง และการประยกุตใ์ช ้ 4 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

13 - 14 
(4, 11 เม.ย. 59) 

องคป์ระกอบทางเคม ี
และการเปลีย่นแปลงทางชวีเคมขีองผกัผลไม ้

4 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

15 - 16 
(18, 25 เม.ย. 59) 

เคมขีองเนื้อสตัวแ์ละผลติภณัฑ ์ 3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

17 – 18 
(3 - 18 พ.ค. 59) 

***********  สอบปลายภาค  ************   

 

5.2 แผนการสอน (ปฏิบติัการ) 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

2 
(22 ม.ค. 59) 

ปฏบิตักิารที ่1 Gel formation and emulsion 
stabilization of hydrocolloids  

3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 
ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

3 
(29 ม.ค. 59) 

ปฏบิตักิารที ่2 Determination of saccharin in foods  

 

3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 
ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

4 
(5 ก.พ. 59) 

ปฏบิตักิารที ่3 Quality characteristics of low sugar 
bakery products  

3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 
ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

5 
(12 ก.พ. 59) 

ปฏบิตักิารที ่4 Emulsion stability of meat products 3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 



 

6 
 

แบบ มคอ. 3 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

11 
(18 ม.ีค. 59) 

ปฏบิตักิารที ่5 Pigments in fruits and vegetables 3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

12 
(25 ม.ีค. 59) 

ปฏบิตักิารที ่6 Determination of sulfur dioxide in foods  3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

13 
(1 เม.ย. 59) 

ปฏบิตักิารที ่7 Properties of starch 3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

15 
(8 เม.ย. 59) 

ปฏบิตักิารที ่8 Effect of sugar in fruits and vegetables 3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

5.3 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)  

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 การเขา้หอ้งเรยีนและการทดสอบยอ่ย  1-7, 9-15 10% 

2 การท าปฏบิตักิาร  
(การเขา้เรยีน การท าปฏบิตักิาร การเขยีนรายงาน) 

2-5, 11-15 20% 

3 การสอบกลางภาค 8 35% 

4 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) 
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  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 
  อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)....................................................................................... 
 
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 

อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ. 2558. เคมอีาหาร 2. กรงุเทพฯ : 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา)  

สรินิาถ  ตณัฑเกษม. 2558. เคมอีาหาร 2. กรงุเทพฯ : 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
     Fennema, O.R. 1996.  Food chemistry.  3 rd ed.  New York : Marcel Dekker, Inc. 
     James, C.S. 1992.  Analytical chemistry of food. London : Blackie Academic & 
              Professioal. 
     Lee, F.A.  1983.  Basic food chemistry. 2 nd ed.  Westport , Connecticut : The AVI 
              Publishing Company, Inc. 
     Miller, D.D.  1998.  Food chemistry : A Laboratory manual. New York : John Wiley & 
              Sons, Inc. 
     Richardson, T. and Finley, J.W.  1985.  Chemical changes in food during processing. 
              Westport , Connecticut : The AVI Publishing Company, Inc. 
      Weaver, C.  1996.  The food chemistry laboratory.  New York : CRC Press, Inc. 
      Wong, D.W.S.  1989.  Mechanism and theory in food chemistry.  New York :  
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              Van Nostrand Reinhold. 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
 

7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  
ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  

และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

- 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 
อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

มคีณะกรรมการ ของคณะฯ ประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้
เพื่อการปรบัปรงุต่อไป 
 

 


