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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทกาลักสวนวดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรีกนวิารเรือนว หลัิสูตรเทคโนวโลกีิารประิอบอาหารและิารบริิาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5074903 ิารวิจักและพัฒนวาอาหาร (Food Research and Development)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หนวววกิิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทกาศาสตรบัณฑิต หลัิสูตรเทคโนวโลกีิารประิอบอาหารและิารบริิาร
หมวดวิชาเฉพาะด้านว
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารก์ พรรณรพี เอี่กมทวีเจริญ
อาจารย์ผ้สู อน : ในวมหาวิทกาลัก ิรุงเทพฯ
อาจารก์ พรรณรพี เอี่กมทวีเจริญ
โทรศัพท์มือถือ 098-829-1559 E-mail : panrapee_iam@dusit.ac.th
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคิารศึิษาภาคฤดูร้อนว / ชั้นวปีที่ 4 ภาคฤดูร้อนว
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไมวมี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไมวมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทกาลักสวนวดุสิต ในวมหาวิทกาลัก ถนวนวสิรินวธร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
30 ิริฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อศึิษาความสาคัญของิารพัฒนวาอาหารตั้งแตวอดีตจนวถึงปัจจุบันว ิารตลาดของธุริิจอาหาร ิาร
สารวจความต้องิารของผู้บริโภค แนววโนว้มิารพัฒนวาอาหาร
2. เพื่อให้ทราบิระบวนวิารพัฒนวาอาหาร ิารวางแผนวิารนวาเสนวออาหารออิสูวตลาด และิาร
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อตอบสนวองธุริิจอาหาร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีิารปรับปรุงเนวื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมิับปัจจุบันว และเพิ่มิรณีศึิษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึิษาความสาคัญของิารพัฒนวาอาหารตั้งแตวอดีตจนวถึงปัจจุบันว ิารตลาดของธุริิจอาหาร ิาร
สารวจความต้องิารของผู้บริโภค แนววโนว้มิารพัฒนวาอาหาร ิระบวนวิารพัฒนวาอาหาร ิารวางแผนวิาร
นวาเสนวออาหารออิสูวตลาด และิารตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อตอบสนวองธุริิจอาหาร
A study of an importance of food development from past to present, food
business marketing, consumer survey, trends in food development, food development
processes, and plan of food launching, and quality analysis of food for food business.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง/ภาคิารศึิษา

ไมวมี

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง/ภาคิารศึิษา 75 ชั่วโมง/ภาคิารศึิษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารก์จัดเวลาให้คาปรึิษาเป็นวรากบุคคล หรือรากิลุวมตามความต้องิาร 2 ชั่วโมงตวอสัปดาห์
หรือเฉพาะรากที่ต้องิารคาปรึิษา โดกสามารถติดตวอได้ทาง E-mail โปรแิรม WBSC-LMSและโทรศัพท์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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ผู้เรีกนวต้องมีคุณธรรม จริกธรรม เพื่อิารดารงชีวิตอกูวในวสังคมได้อกวางราบรื่นวและมีความสุข ดังนวั้นว
มาตรฐานวด้านวคุณธรรม จริกธรรมต้องครอบคลุม
(1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
(4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) ิารมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผว
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) สอดแทริคุณธรรมจริกธรรม และจรรกาบรรณวิชาชีพในวเนวื้อหาความรู้เิี่กวิับโภชนวาิาร
(2) ิารสอนวแบบอภิปรากจาิตัวอกวางิรณีศึิษา
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินวโดกอาจารก์จาิิารสังเิตพฤติิรรมิารแสดงออิตามปิติของนวัิศึิษา
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรีกนวต้องมีความรู้ ความเข้าใจเิี่กวิับ ิารทาิารวิจักทางด้านวอาหาร เชวนวิารคิด สูตร พัฒนวา
ผลิตภัณฑ์ และิารวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านวตวางๆ สามารถประกุิต์ใช้ความรู้ และมีทัิษะความชานวาญในว
ิารประิอบวิชาชีพได้ ดังนวั้นว มาตรฐานวความรู้ต้องครอบคลุม
(1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
(2) ิารมีทัิษะ และความชานวาญ ในวงานวด้านววิชาชีพ
(3) ความสามารถในวิารนวาความรู้มาประกุิต์ใช้ในวบริบททางวิชาิาร และวิชาชีพ
(4) สามารถในการการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชีพได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ิารให้ภาพรวมของความรู้ิวอนวเข้าสูวบทเรีกนว ิารสรุปก้าความรู้ใหมวหลังบทเรีกนวพร้อมิับ
เชื่อมโกงความรู้ใหมวิับความรู้เดิม ิารเชื่อมโกงความรู้จาิวิชาหนวึ่งไปสูวอีิวิชาหนวึ่งในวระดับที่สูงขึ้นว
(2) ใช้ิารสอนวหลากรูปแบบ ตามลัิษณะของเนวื้อหาสาระ ได้แิว ิารบรรกาก ิารทบทวนว ิา
ฝึิปฏิบัติิาร และเทคนวิคิารสอนวอื่นวๆ ที่เนว้นวผู้เรีกนวเป็นวสาคัญ เชวนว ิารเรีกนวแบบรววมมือ ิารเรีกนว
แบบใช้ปัญหาเป็นวฐานว ิารเรีกนวโดกิารค้นวคว้าด้วกตนวเอง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
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(1) ประเมินวจาิผลงานวระหววางภาค เชวนว ิารบ้านว ิารเขีกนวรากงานว ิารสอบ ิารนวาเสนวอรากงานว
ิารค้นวคว้าหนว้าชั้นว
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรีกนวต้องมีทัิษะในวิารคิดวิเคราะห์อกวางเป็นวระบบ เพื่อความสามารถในวิารแิ้ไขปัญหาตวางๆ ที่
อาจจะเิิดขึ้นวได้ ในวิารประิอบวิชาชีพ ดังนวั้นว มาตรฐานวทัิษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
(1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือ ต้นเหตุของ
ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(2) ความสามารถในการทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
(3) ความสามารถในการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ิารมอบหมากงานวิารแิ้ปัญหาจาิโจทก์ปัญหาและิรณีศึิษา หรือสถานวิารณ์จาลอง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินวรากงานวผลิารวิจัก
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรีกนวต้องมีทัิษะในวิารอกูวรววมิับผู้อื่นวในวสังคมได้อกวางมีความสุข ดังนวั้นว มาตรฐานวทัิษะด้านว
ความสัมพันวธ์ระหววางตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม
(1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม
(2) ความสามารถในวิารวางตัวและแสดงความคิดเห็นวได้อกวางเหมาะสมิับบทบาท หนว้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
(3) ความสารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
(4) ิารมีบุคลิิภาพที่ดี และมีมนวุษก์สัมพันวธ์
(5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ใช้ิาริารสอนวแบบิลุวมรววมมือ ซึ่งต้องแนวะนวาิฎ ิติิา มารกาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแตวละคนวในวิารเรีกนวรู้รววมิันว
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(2) มอบหมากิารทางานวแบบิลุวมกวอก ที่สลับหมุนวเวีกนวสมาชิิิลุวม และตาแหนววงหนว้าที่ในวิลุวม
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สังเิตพฤติิรรมในวชั้นวเรีกนว
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็น และฟัง ถ่ายทอดและ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
(2) ความสารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอด และ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
(3) ความสามารถในวิารติดตามความิ้าวหนว้าทางเทคโนวโลกี นววัติรรม และสถานวิารณ์โลิ โดก
ใช้เทคโนวโลกีสารสนวเทศ
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
(1) มอบหมากงานวที่ต้องมีิารเรีกบเรีกงนวาเสนวอเป็นวภาษาเขีกนว และที่ต้องมีิารนวาเสนวอด้วกวาจา
ทั้งแบบปาิเปลวาและใช้สื่อประิอบิารนวาเสนวอ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินวทัิษะิารสื่อสารด้วกภาษาเขีกนวจาิรากงานวแตวละบุคคลหรือรากงานวิลุวมในวสววนวที่
นวัิศึิษานวั้นวรับผิดชอบ
(2) ประเมินวทัิษะิารสื่อสารด้วกภาษาพูดจาิพัฒนวาิาริารนวาเสนวอรากงานวในวชั้นวเรีกนว

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

- บรรกากเนวื้อหา โดกใช้ PowerPoint รววมิับ
เอิสารประิอบิารสอนว
- ปฏิบัติิาร
- เปิดโอิาสให้นวัิศึิษาตั้งคาถาม-ตอบคาถาม
และแลิเปลี่กนวความคิดเห็นว
- อาจารก์สรุปประเด็นวสาคัญ และตอบข้อ
ซัิถาม
- บรรกากเนวื้อหา โดกใช้ PowerPoint รววมิับ
เอิสารประิอบิารสอนว
- ปฏิบัติิาร

ดร. พรรณรพี
เอี่ยมทวีเจริญ

1

บทนวา ิารตลาดของธุริิจอาหาร แนววโนว้ ม
ิารพัฒนวาอาหาร และปฏิบัติิาร: ิารพัฒนวา
อาหาร

4

2

ิระบวนวิารพัฒนวาอาหาร และปฏิ บัติิาร:
ิารพัฒนวาอาหาร (ตวอ)

4

ดร. พรรณรพี
เอี่ยมทวีเจริญ

8

3

ิารวางแผนวิารนวาเสนวออาหารออิสูวตลาด
และปฏิบัติิาร: ิารพัฒนวาอาหาร (ตวอ)

4

5

วิธีิ ารทางวิท กาศาสตร์ ิาริ าหนวดปั ญหา
ิารตั้งหัวเรื่อง ิารค้นวคว้ารากงานวเอิสารที่
เิี่กวข้อง ิารคัดลอิผลงานวทางวิชาิาร ิาร
จัดทาข้อมูล ิารจัดทารูปเลวมงานววิจัก และ
ปฏิบัติิาร: ิารวางแผนวงานววิจัก

4

6

คุณภาพอาหาร ิารประเมินวคุณภาพอาหาร
ด้ ว กประสาทสั ม ผั ส และปฏิ บั ติ ิ าร: ิาร
ประเมินวคุณภาพอาหารด้วกประสาทสัมผัส

4

7

สถิติเบื้องต้นว สถิติิับิารวิจัก ิารออิแบบ
ิารทดลอง และปฏิบัติิาร: ิารวิเคราะห์ผล
ิารทดลอง

4
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นวาเสนวองานววิจัก

4

- เปิดโอิาสให้นวัิศึิษาตั้งคาถาม-ตอบคาถาม
และแลิเปลี่กนวความคิดเห็นว
- อาจารก์สรุปประเด็นวสาคัญ และตอบข้อ
ซัิถาม
- บรรกากเนวื้อหา โดกใช้ PowerPoint รววมิับ
เอิสารประิอบิารสอนว
- ปฏิบัติิาร
- เปิดโอิาสให้นวัิศึิษาตั้งคาถาม-ตอบคาถาม
และแลิเปลี่กนวความคิดเห็นว
- อาจารก์สรุปประเด็นวสาคัญ และตอบข้อ
ซัิถาม
- บรรกากเนวื้อหา โดกใช้ PowerPoint รววมิับ
เอิสารประิอบิารสอนว
- ปฏิบัติิาร
- เปิดโอิาสให้นวัิศึิษาตั้งคาถาม-ตอบคาถาม
และแลิเปลี่กนวความคิดเห็นว
- อาจารก์สรุปประเด็นวสาคัญ และตอบข้อ
ซัิถาม
- บรรกากเนวื้อหา โดกใช้ PowerPoint รววมิับ
เอิสารประิอบิารสอนว
- ปฏิบัติิาร
- เปิดโอิาสให้นวัิศึิษาตั้งคาถาม-ตอบคาถาม
และแลิเปลี่กนวความคิดเห็นว
- อาจารก์สรุปประเด็นวสาคัญ และตอบข้อ
ซัิถาม
- นวาเสนวองานววิจัก โดกใช้ PowerPoint
รววมิับชิ้นวงานววิจัก
- เปิดโอิาสให้นวัิศึิษาตั้งคาถาม-ตอบคาถาม
และแลิเปลี่กนวความคิดเห็นว
- อาจารก์สรุปประเด็นวสาคัญ และตอบข้อ
ซัิถาม
-ให้ตัวแทนวนวัิศึิษานวาเสนวองานววิจกั ทั้งิาร
บรรกากภาคโปสเตอร์ในวงานว โครงิาร
นวิทรรศิารวิชาิารเครือขวากนวัิศึิษาด้านว
อาหารและคหิรรมศาสตร์

ดร. พรรณรพี
เอี่ยมทวีเจริญ

ดร. พรรณรพี
เอี่ยมทวีเจริญ

ดร. พรรณรพี
เอี่ยมทวีเจริญ

ดร. พรรณรพี
เอี่ยมทวีเจริญ

ดร. พรรณรพี
เอี่ยมทวีเจริญ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

คุณธรรมและ
จริกธรรม

1) ิารมีจิตสานวึิและตระหนวัิในวิาร 1) ประเมินวโดกอาจารก์จาิิาร
ปฏิบัติตามจรรกาบรรณวิชาชีพ
สังเิตพฤติิรรมิารแสดงออิ
2) ความมี วิ นวั ก ตรงตว อ เวลา และมี ตามปิติของนวัิศึิษา
ความรับผิดชอบตวอตนวเองและสังคม
เคารพิฎระเบีกบและข้อบังคับตวางๆ
ขององค์ิรและสังคม
3) ิารตระหนวัิในวคุณควาของคุณธรรม
จริกธรรม และความซื่อสัตก์สุจริต
4) ิารเคารพสิทธิและกอมรับฟังความ
คิดเห็นวของผู้อื่นว

ความรู้

ทัิษะปัญญา

1) ิารมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในว
หลัิิาร แนววคิด ทฤษฎี และเนวื้อหา
สาระส าคั ญ ของรากวิ ชาที่ เ ิี่ ก วข้ อ ง
เพื่อสามารถนวามาประกุิต์ใช้ในวิาร
ประิอบวิชาชีพ
2) สามารถในวิารศึ ิษาค้นว คว้ าและ
พั ฒ นวาความรู้ ข องตนวเองได้ และ
สามารถบู ร ณาิารความรู้ ใ นวศาสตร์
ตวางๆ ที่เิี่กวข้อง เพื่อใช้เป็นวประโกชนว์
ในววิชาชีพได้
1) ความสามารถในวิารคิดวิเคราะห์
อกวางเป็นวระบบเพื่อค้นวหาข้อเท็จจริง
หรือต้นวเหตุของปัญหา และเสนวอแนวว
ทางิารแิ้ไขได้อกวางสร้างสรรค์
2) ความสามารถในวิารทาความเข้าใจ
และประเมินวข้อมูล แนววคิดและ
หลัิฐานวใหมวๆ จาิแหลวงข้อมูลที่
หลาิหลาก และใช้ข้อสรุปที่ได้ในวิาร
พัฒนวางานวในววิชาชีพ
3) ความสามารถในวิารถวากทอดและ
แลิเปลีก่ นวความรู้ิับผู้อื่นว

ทัิษะ

1) ความรั บ ผิ ด ชอบในวงานวที่ ไ ด้ รั บ 1) สังเิตพฤติิรรมในวชั้นวเรีกนว

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5%

1) ประเมินวจาิผลงานวระหววางภาค
เชวนว ิารบ้านว ิารเขีกนวรากงานว ิาร
สอบกวอก ิารนวาเสนวอรากงานวิาร
ค้นวคว้าหนว้าชั้นว

5-15

25%

1) ประเมินวรากงานวผลิารวิจัก

1-15

30%

5%
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ความสัมพันวธ์
ระหววางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทัิษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข ิาร
สื่อสารและิาร
ใช้เทคโนวโลกี
สารสนวเทศ

มอบหมาก ทั้งงานวรากบุคคลและงานว
ิลุวม
2) ความสามารถในวิารวางตั ว และ
แสดงความคิดเห็นวได้อกวางเหมาะสม
ิั บ บ ท บ า ท ห นว้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
3) ความสามารถในวิารวางแผนวและ
รั บ ผิ ด ชอบในวิารเรี ก นวรู้ แ ละพั ฒ นวา
ตนวเองและวิชาชีพอกวางตวอเนวื่อง
1) ความสามารถในวิารนวาเทคนวิคทาง
สถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนวโลกี
สารสนวเทศ และเทคโนวโลกี อื่ นว ๆ ที่
เิี่กวข้อง มาประกุิต์ใช้ในวิารสืบค้นว
วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาก และ
เสนวอแนววทางในวิารพั ฒนวางานวหรื อ
แิ้ไขปัญหาได้อกวางสร้างสรรค์
2) ความสามารถในวิารสื่ อ สาร
สามารถสรุปประเด็นวจาิสิ่งที่ได้เห็นว
และฟัง ถวากทอดและนวาเสนวอข้อมูลได้
อกวางสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
การสอบปลายภาค

1) ประเมินวทัิษะิารสื่อสารด้วก
ภาษาเขีกนวจาิรากงานวแตวละบุคคล
หรือรากงานวิลุวมในวสววนวที่นวัิศึิษา
นวั้นวรับผิดชอบ
2) ประเมินวทัิษะิารสื่อสารด้วก
ภาษาพูดจาิพัฒนวาิาริารนวาเสนวอ
รากงานวในวชั้นวเรีกนว

3. เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
A
85 - 100
C
B+
79 - 84
D+
B
73 - 78
D
C+
67 - 72
F

1-15

5%

1-15

30%

ช่วงคะแนน
61 - 66
55 - 60
50 - 54
ต่าิววา 49

หมายเหตุ นวัิศึิษาต้องมีเวลาเรีกนวและเข้ารววมิิจิรรมฝึิปฏิบัติไมวต่าิววา 80% (กิเว้นวิรณีมีเหตุจาเป็นว)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ณัชนวิ มีประถม, นวราธิป ปุณเิษม และอัศพงษ์ อุประวรรณา (2560). เอิสารประิอบิารสอนวิารวิจักและ
พัฒนวาอาหาร. ิรุงเทพมหานวคร : มหาวิทกาลักสวนวดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เทีกนวฉาก ิีระนวันวทนว์. (2544). สังคมศาสตร์วิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 5). ิรุงเทพมหานวคร : จุฬาลงิรณ์มหาวิทกาลัก.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). ิรุงเทพมหานวคร : สุวีริกาสาสนว์.
พกอม วงศ์สารศรี. (2549). วิทยาการวิจัย. ิรุงเทพมหานวคร : มหาวิทกาลักราชภัฏสวนวดุสิต.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นวัิศึิษาทุิคนวประเมินวประสิทธิผลของรากวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีิารสอนว ิารจัดิิจิรรมทั้งในว และ
นวอิห้องเรีกนว สิ่งสนวับสนวุนวิารเรีกนวิารสอนว ซึ่งมีผลิระทบตวอิารเรีกนวรู้ และผลิารเรีกนวรู้ที่ได้รับ และ
เสนวอแนวะเพื่อิารปรับปรุงรากวิชา ด้วกระบบคอมพิวเตอร์มหาวิทกาลัก
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ิารประเมินวิารสอนว โดกคณะิรรมิารประเมินวิารสอนวที่แตวงตั้งโดกหลัิสูตร จาิิารสังเิตขณะ
สอนว และิารสัมภาษณ์ตัวแทนวนวัิศึิษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจาิผลิารประเมินวิารสอนว ในวข้อ 2 จึงมีิารปรับปรุงิารสอนวโดกจัดิิจิรรมในวิารระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในวิารปรับปรุงิารสอนว ให้มีความทันวสมัก
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะิรรมิารประเมินวิารสอนวทาหนว้าที่ทวนวสอบผลสัมฤทธิ์ของนวัิศึิษาในวรากวิชาโดกิารสุวม
ประเมินวข้อสอบ และความเหมาะสมของิารให้คะแนวนว ทั้งคะแนวนวดิบ และระดับคะแนวนวของรากวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีิารทบทวนวประสิทธิผลของรากวิชา โดกพิจารณาจาิผลิารประเมินวิารสอนวโดกนวัิศึิษา ผลิาร
ประเมินวโดกคณะิรรมิาริาริารสอนว ผลิารประเมินวตนวเองและผลจาิิารทาวิจักในวชั้นวเรีกนวโดก
อาจารก์ผู้สอนว รวมทั้งระดับคะแนวนวของนวัิศึิษา สรุปเป็นวภาพรวมแล้ววิเคราะห์จุดเดวนวและสิ่ งที่ต้องพัฒนวา
ปรับปรุง ในวประเด็นวของเนวื้อหารากวิชา ิารสอนว ิารจัดิิจิรรมทั้งในวและนวอิห้องเรีกนว สิ่งสนวับสนวุนวิาร
เรีกนวิารสอนว และผลิารเรีกนวรู้ที่นวัิศึิษาได้รับ เพื่อนวาไปใช้ในวิารวางแผนวิารจัดิารเรีกนวิารสอนวตวอไป

