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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน / หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
หมวดที่ 1. ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1.รหัสและชื่อรายวิชา
5071303 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Culinary science)
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (2-2-5)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร รายวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ. นันทพร รุจิขจร
อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์การศึกษาในมหาวิทยาลัย
1. อ.นันทพร

รุจิขจร ( 089-760-9635)

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ชั้น 3 อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์

Nanthaporn_ruc@dusit.ac.th
2. อ.ธัญลักษณ์ ศรีสําราญ (  085-971-9251)
หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ชั้น 3 อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์

Oil_ha@hotmail.com
3. อ. เบญจรัตน์ ประพฤทธิ์ตระกูล (  082-955-2204)
หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

9yooing@gmail.com

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน
ภาคต้น ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
มคอ.3 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
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8. สถานที่เรียน
หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอาหารแต่ละประเภท ที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียม และปรุง
ได้อย่างถูกต้อง
1.2 ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วัตถุดิบ และวิธีการที่เหมาะสมในการประกอบอาหารได้
1.3 ผู้เรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอาหาร ที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บรักษาได้อย่างถูกต้อง
1.4 ผู้เรียนสามารถบอกหลักการ และวิธีการเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆ ได้
1.5 ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะประกอบอาหาร รวมทั้ง
คาดคะเนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา
หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณลักษณะ และคุณสมบัติพื้นฐานสําคัญขององค์ประกอบในอาหาร ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
น้ํา เกลือแร่ วิตามิน และวัตถุเจือปนต่างๆการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และลักษณะองค์ประกอบสําคัญในอาหาร
ระหว่างการเตรียม และปรุงประกอบ รวมทั้งปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
ในการประกอบอาหาร และแนวโน้มในปัจจุบัน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ งานภาคสนาม/ การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
28 ชั่วโมง
ไม่มี
39 ชั่วโมง
70 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
ต่อภาคการศึกษา
ต่อภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (รวม 16 ชั่วโมง)
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หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม (TQF 2.1.1 (1-2))
1) การมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.1.1 (1))
2) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (2.1.1 (2))
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงด้วยการปฏิบัติการทดลอง
2) จัดการสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยการยกตัวอย่างข่่าวที่เกิดขึ้นในสื่อต่างๆที่กําลังเป็นที่สนใจ
สอดแทรกขณะเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตั้ งคําถาม ตอบคํ าถาม หรือแสดงความคิดเห็ นที่เกี่ยวข้องกั บ
คุณธรรม จริยธรรม ความ การมีจิตสํานึก รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
3) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่หลักสูตร/คณะ จัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม
2) ตรวจสอบวินัยการเข้าชั้นเรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้ เ รี ย นต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในวิ ท ยาศาสตร์ ศ าสตร์ ด้ า นการประกอบอาหาร สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
(TQF 2.2.1 (1, 3))
1) การมี ความรู้ ความเข้ าใจ ในหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี และเนื้ อหาสาระสํ า คั ญของรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ (2.2.1 (1))
2) ความสามารถในการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ (2.2.1 (3))
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การให้ภ าพรวมของความรู้ก่อนเข้ าสู่ บทเรี ยน การสรุป ย้ําความรู้ใหม่ หลั งบทเรีย นพร้อมกั บ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การ
เลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้จัดให้มีการบรรยายประกอบเอกสาร การ
ทบทวน การค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยทดลองประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการตามหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา ผ่านการทํางานแบบกลุ่ม เพื่อค้นหาความรู้จากการทดลองที่กําหนดขึ้น และ
สร้างเสริมประสบการณ์ในการประกอบอาหาร
4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย การนําเสนอ
รายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม (TQF 2.3.1
(1))
1) ผู้เรียนมีมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และเสนอ
แนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ (2.3.1(1))
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จําลอง โดย
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ด้วยสถานการณ์จริงในกระบวนการประกอบอาหาร และให้ผู้เรียน
คิดแก้ปัญหาจากโจทย์ที่กําหนดให้
2) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
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3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม (TQF 2.4.1 (1-2)
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (2.4.1 (1))
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2.4.1 (2))
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตําแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม (TQF 2.5.1 (2-3))
1) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอดและนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (2.5.1 (2))
2) ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.5.1 (3))
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนําเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนําเสนอด้วย
วาจาทั้งแบบปากเปล่า และใช้สื่อประกอบการนําเสนอ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจั ด รายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เรี ย บเรี ย งเป็ น รายงาน และนํ า เสนอด้ ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5. แผนการสอน และการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
1

2

หัวข้อ/รายละเอียด
- ปฐมนิเทศ และแนะนําลักษณะวิชา การ
จัดการเรียนการสอน การวัด และการ
ประเมินผล
- บทที่ 1 บทนํา :
• ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการ
ประกอบอาหาร
• รส และกลไกการรับรูร้ สของมนุษย์
• กระบวนการประกอบอาหาร
• การใช้ความร้อนในการหุงต้มอาหาร
• การใช้ความเย็นในการประกอบอาหาร

- บทที่ 2 น้ําในอาหาร :
• ความสําคัญ และหน้าที่ของน้ําในอาหาร
• การเปลีย่ นแปลงทางด้านกายภาพ เคมี
จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัสของน้ําใน
อาหารขณะเตรียม และปรุงประกอบ
o การแตกของเซลล์
o จุดเดือดของสารบริสุทธิ์ และสาร
ผสม/ การระเหย/ การกลั่น
o จุดเยือกแข็งของสารบริสุทธิ์ และสาร
ผสม
o Aw และการเพิ่มความเข้มข้นของน้ํา
- บทปฏิบัติการที่ 1 :
• น้ําแข็ง กรานิตา และไอศกรีมวนิลา
(Traditional/ Modern way)
• กล้วยน้ําว้าเชื่อม

จํานวน
ชั่วโมง
3

1.
2.
3.

4.
5.
6.

5

1.
2.

3.

4.
5.

กิจกรรม การเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้
ปฐมนิเทศรายละเอียดวิชาตามคู่มอื
การทดสอบก่อนเรียน
บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ
สอน ฉายวีดีทัศน์ และยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ และบันทึกลงในสมุดงาน
อาจารย์ตอบข้อซักถามและสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
การทดสอบก่อน – หลังเรียน
บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม

ผู้สอน
อ. นันทพร
อ.ธัญลักษณ์
อ. เบญจรัตน์

อ. นันทพร
อ.ธัญลักษณ์
อ. เบญจรัตน์
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

3

- บทที่ 3 ความเป็นกรดด่าง และรงควัตถุใน
อาหาร :
• กรด และด่างในอาหารตามธรรมชาติ
• ความสําคัญของความเป็นกรดด่างในอาหาร
• ชนิด และความสําคัญของรงควัตถุในอาหาร
• การเปลีย่ นแปลงความเป็นกรดด่าง และรงค
วัตถุ เมื่อเตรียม และปรุงประกอบ
- บทปฏิบัติการที่ 2 :
• ความคงตัวของสีน้ําดอกอัญชัญในสภาวะ
ความเป็นกรดด่างต่างกัน
• เจลลี่ผลไม้สด และผลไม้กระป๋อง

4

- บทที่ 4 การเกิดสีน้ําตาลในอาหาร :
• ประเภท และความสําคัญของการเกิดสี
น้ําตาลในอาหาร
• การเกิดสีน้ําตาลในอาหาร เมื่อเตรียม และ
ปรุงประกอบ
- บทปฏิบัติการที่ 3 :
• สเต็กหมูย่าง
• ส้มตําแอปเปิ้ล

จํานวน
ชั่วโมง
5

1.
2.

3.

4.
5.

5

1.
2.

3.

4.
5.

กิจกรรม การเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้
การทดสอบก่อน – หลังเรียน
บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
การทดสอบก่อน – หลังเรียน
บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม

ผู้สอน
อ. นันทพร
อ.ธัญลักษณ์
อ. เบญจรัตน์

อ. นันทพร
อ.ธัญลักษณ์
อ. เบญจรัตน์
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

5

- บทที่ 5 อาหารหมวดคาร์โบไฮเดรต (1) :
• ประเภทวัตถุดิบ : ธัญชาติ พืชหัว แป้ง
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต
ประเภทแป้งในอาหาร
• การเปลีย่ นแปลงของคาร์โบไฮเดรต
ประเภทแป้งเมื่อเตรียม และปรุงประกอบ
o การละลายของแป้ง
o การเกิดเจลาติไนเซชั่น
o การดีไฮเดรชั่น ในสภาวะความเป็น
กรดด่าง
• หน้าที่ของแป้งในอาหาร
• การเปลีย่ นแปลงของคาร์โบไฮเดรต
ประเภทแป้ง เมื่อเก็บรักษาวัตถุดบิ และ
อาหารที่ปรุงแล้ว (การเกิดรีโทรกราเดชั่น)
- บทปฏิบัติการที่ 4 :
• การหุงข้าวสวย และข้าวเหนียว
• ป๊อบคอร์น
• ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ และพาสตา + ซอส
• ตะโก้จากแป้งข้าวโพด และแป้งข้าวจ้าว
- บทที่ 6 อาหารหมวดคาร์โบไฮเดรต (2) :
• ประเภทวัตถุดิบ : น้ําตาล
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต
ประเภทน้ําตาลในอาหาร
• การเปลีย่ นแปลงของคาร์โบไฮเดรตประเภท
น้ําตาลเมื่อเตรียม และปรุงประกอบ
o การละลาย และการเกิดผลึกของน้ําตาล
o การเปลีย่ นแปลงของน้ําตาลที่อุณหภูมิ
ต่างๆ
• หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต ประเภทน้ําตาลใน
อาหาร
• การเปลีย่ นแปลงของคาร์โบไฮเดรต
ประเภทน้ําตาล เมื่อเก็บรักษาวัตถุดิบ และ
อาหารที่ปรุงแล้ว

6

จํานวน
ชั่วโมง
5

1.
2.

3.

4.
5.

5

กิจกรรม การเรียน
ผู้สอน
การสอน และสื่อที่ใช้
การทดสอบก่อน – หลังเรียน
อ.นันทพร
บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
อ.ธัญลักษณ์
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ อ. เบญจรัตน์
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม

1. การทดสอบก่อน – หลังเรียน
อ.นันทพร
2. บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
อ.ธัญลักษณ์
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ อ. เบญจรัตน์
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
3. ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
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สัปดาห์

7

8

หัวข้อ/รายละเอียด
- บทปฏิบัติการที่ 5 :
• ลักษณะของน้ําตาลที่อุณหภูมติ ่างๆกัน
• เครมบรูเล่
• ขนมโก๋
- บทที่ 7 อาหารหมวดโปรตีน (1) :
• ประเภทวัตถุดิบ : เนื้อสัตว์บก เนือ้ สัตว์น้ํา
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรตีนในเนื้อสัตว์
• การเปลีย่ นแปลงของโปรตีนเมื่อเตรียม และ
ปรุงประกอบ
o การไฮโดรไลซ์โปรตีนด้วยเอนไซม์
o การละลายของโปรตีน
o การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน
o การตกตะกอนของโปรตีน
• การเปลีย่ นแปลงของโปรตีน เมื่อเก็บรักษา
วัตถุดิบ และอาหารที่ปรุงแล้ว
- บทปฏิบัติการที่ 6 :
• ซี่โครงหมูบาร์บีคิว
• ลาบหมู/ ต้มยําปลา
- บทที่ 8 อาหารหมวดโปรตีน (2) :
• ประเภทวัตถุดิบ : นม ไข่
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรตีนในนม และไข่
• การเปลีย่ นแปลงของโปรตีนเมื่อเตรียม และ
ปรุงประกอบ
o การละลายของโปรตีน
o การเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน
o การตกตะกอนของโปรตีน
• หน้าที่ของโปรตีนในอาหาร
• การเปลีย่ นแปลงของโปรตีน เมื่อเก็บรักษา
วัตถุดิบ และอาหารที่ปรุงแล้ว
- บทปฏิบัติการที่ 7 :
• โยเกิรต์ / ราวิโอลี ไส้ริคอตตาชีส + ผักโขม
• พายมะนาว

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม การเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

5

1. การทดสอบก่อน – หลังเรียน
อ.นันทพร
2. บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
อ.ธัญลักษณ์
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ อ. เบญจรัตน์
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
3. ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม

5

1. การทดสอบก่อน – หลังเรียน
อ.นันทพร
2. บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
อ.ธัญลักษณ์
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ อ. เบญจรัตน์
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
3. ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
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11

สัปดาห์
9

10

หัวข้อ/รายละเอียด
- บทที่ 9 อาหารหมวดไขมัน (1) :
• ประเภทวัตถุดิบ : น้ํามัน (Oil)
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ํามัน
• การเปลีย่ นแปลงของไขมันเมื่อเตรียม และ
ปรุงประกอบ
o จุดเกิดควัน/ จุดเดือด
o การเกิดอิมลั ชั่น
• หน้าที่ของไขมันในน้ํามันต่อการประกอบ
อาหาร
• การเปลีย่ นแปลงของน้ํามัน เมื่อเก็บรักษา
วัตถุดิบ และอาหารที่ปรุงแล้ว
- บทปฏิบัติการที่ 8 :
• การสกัดน้าํ มันหมู/ น้ํามันมะพร้าว
• เฟรนช์ฟรายที่ทอดด้วยน้ํามันต่างชนิดกัน
• มายองเนสกระเทียม
- บทที่ 10 อาหารหมวดไขมัน :
• ประเภทวัตถุดิบ : ไขมัน (Fat)
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไขมัน
• การเปลีย่ นแปลงของไขมันเมื่อเตรียม และ
ปรุงประกอบ
o จุดหลอมเหลว
• หน้าที่ของไขมันต่อการประกอบอาหาร
o การให้เนื้อสัมผัสแก่อาหาร
o การให้ปริมาตรแก่อาหาร
• การเปลีย่ นแปลงของน้ํามัน เมื่อเก็บรักษา
วัตถุดิบ และอาหารที่ปรุงแล้ว
- บทปฏิบัติการที่ 9 :
• เค้กเนย
• บัตเตอร์ครีม
• มูสชอกโกแลต

จํานวน
ชั่วโมง
5

1.
2.

3.

4.
5.

5

กิจกรรม การเรียน
ผู้สอน
การสอน และสื่อที่ใช้
การทดสอบก่อน – หลังเรียน
อ.นันทพร
บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
อ.ธัญลักษณ์
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ อ. เบญจรัตน์
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม

1. การทดสอบก่อน – หลังเรียน
อ.นันทพร
2. บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
อ.ธัญลักษณ์
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ อ. เบญจรัตน์
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
3. ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
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สัปดาห์
11

12

หัวข้อ/รายละเอียด
- บทที่ 11 อาหารหมวดวิตามิน :
• ประเภทวัตถุดิบ : ผัก, และผลไม้
• การเปลีย่ นแปลงของวิตามินชนิดต่างๆ เมื่อ
เตรียม และปรุงประกอบ
o การสูญเสียวิตามิน
o การละลายของวิตามิน
• การเปลีย่ นแปลงของวิตามินในอาหาร เมื่อ
เก็บรักษาวัตถุดิบ และอาหารที่ปรุงแล้ว
- บทปฏิบัติการที่ 10 :
• น้ําพริกผักต้ม/ ผักผัดน้ํามัน
• น้ําผลไม้สด/ น้ําผลไม้พาสเจอไรส์
- บทที่ 12 อาหารหมวดเกลือแร่ :
• ประเภทวัตถุดิบ : เนื้อสัตว์, ผัก, และผลไม้
• การเปลีย่ นแปลงของเกลือแร่ชนิดต่างๆ เมื่อ
เตรียม และปรุงประกอบ
• การเปลีย่ นแปลงของเกลือแร่ในอาหาร เมื่อ
เก็บรักษาวัตถุดิบ และอาหารที่ปรุงแล้ว
- บทปฏิบัติการที่ 11 :
• ไข่ลูกเขย
• แกงบวดฟักทอง

จํานวน
ชั่วโมง
5

1.
2.

3.

4.
5.

5

1.
2.

3.

4.
5.

กิจกรรม การเรียน
ผู้สอน
การสอน และสื่อที่ใช้
การทดสอบก่อน – หลังเรียน
อ.นันทพร
บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
อ.ธัญลักษณ์
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ อ. เบญจรัตน์
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
การทดสอบก่อน – หลังเรียน
อ.นันทพร
บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
อ.ธัญลักษณ์
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ อ. เบญจรัตน์
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
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13

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

13

- บทที่ 13 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร
• ประเภทของวัตถุเจือปนอาหาร
• การเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างปลอดภัย
- บทปฏิบัติการที่ 12 :
• การใช้ไนเตรท ไนไตรท์ ในอาหารประเภท
เนื้อสัตว์
• สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลในขนมอบ
และเครื่องดื่ม
• สารให้เจลในน้ําผลไม้
• สารให้ความคงตัวในไส้ขนม

14

- บทที่ 14 การประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหาร และ
แนวโน้มในปัจจุบัน
• เทคนิคที่ใช้ในการปรุงอาหารสมัยใหม่
- บทปฏิบัติการที่ 13 :
• สเต็กหมูที่ปรุงด้วยเทคนิคสุญญากาศ ร่วมกับ
การใช้ความร้อนต่ํา

จํานวน
ชั่วโมง
5

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.

3.

4.
5.

15

สอบปฏิบัติ

16

สอบปลายภาค

กิจกรรม การเรียน
ผู้สอน
การสอน และสื่อที่ใช้
การทดสอบก่อน – หลังเรียน
อ.นันทพร
บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
อ. เบญจรัตน์
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
การทดสอบก่อน – หลังเรียน
บรรยายเนื้อหา โดยใช้ Powerpoint
เอกสารคูม่ ือ และเอกสารประกอบการ
สอน ฉายวีดีทัศน์/ สาธิต และยกตัว
อย่างประกอบการบรรยาย
ปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา ทําการทดลอง อภิปราย
แลกเปลีย่ นความรู้ และบันทึกลงในสมุด
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย ซัก
ถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้

1

2.1.1(1-2)

1. สังเกตและประเมินพฤติกรรม
ขณะฟังบรรยาย ประชุมกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติการ และเสนอ
ผลงาน โดยใช้แบบประเมิน
เป็นรายบุคคล
2. บันทึกการเข้าชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วม และนําเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

1-15

สัดส่วนของ
การประเมินผล
15%

2

2.2.1(1, 3), 2.3.1 (1),
2.4.1(1-2), 2.5.1 (2-3)

1. การฝึกปฏิบัติทําอาหาร จํานวน
13 ครั้ง
2. รายงานปฏิบตั ิการ
1. การสอบปฏิบัติ ทําอาหารตาม
โจทย์ที่กําหนด
2. การสอบทฤษฎีปลายภาค

2-14

20%

15

15%
25%

16

25%

กิจกรรมที่

3

ผลการเรียนรู้

2.1.1(1-2), 2.2.1(1, 3),
2.3.1 (1), 2.4.1(1-2),
2.5.1 (2-3)

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

สัปดาห์ที่ประเมิน

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
A
90-100
C
60-69
B+
81-89
D+
55-59
B
76-80
D
50-54
C+
70-75
F
ต่ํากว่า 50
หมายเหตุ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมีไม่ต่ํากว่า 85 %
(ยกเว้นกรณีมีเหตุจําเป็น)
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนหลัก
คณาจารย์โรงเรียนการเรือน. (2555). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร.
หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่สําคัญ
ข้อมูลจากเอกสารตําราวิชาการ งานวิจัย นิตยสาร วารสาร จุลสาร ข้อมูลจาก web site และ
รายการอาหารทางโทรทัศน์ วิทยุ
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนํา
อบเชย วงศ์ทอง และขนิษฐา พูนผลกุล. (2547). หลักการประกอบอาหาร. (พิมพ์ครั้งที่ 2)สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพฯ. 163 หน้า.
Amy B., (2011). Understanding food : Principles and preparation. (4th ed.). Wadsworth :
USA. 625 p.
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเป็นรายบุคคลอย่างอิสระ โดยทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
ด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์ มหาวิ ทยาลั ย และแบบประเมิ นของหลั กสู ตรฯ ซึ่งดําเนิ นการโดยผู้ รับ ผิด ชอบที่
คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมาย
2. การประเมินการสอน
2.1 ข้อมูลป้อนกการประเมินการสอน โดยอาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกาให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทุก
โอกาสที่เข้าสอน
2.2 การสังเกตและประเมินการสอน โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรฯ จัดให้มีการสังเกตและประเมิน
การสอนในชั้นเรียนของอาจารย์เป็นรายบุคคล ตามแบบประเมินอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยอาจารย์จากภายใน
หลักสูตรฯ หรือภายนอกหลักสูตร
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
3.2 ข้อมูลจากการประเมินการสอนจากทุกแหล่งข้อมูลมาเป็นแนวทางการปรับปรุงการสอน รวมถึง
ข้อมูลจากการวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
4.1 มีการสอบถามความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นของนักศึกษาระหว่างเรียนและระหว่างฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบอาหาร
4.2 มีการแบ่งสอบกลางภาค และการแจ้งผลการสอบกลางภาคให้นักศึกศาทราบ เพื่อทําความ
เข้าใจและวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อนําไปสู่มาตรฐาน
4.3 มีการวิพากษ์ข้อสอบก่อนใช้สอบและการวิเคราะห์ข้อสอบภายหลังสอบทุกครั้ง รวมทั้งการนํา
ผลวิพากษ์และวิเคราะห์ข้อสอบไปดําเนินการปรับปรุงการสอบครั้งต่อไป
4.4 อาจารย์ในทีมสอนร่วมกันพิจารณาผลการสอบและผลการฝึกปฏิบัติ ณ ครัวภายในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย และในระหว่างการเรียนหากมีปัญหาจะให้แจ้งให้ทราบปัญหาและแก้ไขปรับปรุงทันที
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ดําเนินการโดยผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอน
5.1 ก่อนดําเนินการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอนร่วมกันออกแบบ
ร่วมกันออกแบบการเรียนการสอน (Course design) ตามรูปแบบ TQF
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5.2 ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเมื่อพบ
ปัญหาหรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจากนักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือเมื่อการเรียนการสอนดําเนิน
ไปแล้ว 25 -30 %
5.3 พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการการ
ประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนประสิทธิภาพ
5.4 ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการเรียนการสอน ประเมินผลรายวิชาภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์
และนําผลมาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาต่อไป
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