
  แบบ มคอ.3 

วชิาการน า  จรยิธรรมเด่น 

ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  
                                    คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF205 กรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร 1  
                                  (SF 205 Food Processing 1)  
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(2-3-4)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเฉพาะบงัคบั 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม และ ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

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

ไมม่ ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  

15 สงิหาคม 2559 
 
2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1) เพื่อใหน้กัศกึษาทราบทฤษฎ ีหลกัการและขัน้ตอนของกระบวนการแปรรปูอาหารต่าง ๆ  
2) เพื่อใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นทฤษฎมีาใชใ้นทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   
เพื่อใหเ้นื้อหามคีวามทนัสมยั 
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3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
ชนิดของวตัถุดบิ  ทีม่า การคดัเลอืกและการเกบ็รกัษาวตัถุดบิ  การเตรยีมวตัถุดบิส าหรบัการ  

แปรรปู  หลกัการเบือ้งตน้ในการแปรรปูอาหาร  ไดแ้ก่  การท าแหง้  การแช่เยน็และการแช่แขง็  
วธิกีารเกบ็รกัษาและถนอมอาหาร  ไดแ้ก่  การท าใหอ้าหารเขม้ขน้  อาหารหมกั  และการรมควนั  
กรรมวธิกีารแปรรปูอาหารอื่นๆ  และปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพของอาหาร  เมือ่ผ่านการแปรรปูแบบต่างๆ  
รวมทัง้ศกึษาเทคโนโลยสีะอาด  และการวางผงัโรงงานเบือ้งตน้  
และมปีฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัวชิากรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร 1 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
32 

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
4 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
4 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
ใหน้กัศกึษาตระหนกัและมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดม้อบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

มวีนิยัและมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีน เขา้เรยีนและส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงตามเวลาทีก่ าหนด 
มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผูร้ว่มงาน 
และการรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
- ยกตวัอยา่งการขาดความรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละการประพฤตทิีผ่ดิจรรยาบรรณในวชิาชพี 
- การแตะบตัรนกัศกึษาดว้ยตนเองก่อนเขา้เรยีนทุกครัง้ 
เพื่อตรวจสอบการเขา้เรยีนและการมาสายกว่าเวลาทีก่ าหนด 
- ก าหนดเวลาการส่งงาน และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- นกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ จะถูกตดัคะแนนความสนใจในชัน้เรยีน 
- เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาถามหรอืตอบค าถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีนในโอกาสต่างๆ 

 (3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน การมวีนิยัต่อการเรยีน 

การตรงต่อเวลาและการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การเคารพผูอ้าวุโสและอาจารย์   
โดยประเมนิเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 

ความส าคญัของอุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร แหล่งทีม่า การคดัเลอืกและการเกบ็รกัษาวตัถุดบิ 
การใชว้ตัถุเจอืปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร หลกัการเบือ้งตน้ในการแปรรปูอาหาร เช่น อมิลัชนั การท าใหอ้าหารเขม้ขน้ 
อาหารหมกั และการรมควนั วธิกีารแปรรปูอาหารแบบต่างๆ เช่น การสกดัน ้ามนั การสขีา้วและการโมแ่ป้ง 
และการผลติน ้าตาลทราย  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 
การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ( Student – Centered Approach) ไดแ้ก่ การบรรยาย , การฝึกปฏบิตั ิ

โดยใชส้ื่อการสอน ไดแ้ก่ การน าเสนอในรปูแบบ Powerpoint ซึง่ประกอบไปดว้ยรปูภาพ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เช่น VCD, 
DVD รวมทัง้ตวัอยา่งของจรงิ ทัง้ในบรรยายและปฏบิตักิาร การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต แบบ UTCC iHybrid 
เน้นใหน้กัศกึษาหาทางคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิและหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรอืภายในกลุ่ม 
โดยยกตวัอยา่งการใชค้วามรูใ้นวชิาต่างๆทีส่มัพนัธก์นั ทัง้วชิาในสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารเอง 
และในสาขาวชิาอื่นๆ รวมทัง้ยกตวัอยา่งความกา้วหน้าทางเทคโนโลยเีพื่อแกไ้ขปัญหาในการแปรรปูอาหาร 
และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 
- การสอบวดัความรู ้โดยมกีารสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
- ประเมนิจากพฤตกิรรมทัง้ในชัน้เรยีน และการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
- ประเมนิจากการท าปฏบิตักิาร และรายงานปฏบิตักิาร  

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะการคดิวเิคราะหปั์ญหาและหาแนวทางการแกไ้ข โดยใชค้วามรูท้างทฤษฎแีละทางปฏบิตั ิ 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  

- ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรยีน และการใหแ้สดงความคดิเหน็ และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา รวมทัง้มกีารท าโจทย ์
และใหต้อบค าถามส่งเป็นรายบุคคลในชัน้เรยีนโดยใหน้กัศกึษาไดใ้ชค้วามรูใ้นวชิาต่างๆ 
ทีไ่ดเ้รยีนมารว่มในการตอบค าถามดว้ย 

- 
ฝึกใหน้กัศกึษามทีกัษะในการท าปฏบิตักิารโดยสามารถวางแผนและสามารถแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะท าปฏบิตักิารได ้

- การเขยีนสรปุและวจิารณ์ผลการทดลองในรายงานปฏบิตักิาร 
โดยใหน้กัศกึษาไปคน้ควา้เพิม่เตมิการแหล่งขอ้มลูอื่นๆนอกเหนือจากทีเ่รยีนในชัน้เรยีน  

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน การน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนและการเขยีนรายงานปฏบิตักิาร 

 
 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
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เน้นการท างานเป็นกลุ่มในการท าปฏบิตักิารซึง่จะมทีัง้รว่มกนัท างานและแบ่งงานรบัผดิชอบ 
(2) 

กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
การฝึกปฏบิตักิารในชัน้เรยีน และการท ารายงานโดยใหม้กีารท างานเป็นกลุ่ม 

เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และรบัผดิชอบรว่มกนัในการส่งงานตามเวลาทีก่ าหนด 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

การประเมนิจากการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน คุณภาพการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
และจากรายงานปฏบิตักิารของนกัศกึษา 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การวเิคราะหข์อ้มลู การค านวณ และการอภปิรายผลการทดลองในรายงานปฏบิตักิาร 
- การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- แนะน าการวเิคราะหข์อ้มลู การค านวณ และการอภปิรายผลการทดลอง 
- การน าเสนอโดยใช้  PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้เรยีน  

การเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ย อยา่งเป็นระบบ 
- การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต  
- ใหน้กัศกึษาไดใ้ชร้ะบบ UTCC iHybrid และศกึษาคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเมนิจากการตอบขอ้ซกัถามในชัน้เรยีนและจากเอกสารรายงานปฏบิตักิารของนกัศกึษา  
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5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (บรรยาย) 

วนัท่ี หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

17, 24 ส.ค. 59 บทท่ี 1  วตัถุดบิและการเกบ็รกัษา 4 ผศ.สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

31 ส.ค. 59 
 7 ก.ย. 59 

บทท่ี 2  การเตรยีมวตัถุดบิ 4 ผศ.สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

14, 21 ก.ย. 59 บทท่ี 3  การแปรรปูอาหารโดยวธิกีารท าแหง้ 4 ผศ.สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

28 ก.ย. 59 
5 ต.ค. 59 

บทท่ี 4  การแปรรปูอาหารโดยวธิกีารแช่แขง็ 4 ผศ.สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

10-15 ต.ค. 59 ----------------------------------- สอบกลางภาค   ----------------------------------- 

19 ต.ค. 59 บทท่ี 5 การท าใหอ้าหารเขม้ขน้ 2 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

26 ต.ค. 59 บทท่ี 6 กระบวนการผลติน ้าตาลทราย 2 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

2 พ.ย. 59 บทท่ี 7 ไขมนัและน ้ามนั 2 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

9 พ.ย. 59 บทท่ี 8 ธญัชาตแิละพชืหวั 2 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

16 พ.ย. 59 บทท่ี 9 การหมกัเกลอืและการรมควนั 2 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

23 พ.ย. 59 บทท่ี 10 อาหารหมกั 2 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

30 พ.ย. 59 บทท่ี 11 เทคโนโลยสีะอาด 2 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

7 ธ.ค. 59 บทท่ี 12 การวางผงัโรงงาน 2 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 
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5.2 แผนการสอน (ปฏิบติัการ) 

วนัท่ี หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

25 ส.ค. 59 ปฏิบติัการท่ี 1 การลดอุณหภมูขิองผกัผลไม ้ 3 
ผศ.สิรินาถ  ตณัฑเกษม 
ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

1 ก.ย. 59 
ปฏิบติัการท่ี 2 การเกบ็รกัษาผกัและผลไมท้ี่ 
                   อุณหภมูติ ่า 

3 ผศ.สิรินาถ  ตณัฑเกษม 
ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

8 ก.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 3  การเตรยีมวตัถุดบิ  
3 ผศ.สิรินาถ  ตณัฑเกษม 

ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

15 ก.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 4  การลวก  
3 ผศ.สิรินาถ  ตณัฑเกษม 

ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

22 ก.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 5  การท าแหง้  
3 ผศ.สิรินาถ  ตณัฑเกษม 

ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

27 ต.ค. 59 ปฏิบติัการท่ี 6  การแช่แขง็  
3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู  

ผศ.สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

3 พ.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 7 การท าใหอ้าหารเขม้ขน้ 
3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู  

ผศ.สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

10 พ.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 8 ไขมนัและน ้ามนั 
3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู  

ผศ.สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

17 พ.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 9 การหมกัเกลอืและการรมควนั 
3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู  

ผศ.สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

24 พ.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 10 กะหล ่าปลดีอง 
3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู  

ผศ.สรินิาถ  ตณัฑเกษม 
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5.3 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 การท าปฏบิตักิารและการเขยีนรายงาน 2-7, 11-16 20% 

2 การเขา้หอ้งบรรยาย 1-17 5% 

3 สอบยอ่ย 7-16 10% 

4 การสอบกลางภาค 9 30% 

5 การสอบปลายภาค 18-19 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  iHybrid  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) 
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  การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ   การส่งนกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
  อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)....................................................................................... 
 

6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 
สรินิาถ ตณัฑเกษม และอภญิญา  เจรญิกูล.  2559.  ปฏิบติัการกรรมวิธีการแปรรปูอาหาร 1 .  

กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

สรินิาถ ตณัฑเกษม.  2559.  เอกสารประกอบการสอน วิชา กรรมวิธีการแปรรปูอาหาร 1 .  
กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

อภญิญา  เจรญิกูล.  2559.  เอกสารประกอบการสอน วิชา กรรมวิธีการแปรรปูอาหาร 1 .  
กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
คณาจารยภ์าควชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร .  2539.  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

การอาหาร.  กรงุเทพมหานคร : ภาควชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สมศกัดิ ์ ตรสีตัย.์  2555.  การออกแบบและวางผงัโรงงาน.  พมิพค์รัง้ที ่26.  กรงุเทพมหานคร 
:ส านกัพมิพ ์ส.ส.ท. 

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
ทวีบีรูพา. 2548. กบนอกกะลา ตอน ไขปริศนาปลากระป๋อง.   กรงุเทพมหานคร: ทวีบีรูพา. [ซดีรีอม] 
ทวีบีรูพา.  2548.  กบนอกกะลา ตอน ความรู้ก่ึงส าเรจ็รปู.  กรงุเทพมหานคร: ทวีบีรูพา. [ซดีรีอม] 
ทวีบีรูพา.  2548.  กบนอกกะลา ตอน น ้าตาลท าไมหวานจงั.   กรงุเทพมหานคร: ทวีบีรูพา. [ซดีรีอม] 
ทวีบีรูพา.  2550.  กบนอกกะลา ตอน ข้าวของแผน่ดิน.  กรงุเทพมหานคร: ทวีบีรูพา. [ซดีรีอม] 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม.  2543.  เทคโนโลยีสะอาด :  

ขัน้ตอนและการลงมือปฏิบติัจริงในกระบวนการ . กรงุเทพมหานคร: 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. [วดีทิศัน์] 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม.  2543.  เทคโนโลยีสะอาด :  
เคร่ืองมือเพ่ือความได้เปรียบทางธึรกิจและส่ิงแวดล้อม. กรงุเทพมหานคร: 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. [วดีทิศัน์] 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม.  2543.  เทคโนโลยีสะอาด :  
ชยัชนะแห่งความเป็นหน่ึง. กรงุเทพมหานคร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. [วดีทิศัน์] 
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7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

- 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 
อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา   

สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิคราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้
เพื่อการปรบัปรงุ 
 


