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ตารางที่ 5.1 แผนการปรับปรุงกระบวนวิชา ปีการศึกษา 2560  (ข้อมูลจาก มคอ. 5 หมวด 6 ข้อ 3) 

กระบวนวิชา แผนการปรับปรุง 
ของปกีารศึกษา 2559 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2560 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2561 

เทอม 1      
605203 ไม่มี - ไม่มี -  
605301 เพิ่มการน าคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
ปรับปรุงแล้ว มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่มาให้นักศึกษา 

ดูมากข้ึน   
ปรับปรุงแล้ว ปรับหัวข้อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้สอดคล้องกับการแข่งขัน
นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพในด้านการพัฒนาความรู้
จากองค์กรภายนอก การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การพัฒนาทักษะการท างาน
เป็นทีมมากข้ึน 

การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ไปส ารวจดูผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
ท้องตลาดเพื่อน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียน 

ปรับปรุงแล้ว การมอบหมายงานให้นักศึกษาไป
ส ารวจดูผลิตภณัฑ์ใหม่ในท้องตลาดเพื่อ
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียน 

ปรับปรุงแล้ว  

605313 ไม่มี - ไม่มี - - 
605321 นักศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการมากขึ้น 
ปรับปรุงแล้ว ใช้สื่อการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน 

 
ปรับปรุงแล้ว จัดให้ดูงานสถานประกอบการ           

หลายแห่งข้ึนและให้นักศึกษา
อภิปรายและวิพากษ์ในสิ่งท่ีได้รับ
จากการศึกษาดูงาน 
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กระบวนวิชา แผนการปรับปรุง 
ของปกีารศึกษา 2559 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2560 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2561 

605322 ไม่มี - ปรับเปลี่ยนวิธีการและสัดส่วนคะแนน
ในการประเมินทักษะ 
 

ปรับปรุงแล้ว จัดให้มีการอภิปราย ทบทวน สิ่ง
เรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์
ภายหลังเสร็จสิ้นการท าปฏิบัติการ 

605412 ไม่มี - ไม่มี - ปรับปรุงการทดลองให้มีความ
หลากหลาย และกระชับเวลามาก
ข้ึน เพื่อให้ได้มีส่วนของการท า
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้มีการ
พัฒนาทางด้านกระบวนการคิด 
และ ทักษะในการท างานเพิ่มข้ึน 
 

605432 - ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ทางวิชาการท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

ปรับปรุงบางส่วน ไม่มี -  

- เย่ียมชมสถานประกอบการ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีสอนให้
มากข้ึน 

ไม่ได้ปรับปรุง    

605444 ไม่มี - ไม่มี - - 
605445 ไม่มี - ไม่มี - - 
605459 ไม่มี - ไม่มี - - 
605461     เป็นวิชาเปิดใหม่ 
605491 ไม่มี - ไม่มี - - 
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กระบวนวิชา แผนการปรับปรุง 
ของปกีารศึกษา 2559 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2560 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2561 

605494 ไม่มี - ควรก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักศึกษาไปยังสถานประกอบการ และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
กระบวนวิชา 

ปรับปรุงแล้ว จัดให้มีการน าเสนองานของ
นักศึกษาต่อสถานศึกษา 

605496 ไม่มี 
 

- - - - 

เทอม 2      
605201 ใช้สื่อการสอนเพิ่มเติม เช่น 

คลิปวีดิทัศน์ เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจเน้ือหาได้มากข้ึน เช่น 
ระบบ GMP, HACCP รวมท้ัง
การท างานของอุปกรณ์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพหรือกระบวนการแปร
รูปอาหาร 

ปรับปรุงแล้ว ไม่มี   

605302 ไม่มี - ปรับเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับการตลาดให้
มากข้ึน 

ปรับปรุงแล้ว โดยใช้
แผนการตลาดแบบใหม่ 

ปรับเน้ือหาในด้านการคัดเลือก
แนวคิดผลิตภัณฑ ์

605313 ไม่มี - ไม่มี - - 
605315 สรุปผลการปฏิบัติการ เพื่อให้

นักศึกษาเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนรู้ใน
ปรับปรุงแล้ว - ร่วมอภิปรายและสรุปผลการ

ปฏิบัติการเพิ่มข้ึน หรือจัดกิจกรรม 
ปรับปรุงแล้ว  
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กระบวนวิชา แผนการปรับปรุง 
ของปกีารศึกษา 2559 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2560 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2561 

ปฏิบัติการน้ัน และสามารถ
เขียนอภิปรายผลได้  
 

positive feedback มากข้ึน              
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนรู้และ
ปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมากข้ึน 

 
 การให้ค าแนะน าแบบ

ป้อนกลับและการสะท้อนคิด
ของอาจารย์ต่อตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ทดลองท าข้ึนใน
ห้องปฏิบัติการ 

ปรับปรุงแล้ว - จัดให้นักศึกษาทดลองท าผลิตภัณฑ์
อย่างอิสระ โดยใช้       วัตถุเจือปน
อาหารเพิ่มมากข้ึน 

ปรับปรุงแล้ว  

 จัดให้นักศึกษาทดลองท า
ผลิตภัณฑ์อยา่งอิสระ โดย
เลือกใช้สีและกลิ่นรสตาม
ต้องการ 

ปรับปรุงแล้ว -   

605316 ไม่มี - ไม่มี - - 
605331 ควรจัดให้มีกิจกรรมท่ีให้

นักศึกษาฝึกการค้นคว้าด้วย
ตนเอง และน ามาอภิปราย 
โดยมีการแสดงความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน 

ปรับปรุง ควรจัดให้มีกิจกรรมท่ีให้นักศึกษา  ฝึก
การค้นคว้าด้วยตนเอง และน ามา
อภิปราย โดยมีการแสดงความคิดเห็น
ในช้ันเรียนอีก 

ปรับปรุงแล้ว ควรจัดให้มีกิจกรรมท่ีให้นักศึกษา
ฝึกการค้นคว้าด้วยตนเอง และ
น ามาอภิปราย โดยมีการแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
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กระบวนวิชา แผนการปรับปรุง 
ของปกีารศึกษา 2559 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2560 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2561 

605340 ในปีการศึกษา 2559  วิชาน้ี
ได้รับการสนับสนุนทุนส าหรับ
การจัดท าโครงการน าร่องการ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่ท่ี
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
ประเภท Type A  ท าให้ผู้สอน
พยายามปรับปรุงการเรียนการ
สอนประมาณร้อยละ 50 ของ
เน้ือหาวิชาการท้ังหมด  ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 มากข้ึน  โดย
เน้นการเรียนการสอนท่ีเป็น 
Project-based learning  ให้
ผู้เรียนได้ท างานกันเป็นทีม  
ฝึกปฏิบัติ  และกระตุ้นให้เกิด
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  
สร้างผลงานตามโจทย์ท่ีผู้สอน 
หรือผู้ประกอบธุรกิจจริง
ก าหนดข้ึน  ได้รู้จักการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ

- จากการทดลองปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะ
ศตวรรษท่ี21 (จากโครงการน าร่อง
ดังกล่าว)  พบว่าแบบประเมินทักษะ
ของนักศึกษาแบบสังเกตการณ์ควร
จัดท าให้ในรูปแบบท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  
นอกจากน้ีผู้ประสานงานวิชาเห็นว่าการ
เรียนการสอนแบบ feed back จะเป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา  จึงคาดว่าจะ
น าไปหารือกับผู้สอนท่านอื่นๆ  เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

ปรับปรุงบางส่วน คือ 
จัดสรรเวลาให้นักศึกษาได้
ปรึกษา และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานในงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

- 
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กระบวนวิชา แผนการปรับปรุง 
ของปกีารศึกษา 2559 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2560 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2561 

ปฏิบัติงาน  ได้ใช้สื่อออนไลน์
ในการค้นคว้าหาข้อมูล  และ
การน าเสนอผลงาน 

605412 ไม่มี - ไม่มี -  
605430 ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารทาง

วิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
และฝึกท าโจทย์ค านวณมาก
ข้ึน 

ปรับปรุงแล้ว - ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารทาง
วิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษ และฝึก
ท าโจทย์ค านวณมากข้ึน 

ปรับปรุงแล้ว  

เย่ียมชมห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ี
สอน 

ไม่ได้ปรับปรุง
เน่ืองจากไม่
สามารถจัดสรร
เวลาไปเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ได้ 

- เย่ียมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ท่ี
เกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีสอน 

เน่ืองจากมีช่วงวันหยุดมาก
จึงไม่สามารถจัดสรรเวลาไป
เย่ียมชมห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ได้ 

 

เปิดคลิปตัวอย่างการวิเคราะห์
คุณภาพอาหาร เพื่อให้
นักศึกษาเห็นภาพและเข้าใจได้
ดีข้ึน 

ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ เน่ืองจาก
เวลาเรียนไม่พอ 
จัดสรรเวลาอื่น
นอกช่ัวโมง
บรรยาย 
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กระบวนวิชา แผนการปรับปรุง 
ของปกีารศึกษา 2559 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2560 

ผลการด าเนนิการ แผนการปรับปรุง 
ในปกีารศึกษา 2561 

605444 ไม่มี - ไม่มี -  
605445 ไม่มี - ไม่มี -  
605459 ไม่มี - ไม่มี -  
605476 -ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสาร

ทางวิชาการท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

ปรับปรุงแล้ว ไม่มี -  

605492 ไม่มี - -   
605495 ไม่มี - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ

และการด าเนินการกระบวนวิชา 
ปรับปรุงแล้ว  

605496 ไม่มี - - -  
605497 ไม่มี - - -  
 

 


