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2815528155    1515  PP  25612561  22  0681270606812706        

หมวดที่1. ขอมูลโดยทั่วไปหมวดที่1. ขอมูลโดยทั่วไป

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

0681270606812706 ทศันมติใินงานอาหารและโภชนาการทศันมติใินงานอาหารและโภชนาการ
Perspective in Food and NutritionPerspective in Food and Nutrition

2.2. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

33 รายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เลอลกัษณ ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เลอลกัษณ ์เสถยีรเสถยีร
รัตน์รัตน์

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน กลุม่ที�สอนกลุม่ที�สอน

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เลอลกัษณ ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เลอลกัษณ ์เสถยีรเสถยีร
รัตน์รัตน์

  ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์จุติชญา ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์จุติชญา จติรวมิลจติรวมิล
  

กลุม่ที�สอน 1กลุม่ที�สอน 1
  กลุม่ที�สอน 1กลุม่ที�สอน 1
  

5.5. ภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีน

2/25612/2561

6.6. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา (มรายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา (ม



11/4/2562 TQF

www.oreg3.rmutt.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=28155&tqftype=15&documenttitle=5&avs959478047=1… 2/11

กลุม่ที�สอน 1กลุม่ที�สอน 1 หอ้ง 1026หอ้ง 1026 อาคาร อาคารคณะคหกรรม 2อาคาร อาคารคณะคหกรรม 2

หมวดที่2. การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนหมวดที่2. การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

1.1. รายงานช ั�วโมงการสอนจรงิเทยีบกบัแผนการสอนรายงานช ั�วโมงการสอนจรงิเทยีบกบัแผนการสอน

หวัขอ้หวัขอ้ จํานวนจํานวน
ชั�วโมงชั�วโมง
ตามตาม
แผนการแผนการ
สอนสอน

จําวนจําวน
ชั�วโมงที�ชั�วโมงที�
สอนได ้สอนได ้
จรงิจรงิ

ระบสุาเหตทุี�ระบสุาเหตทุี�
สอนจรงิตา่งสอนจรงิตา่ง
จากแผนการจากแผนการ
สอนหากมีสอนหากมี
ความแตกตา่งความแตกตา่ง
เกนิ 25%เกนิ 25%

1.การสบืคน้ขอ้มลู1.การสบืคน้ขอ้มลู
การสบืคน้สารสนเทศการสบืคน้สารสนเทศ
ฐานขอ้มลูทางดา้นฐานขอ้มลูทางดา้น
อาหารและอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

2.การสบืคน้ขอ้มลู2.การสบืคน้ขอ้มลู
สารสนเทศทางสารสนเทศทาง
อนิเตอรเ์น็ต   การอนิเตอรเ์น็ต   การ
สบืคน้ เทคนคิการสบืคน้ เทคนคิการ
สบืคน้ ขอ้ด ีขอ้จํากดัสบืคน้ ขอ้ด ีขอ้จํากดั
การประเมนิความน่าการประเมนิความน่า
เชื�อถอีเชื�อถอี

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

3.การคดัเลอืกหวัขอ้3.การคดัเลอืกหวัขอ้
วจัิย วจัิย ที�มาของปัญหาที�มาของปัญหา
วจัิย เกณฑใ์นการวจัิย เกณฑใ์นการ
พจิารณาเลอืกหวัขอ้พจิารณาเลอืกหวัขอ้
ปัญหา ขอ้ผดิพลาดปัญหา ขอ้ผดิพลาด
ในการเลอืกในการเลอืก

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

4.การสงัเคราะหง์าน4.การสงัเคราะหง์าน
วจัิย ความหมายวจัิย ความหมาย
แนวคดิ ความจําเป็นแนวคดิ ความจําเป็น
วธิกีารสงัเคราะห ์ขั�นวธิกีารสงัเคราะห ์ขั�น
ตอนการสงัเคราะห์ตอนการสงัเคราะห์

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

5.บทความทาง5.บทความทาง
วชิาการ ความหมายวชิาการ ความหมาย
แหลง่เผยแพร ่สว่นแหลง่เผยแพร ่สว่น
ประกอบของประกอบของ
บทความ การเตรยีมบทความ การเตรยีม
โครงเรื�อง ลกัษณะโครงเรื�อง ลกัษณะ
บทความทางวชิาการบทความทางวชิาการ
ที�มคีณุภาพที�มคีณุภาพ

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

6.การเขยีนบทความ6.การเขยีนบทความ 33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1 ไมม่ีไมม่ี
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วชิาการ วตัถขุองการวชิาการ วตัถขุองการ
เขยีน ประเภทของเขยีน ประเภทของ
บทความ สว่นบทความ สว่น
ประกอบของประกอบของ
บทความ เทคนคิการบทความ เทคนคิการ
เขยีนบทความ การเขยีนบทความ การ
ใชภ้าษาในการเขยีนใชภ้าษาในการเขยีน
บทความบทความ

(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

7.การเขยีนขอ้เสนอ7.การเขยีนขอ้เสนอ
โครงรา่งการวจัิยโครงรา่งการวจัิย
องคป์ระกอบสําคญัองคป์ระกอบสําคญั
ของโครงรา่งการวจัิยของโครงรา่งการวจัิย
และรายละเอยีดและรายละเอยีด

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

8.การศกึษาดงูาน8.การศกึษาดงูาน
โรงงานอตุสาหกรรมโรงงานอตุสาหกรรม
อาหาร กระบวนการอาหาร กระบวนการ
ทํางาน ปัญหาในทํางาน ปัญหาใน
กระบวนการทํางานกระบวนการทํางาน
ขอ้ด/ีขอ้บกพรอ่งขอ้ด/ีขอ้บกพรอ่ง

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

9.การนําเสนอผลงาน9.การนําเสนอผลงาน
ทางวชิาการ การนําทางวชิาการ การนํา
เสนอดว้ยการพดูเสนอดว้ยการพดู
การนําเสนอดว้ยการการนําเสนอดว้ยการ
เขยีนเขยีน

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

10.การเขยีน10.การเขยีน
บทความวจัิย บทความวจัิย ความความ
หมาย แนวทางการหมาย แนวทางการ
เขยีน ขอ้ควรคํานงึเขยีน ขอ้ควรคํานงึ
การเขยีนโครงเรื�องการเขยีนโครงเรื�อง
สว่นประกอบของสว่นประกอบของ
บทความวจัิย บทความวจัิย การจัดการจัด
รปูแบบหนา้ รปูแบบรปูแบบหนา้ รปูแบบ
การพมิพ์การพมิพ์

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

11.การนําเสนอ11.การนําเสนอ
บทความวจัิยดว้ยบทความวจัิยดว้ย
วาจาและโปสเตอร์วาจาและโปสเตอร์
การทําสไลดนํ์าเสนอการทําสไลดนํ์าเสนอ
การทําโปสเตอรนํ์าการทําโปสเตอรนํ์า
เสนอเสนอ

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

12.การเขยีน12.การเขยีน
บทความวจัิยเพื�อตีบทความวจัิยเพื�อตี
พมิพใ์นวารสารพมิพใ์นวารสาร
วชิาการ วชิาการ ลกัษณะและลกัษณะและ
องคป์ระกอบ ขอ้องคป์ระกอบ ขอ้
แนะนําในการเขยีนแนะนําในการเขยีน

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

13. การนําเสนอผล13. การนําเสนอผล
งานวจัิยในการงานวจัิยในการ

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3

ไมม่ีไมม่ี
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ประชมุระดบันาชาติประชมุระดบันาชาติ
 โดยวทิยากร โดยวทิยากร

ชั�วโมง)ชั�วโมง)

14. นักศกึษาเขา้รว่ม14. นักศกึษาเขา้รว่ม
การปะชมุเพื�อนําการปะชมุเพื�อนํา
เสนอผลงานวจัิยเสนอผลงานวจัิย
ระดบัชาต/ินานาชาติระดบัชาต/ินานาชาติ
ดา้นอาหารและดา้นอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

15. การนําเสนอผล15. การนําเสนอผล
งานวจัิย งานวจัิย โดยโดย
นักศกึษา 3 สาขานักศกึษา 3 สาขา
วชิาวชิา

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

ไมม่ีไมม่ี

2.2. หวัขอ้ที�สอนไมค่รอบคลมุตามแผนหวัขอ้ที�สอนไมค่รอบคลมุตามแผน

กลุม่กลุม่
ที�ที�
สอนสอน

หวัขอ้ที�สอนไม่หวัขอ้ที�สอนไม่
ครอบคลมุครอบคลมุ

นัยสําคญันัยสําคญั
ของหวัขอ้ที�ของหวัขอ้ที�
สอนไม่สอนไม่
ครอบคลมุครอบคลมุ
ตามแผนตามแผน

แนวทางแนวทาง
ชดเชยชดเชย

11 ไมม่ีไมม่ี ไมม่ีไมม่ี ไมม่ีไมม่ี

3.3. ประสทิธผิลของวธิสีอนที�ทาํใหเ้กดิผลการเรยีนรูต้ามที�ระบใุนรายละเอยีดของรายวชิาประสทิธผิลของวธิสีอนที�ทาํใหเ้กดิผลการเรยีนรูต้ามที�ระบใุนรายละเอยีดของรายวชิา

ผลผล
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

วธิสีอนที�ระบใุนรายวธิสีอนที�ระบใุนราย
ละเอยีดรายวชิาละเอยีดรายวชิา

     ประสทิธผิล          ประสทิธผิล     ปัญหาของการปัญหาของการ
ใชว้ธิสีอน (ถา้ใชว้ธิสีอน (ถา้

ม)ีม)ี
  พรอ้มขอ้เสนอพรอ้มขอ้เสนอ

แนะในการแนะในการ
แกไ้ขแกไ้ข

คณุธรรมคณุธรรม
จรยิธรรมจรยิธรรม

1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice) (Practice) 1. การ1. การ
ศกึษาคน้ควา้โดยอสิระศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ
(Independent study)(Independent study)
1. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง1. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

ไมม่ีไมม่ี

ความความ
รู ้รู ้

1. การบรรยาย 2. การ1. การบรรยาย 2. การ
ศกึษาคน้ควา้โดยอสิระศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ
(Independent study)(Independent study)
1. การบรรยาย 2. การ1. การบรรยาย 2. การ

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

ไมม่ีไมม่ี
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เรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 1.1.
การบรรยาย 2. การสอนการบรรยาย 2. การสอน
โดยใชว้จัิยเป็นฐานโดยใชว้จัิยเป็นฐาน
(Research-based(Research-based
instruction) instruction) 1. การ1. การ
บรรยาย 2. การสอนบรรยาย 2. การสอน
โดยใชว้จัิยเป็นฐานโดยใชว้จัิยเป็นฐาน
(Research-based(Research-based
instruction)instruction)

ทกัษะทกัษะ
ทางทาง
ปัญญาปัญญา

1. การบรรยาย 2. การ1. การบรรยาย 2. การ
ฝึกปฏบิตั ิ(Practice) ฝึกปฏบิตั ิ(Practice) 1.1.
การบรรยาย 2. การสอนการบรรยาย 2. การสอน
โดยใชว้จัิยเป็นฐานโดยใชว้จัิยเป็นฐาน
(Research-based(Research-based
instruction) instruction) 1. การ1. การ
บรรยาย 2. การสรปุบรรยาย 2. การสรปุ
ประเด็นสําคญั หรอืประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย หมาย 1. การบรรยาย 2.1. การบรรยาย 2.
การศกึษาคน้ควา้โดยการศกึษาคน้ควา้โดย
อสิระ (Independentอสิระ (Independent
study)study)

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

ไมม่ีไมม่ี

ทกัษะทกัษะ
ความความ
สมัสมั
พันธืพันธื
ระหวา่งระหวา่ง
บคุคลบคุคล
และและ
ความความ
รับผดิรับผดิ
ชอบชอบ

1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice) (Practice) 1. การเรยีน1. การเรยีน
รูด้ว้ยตนเอง รูด้ว้ยตนเอง 1. การสอน1. การสอน
โดยใชว้จัิยเป็นฐานโดยใชว้จัิยเป็นฐาน
(Research-based(Research-based
instruction)instruction)

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

ไมม่ีไมม่ี

ทกัษะทกัษะ
การการ
วเิคราะห์วเิคราะห์
เชงิเชงิ
ตวัเลขตวัเลข
การการ
สื�อสารสื�อสาร
และและ
การการ
ใช ้ใช ้
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศ

1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice) (Practice) 1. การฝึก1. การฝึก
ปฏบิตั ิ(Practice) ปฏบิตั ิ(Practice) 1.1.
การสอนโดยใชว้จัิยเป็นการสอนโดยใชว้จัิยเป็น
ฐาน (Research-ฐาน (Research-
based instruction)based instruction)

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

ไมม่ีไมม่ี

4.4. ขอ้เสนอการดาํเนนิการเพื�อปรบัปรงุวธิกีารสอนขอ้เสนอการดาํเนนิการเพื�อปรบัปรงุวธิกีารสอน
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กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอการดําเนนิการเพื�อปรับปรงุขอ้เสนอการดําเนนิการเพื�อปรับปรงุ

11 จัดทําเลม่เอกสารประกอบการสอน เพื�อสะดวกในจัดทําเลม่เอกสารประกอบการสอน เพื�อสะดวกใน
การเรยีนการสอนการเรยีนการสอน

หมวดที่3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหมวดที่3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1.1. จาํนวนนกัศกึษาที�ลงทะเบยีนเรยีนจาํนวนนกัศกึษาที�ลงทะเบยีนเรยีน

77

2.2. จาํนวนนกัศกึษาที�คงอยูเ่ม ื�อส ิ�นสดุภาคการศกึษาจาํนวนนกัศกึษาที�คงอยูเ่ม ื�อส ิ�นสดุภาคการศกึษา

77

3.3. จาํนวนนกัศกึษาที�ถอน (W)จาํนวนนกัศกึษาที�ถอน (W)

00

4.4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน จาํนวนจาํนวน คดิเป็นรอ้ยละคดิเป็นรอ้ยละ

AA 55 71.4371.43

B+B+ -- 0.000.00

BB -- 0.000.00

C+C+ -- 0.000.00

CC 11 14.2914.29

D+D+ -- 0.000.00
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DD -- 0.000.00

FF -- 0.000.00

WW -- 0.000.00

ไมส่มบรูณ ์(I)ไมส่มบรูณ ์(I) -- 0.000.00

ผา่น (P,S)ผา่น (P,S) -- 0.000.00

ไมผ่า่น (U)ไมผ่า่น (U) -- 0.000.00

AUAU -- 0.000.00

5.5. ปจัจยัที�ทาํใหร้ะดบัคะแนนผดิปกต ิ(ถา้ม)ีปจัจยัที�ทาํใหร้ะดบัคะแนนผดิปกต ิ(ถา้ม)ี

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ปัจจัยที�ทําใหร้ะดบัคะแนนผดิปรกติปัจจัยที�ทําใหร้ะดบัคะแนนผดิปรกติ

11 ไมม่ีไมม่ี

6.6. ความคลาดเคลื�อนจากผนการประเมนิที�กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดรายวชิาความคลาดเคลื�อนจากผนการประเมนิที�กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดรายวชิา

6.16.1 ความคลาดเคลื�อนดา้นกาํหนดเวลาประเมนิความคลาดเคลื�อนดา้นกาํหนดเวลาประเมนิ

ไมม่ีไมม่ี

7.7. การทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษา

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

การทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของนักศกึษาการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของนักศกึษา

11
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4.1.การทวนสอบการใหค้ะแนนขอ้สอบและผล4.1.การทวนสอบการใหค้ะแนนขอ้สอบและผล
งานของนักศกึษาที�ไดค้า่ระดบัคะแนนสงู กลางงานของนักศกึษาที�ไดค้า่ระดบัคะแนนสงู กลาง
และตํ�า 4.2.ใหนั้กศกึษาแสดงความเห็นเกี�ยวความและตํ�า 4.2.ใหนั้กศกึษาแสดงความเห็นเกี�ยวความ
รูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานชาตแิละนานาชาติรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานชาตแิละนานาชาติ
4.3.ใหอ้าจารยแ์สดงตวัอยา่งการประเมนิผลใน4.3.ใหอ้าจารยแ์สดงตวัอยา่งการประเมนิผลใน
รายวชิาเพื�อการทวนสอบ 4.4.ใหก้รรมการทวนรายวชิาเพื�อการทวนสอบ 4.4.ใหก้รรมการทวน
สอบ สุม่ตรวจสอบการใหค้ะแนนในรายวชิาหรอืสอบ สุม่ตรวจสอบการใหค้ะแนนในรายวชิาหรอื
รายงานของผูเ้รยีน 4.5.เปรยีบเทยีบการใหค้ะแนนรายงานของผูเ้รยีน 4.5.เปรยีบเทยีบการใหค้ะแนน
ขอ้สอบแตล่ะขอ้ในรายวชิา ตามเกณฑท์ี�กําหนดขอ้สอบแตล่ะขอ้ในรายวชิา ตามเกณฑท์ี�กําหนด
4.6.จัดทําขอ้สอบมาตรฐานสําหรับรายวชิา (หารอื4.6.จัดทําขอ้สอบมาตรฐานสําหรับรายวชิา (หารอื
กบัสถานบนัในเครอืขา่ย)              4.7.สํารวจกบัสถานบนัในเครอืขา่ย)              4.7.สํารวจ
ความคดิเห็นเกี�ยวกบัคําถามในขอ้สอบจากผูใ้ช ้ความคดิเห็นเกี�ยวกบัคําถามในขอ้สอบจากผูใ้ช ้
บณัฑติ เพื�อปรับมาตรฐานขอ้สอบ บณัฑติ เพื�อปรับมาตรฐานขอ้สอบ 

หมวดที่4. ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการหมวดที่4. ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

1.1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนและสิ�งอาํนวยความสะดวกประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนและสิ�งอาํนวยความสะดวก

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ประเด็นดา้นทรัพยากรประเด็นดา้นทรัพยากร
ประกอบการเรยีนและประกอบการเรยีนและ
สิ�งอํานวยความสะดวกสิ�งอํานวยความสะดวก

ผลกระทบผลกระทบ

11 ไมม่ีไมม่ี ไมม่ีไมม่ี

2.2. ประเด็นดา้นการบรหิารและองคก์รประเด็นดา้นการบรหิารและองคก์ร

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ประเด็นดา้นการบรหิารประเด็นดา้นการบรหิาร
และองคก์รและองคก์ร

ผลกระทบตอ่ผลการผลกระทบตอ่ผลการ
เรยีนรูข้องนักศกึษาเรยีนรูข้องนักศกึษา

11 ไมม่ีไมม่ี ไมม่ีไมม่ี

หมวดที่5. การประเมินรายวิชาหมวดที่5. การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา

1.11.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษาขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษา

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เลอลกัษณ ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เลอลกัษณ ์เสถยีรรตัน์เสถยีรรตัน์

ประเภทประเภท MeanMean SDSD
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ประเมนิตนเองของประเมนิตนเองของ
นักศกึษานักศกึษา

4.4174.417 0.5840.584

ประเมนิอาจารยผ์ู ้ประเมนิอาจารยผ์ู ้
สอนสอน 4.1794.179 0.5750.575

ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์จุติชญา ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์จุติชญา จติรวมิลจติรวมิล

ประเภทประเภท MeanMean SDSD

ประเมนิตนเองของประเมนิตนเองของ
นักศกึษานักศกึษา 4.2924.292 0.6240.624

ประเมนิอาจารยผ์ู ้ประเมนิอาจารยผ์ู ้
สอนสอน 4.0364.036 0.5710.571

1.1.11.1.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษาขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษา

ไมม่ีไมม่ี

1.21.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 1.1ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 1.1

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตาม
ขอ้ 1.1ขอ้ 1.1

11 ไมม่ีไมม่ี

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน

2.12.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอี ื�นขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอี ื�น

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้วพิากษ์ที�สําคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอีื�นขอ้วพิากษ์ที�สําคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอีื�น

11 การสอบถามความคดิเห็นและคาดหวงัของการสอบถามความคดิเห็นและคาดหวงัของ
นักศกึษาจากการเรยีนรายวชิานี�การประเมนิผลนักศกึษาจากการเรยีนรายวชิานี�การประเมนิผล
งานของนักศกึษาที�สามารถนําไปประยกุตใ์ช ้งานของนักศกึษาที�สามารถนําไปประยกุตใ์ช ้
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คณุภาพงานที�มอบหมายวา่มคีวามทนัสมยั นําไปคณุภาพงานที�มอบหมายวา่มคีวามทนัสมยั นําไป
ใชไ้ดจ้รงิใชไ้ดจ้รงิ

2.22.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 2.1ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 2.1

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

รายละเอยีดรายละเอยีด

11 นักศกึษามคีวามตั�งใจทํางานที�มอบหมายใหสํ้าเร็จนักศกึษามคีวามตั�งใจทํางานที�มอบหมายใหสํ้าเร็จ
ลลุว่งคณุภาพของงานอยูใ่นระดบัดีลลุว่งคณุภาพของงานอยูใ่นระดบัดี

หมวดที่6. แผนการปรับปรุงหมวดที่6. แผนการปรับปรุง

1.1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามที�เสนอในรายงาน/รายวชิาคร ั�งที�ความกา้วหนา้ของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามที�เสนอในรายงาน/รายวชิาคร ั�งที�
ผา่นมาผา่นมา

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ความกา้วหนา้ของการปรับปรงุการเรยีนการสอนความกา้วหนา้ของการปรับปรงุการเรยีนการสอน
ตามที�เสนอในรายงาน/รายวชิาครั�งที�ผา่นมาตามที�เสนอในรายงาน/รายวชิาครั�งที�ผา่นมา

11 นักศกึษามโีอกาสเขา้รว่มในงานนทิรรศการวนันักนักศกึษามโีอกาสเขา้รว่มในงานนทิรรศการวนันัก
ประดษิฐ ์วช.นักศกึษาไดเ้ขา้รว่มในงานแสดงประดษิฐ ์วช.นักศกึษาไดเ้ขา้รว่มในงานแสดง
ความกา้วหนา้ของอตุสาหกรรมการผลติอาหารความกา้วหนา้ของอตุสาหกรรมการผลติอาหาร
Thailand industrial Fair & Food Pack AsiaThailand industrial Fair & Food Pack Asia

2.2. การดาํเนนิการอื�นๆ ในการปรบัปรงุรายวชิาการดาํเนนิการอื�นๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

การดําเนนิการอื�นๆ ในการปรับปรงุรายวชิาการดําเนนิการอื�นๆ ในการปรับปรงุรายวชิา

11 การคดัเลอืกวทิยากรชาวตา่งชาตบิรรยายหวัขอ้การคดัเลอืกวทิยากรชาวตา่งชาตบิรรยายหวัขอ้
การนําเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการระดบัการนําเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาตินานาชาติ

3.3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไปขอ้เสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไป

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอแผนการปรับปรงุสําหรับภาคการศกึษา/ปีขอ้เสนอแผนการปรับปรงุสําหรับภาคการศกึษา/ปี
การศกึษาตอ่ไปการศกึษาตอ่ไป



11/4/2562 TQF

www.oreg3.rmutt.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=28155&tqftype=15&documenttitle=5&avs959478047=… 11/11

11 จัดกจิกรรมการศกึษาดงูานโรงงานอตุสาหกรรมจัดกจิกรรมการศกึษาดงูานโรงงานอตุสาหกรรม
อาหารจัดใหนั้กศกึษามโีอกาสเขา้รว่มอาหารจัดใหนั้กศกึษามโีอกาสเขา้รว่ม
สงัเกตการณใ์นการประชมุวชิาการระดบัชาต/ิสงัเกตการณใ์นการประชมุวชิาการระดบัชาต/ิ
นานาชาตินานาชาติ

4.4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา ตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา ตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ตอ่ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ตอ่
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร

11 การสนับสนุนรถบรกิารกรณีที�นักศกึษาทํากจิกรรมการสนับสนุนรถบรกิารกรณีที�นักศกึษาทํากจิกรรม
นอกสถานที�จัดใหม้สีื�อเพื�อตพีมิพง์านวทิยานพินธ์นอกสถานที�จัดใหม้สีื�อเพื�อตพีมิพง์านวทิยานพินธ์
ของนักศกึษาของนักศกึษา


