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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/
สาขาคหกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4144201 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส
(Food Development and Sensory Evaluation)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ปริญญาตรี
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ศศิอาภา บุญคง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2/ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
9 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความจาเป็ นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและพฤติกรรมผู้บริ โภค
1.2 เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1.3 เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
1.4 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้
เข้ ากับสถานการณ์โลกปัจจุบนั
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่ อ ให้ นัก ศึก ษามี ค วามรู้ และทัก ษะในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารและการประเมิ น
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความจาเป็ นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ความสาคัญของผู้ บริ โภคที่มีต่อการพัฒนา
ผลิ ตภัณ ฑ์ อาหาร หลักและวิธี การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ อาหาร พืน้ ฐานของประสาททัง้ ห้ า วิธีการ
ประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัว่ โมง สอนเสริมตาม
ปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมงต่อ
การศึกษาด้ วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา ความต้ องการของ ภาคการศึกษา
5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุม่ ตามความต้ องการ
1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
 2. มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 3. มีภาวะผู้น า ผู้ตาม มีทกั ษะการท างานเป็ นทีม
 4. เคารพสิทธิ/รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
 5. เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ
 6. วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ วิชาชีพ
 7. มีจรรยาบรรณในทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการตังค
้ าถามหรื อตอบคาถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา โดยสอดแทรกให้ นกั ศึกษาได้ ตระหนักถึงความสาคัญต่อ
จรรยาบรรณ วิชาชีพ การมีวินยั การตรงต่อเวลา การมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเอง
ตลอดจนการมี สัมมาคาราวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
- ฝึ กปฏิบตั ิการตามเนื ้อหาวิชา โดยมุ่งเน้ นให้ นกั ศึกษาสามารถทางานเป็ นทีม มีภาวะการ
เป็ นผู้นาและผู้ตามได้ อย่างเหมาะสม พร้ อมทังเคารพสิ
้
ทธิและรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนใน
ชันเรี
้ ยน ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับในชันเรี
้ ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรี ยน
- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
- การส่งงานตามระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรมที่กาหนด การแสดงออกในชันเรี
้ ยน
และการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
 1. มีความรู้ /ความเข้ าใจหลักการ ทฤษฎีที่สาคัญ ของเนือ้ หาที่สมั พันธ์ กัน ในสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ อย่างกว้ างขวางและเป็ นระบบ ได้ แก่ ความรู้ ความเข้ าใจด้ านคหกรรมศาสตร์ และ
ศิลปะ ประดิษฐ์
- เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และพฤติกรรมบริโภค
- เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- เพื่ อให้ นัก ศึก ษามี ค วามรู้ เกี่ ยวกับ หลักและวิธี ก ารประเมิ น คุณ ภาพทางประสาท
สัมผัส
- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้
เข้ ากับ สถานการณ์โลกปัจจุบนั
 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา อธิบาย ประยุกต์ ความรู้ทกั ษะ
 3. วิเคราะห์ ออกแบบ ด าเนินการ ปรับปรุง
 4. ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการของวิชาการ
 5. รู้ เข้ าใจ และสนใจพัฒนาความรู้
 6. มีความรู้ในแนวกว้ างของสาขาวิชาที่ศกึ ษา
 7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือการประยุกต์
 8. บูรณาการความรู้ในที่ศกึ ษากับความรู
2.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ได้ แก่ การสอนบรรยาย และให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ า
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เพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ การปฏิบตั ิ พร้ อมยกตัวอย่าง เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการ
ตังค
้ าถามหรื อตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินระหว่างภาค ได้ แก่ แบบทดสอบ รายงาน การนาเสนอรายงานการทดสอบ
- ประเมินปลายภาค ได้ แก่ การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
 1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
 2. สามารถสืบค้ น/ตีความ/ประเมินสารสนเทศ จากแหล่งต่างๆ เพื่อแก้ ไขปัญหาต่างๆ
 3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์/สรุปประเด็นปัญหา/ความต้ องการจากข้ อมูลต่างๆ
 4. สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม โดยนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์จริง
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย การสาธิต การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์และความรู้
- การอภิปรายเป็ นกลุม่ การโต้ ตอบ และแสดงความคิดเห็น
- มอบหมายงานให้ ค้นคว้ าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดและนาเสนอ
- ให้ นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิงานจริงและมีโอกาสในการแก้ ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากผลจากการแก้ ไขปัญหา/กรณีศกึ ษา ที่กาหนดให้
- ประเมินโดยจากการสอบข้ อเขียนซึง่ กาหนดหัวเรื่ องที่ต้องใช้ ทกั ษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. สื่อสารกับกลุม่ คนหลากหลายและสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศ
 2. ให้ ความช่วยเหลือ/อานวยความสะดวกในการแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
 3. สามารถนาความรู้ในศาสตร์ ชี ้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4. ความรับผิดชอบงานในการกระทาของตนเองและ/งานกลุม่
 5. เป็ นผู้มีความคิดริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์ทงส่
ั ้ วนตัว/ส่วนรวม
 6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง/ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุม่ ให้ ปฏิบตั ิ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีภาวะผู้นา
- มีความรับผิดชอบในหน้ าที่และการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในองค์กร
- จัดกิจกรรมที่จะต้ องประสานงานกับบุคคลอื่น
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4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบตั ิงานกลุม่ การประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุม่
- ประเมินพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 1. มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จาเป็ นต่อการทางานที่เกี่ยวข้ องกับอาชีพ
 2. สามารถแนะนาในการใช้ เครื่องมือที่จาเป็ นต่อการทางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
 3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้ รูปแบบของสื่อ การนาเสนออย่างเหมาะสม
 4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ งานที่ต้องใช้ ทกั ษะการวิเคราะห์หรือคานวณ
- มอบหมายให้ มีการค้ นคว้ าและสืบค้ นข้ อมูลโดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ เรียบเรียง
และการ นาเสนอผลงาน พร้ อมทังจั
้ ดทารายงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้ รับมอบหมาย
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียนในการแก้ โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข
- ประเมินทักษะการสื่อสารจากการนาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
- สังเกตพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1

2

การปฐมนิเทศ
- ความจาเป็ นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- ความสาคัญของผู้บริโภคที่มีต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
แนวโน้ มการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความ
ต้ องการของผู้บริโภค

จน. กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

4

- ปฐมนิเทศ
- ชี ้แจงแนวการจัดกิจกรรม
และการประเมินผล
- การบรรยาย/อภิปราย

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

4

- การบรรยาย/อภิปราย
- การทดสอบก่อนเรี ยน/หลัง
เรี ยน
- กิจกรรมกลุ่ม

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง
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สัปดาห์
ที่
3

หัวข้ อ/รายละเอียด

จน. กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้

ส่วนประกอบของอาหาร

4

4-5

หลักและวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร

4

6

- การพัฒนาออกแบบงานทดลองพัฒนา
สูตรและกระบวนการผลิต
- การวิจยั เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

4

7

สอบกลางภาค

4

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
และการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

4

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร การ
ทดสอบผู้บริโภค การประเมินและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กรณีศกึ ษา :
 งานวิจยั เรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิ
เพื่อสร้ างมูลค่าเพิม่ ของชุมชนบ้ านขุนสมุทร
จีน
 งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาโยเกิร์ตสด
ลูกจาก
 งานวิจยั เรื่ องการพัฒนาขนมขบเคี ้ยว
เสริมงาดา
 งานวิจยั เรื่ องการพัฒนาน ้าจิ ้มสาหรับ
อาหารทอดกรอบ
กฎหมายและทรัพย์สินทางปั ญญา

4

การนาเสนองานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

4

8 - 11

12

13

14

4

- การบรรยาย
- การทดสอบก่อนเรี ยน/หลัง
เรี ยน
- การทดสอบก่อนเรี ยน/หลัง
เรี ยน
- การบรรยาย/อภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม
- การทดสอบก่อนเรี ยน/หลัง
เรี ยน
- การบรรยาย/อภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม

- การบรรยาย/อภิปราย/
ปฏิบตั ิ
- กิจกรรมกลุ่ม
- รายงานผลปฏิบตั ิการ
- การทดสอบก่อนเรี ยน/
หลังเรี ยน
- การบรรยาย/อภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม
- บทปฏิบตั ิการ
- รายงานผลปฏิบตั ิการ

- การทดสอบก่อนเรี ยน/หลัง
เรี ยน
- การบรรยาย/อภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม
- การบรรยายและปฏิบตั ิ
- การจัดทารายงาน

ผู้สอน
อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง
อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง
อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

เอกสารหมายเลข มคอ. 3-4144201/7

สัปดาห์
ที่
15

หัวข้ อ/รายละเอียด
การนาเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
สอบปลายภาค

16

จน. กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้
4
4

- การบรรยาย/การอภิปราย อ.ศศิอาภา
- การจัดทารายงาน/นาเสนอ อ.ข่ายทอง
- การทดสอบ
อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรี ยนรู้ *
1
2.1, 3.2, 3.3 - ทดสอบย่อย
- ทดสอบกลางภาค
- ทดสอบปลายภาค (ทฤษฎี)
- ทดสอบปลายภาค (ปฏิบตั ิ)
2

3

ผู้สอน

2.1, 3.2, 3.3, - ตรวจผลงานศึกษาค้ นคว้ า
5.2, 5.6, 5.7 และนาเสนอ
- ตรวจผลงานโครงงาน
(ปฏิบตั ิกิจกรรมกลุม่ )
1.3, 1.4, 1.5, - ประเมินจากการมีสว่ นร่วม
4.1, 4.2
กิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน
- ประเมินความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลาในงานที่
ได้ รับมอบหมาย

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ตลอดภาคเรียน

8
16
15
ตลอด
ภาคเรียน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
20%
20%
10%
10%
20%

ตลอด
ภาคเรียน

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1. คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์. 2550. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรม
เกษตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
2. ไพโรจน์ วิริยวารี . 2545. การประเมินทางประสาทสัมผัส. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ . 2550. การประกันคุณภาพ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร. นนทบุรี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
4. ศจี สุวรรณศรี . 2551. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
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เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา
- http://www.foodprocessing.com
- http://www.foodprocessing-technology.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยอาจารย์ผ้ สู อนทบทวน
ปรับ ปรุ ง กลยุทธ์ และวิธี การสอนจากผลการประเมิ นผลของรายวิช า แล้ วทารายงานวิช าตาม
รายละเอียด สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ ดงั นี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชา ข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้ อ 4
รวมทังเชิ
้ ญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกต์
ความรู้ เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น

