เอกสารหมายเลข มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
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วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คหกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
4571306 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร (Food Theories and Principles of Cooking)
2. จานวนหนว วยกิ ต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์
ประเภทของรายวิ ชา : เป็ นวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา
อาจารย์นนั ทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมากวอน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 14 ห้อง 1411 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ลวาสุด
22 มิถุนายน 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุวงหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุวงหมายของรายวิ ชา
เพื่อ ให้นัก ศึก ษามีค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะ องค์ประกอบ คุ ณ สมบัติทางวิทยาศาสตร์ของ
อาหาร หลักและวิธกี ารประกอบอาหาร เครื่องปรุง สารปรุงแต่ง การเลือกซือ้ และการเก็บรักษาอาหาร รวมทัง้
สามารถทดสอบคุณสมบัตขิ องอาหารและการประกอบอาหารได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ ้นื ฐาน เป็ นการเตรียมความพร้อมด้านปั ญญาและการปฏิบตั ิ ในการนาความรู้
ความเข้าใจในทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารใน
ชีวติ ประจาวันและระดับอุตสาหกรรมได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ลักษณะ องค์ประกอบ คุณสมบัตทิ างวิทยาศาสตร์ของอาหาร หลักและวิธกี ารประกอบอาหาร เครือ่ งปรุง
สารปรุงแต่ง การเลือกซือ้ และการเก็บรักษาอาหาร ฝึกปฏิบตั กิ ารทดสอบคุณสมบัตขิ องอาหารและการประกอบ
อาหาร
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ตวอภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนี้
จานวนคาบ
การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
จานวนคาบ
สอนเสริ ม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้วยตนเอง
บรรยาย
ปฏิ บตั ิ
บรรยาย
ปฏิบตั ิ
สอนเสริมตามความ
การฝึกปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าด้วย
30 ชัวโมง
่
30 ชัวโมง
่
ต้องการของนักศึกษา
30 ชัวโมงต่
่
อภาค
ตนเอง 5 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
ต่อภาค
ต่อภาค
และหรือเฉพาะราย
การศึกษา
75 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษา
การศึกษา การศึกษา
2. จานวนชัวโมงตว
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแกวนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ส่วนตัว (ติดต่อเฉพาะปั ญหาเร่งด่วน)
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
(เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ท าให้ มนุ ษ ย์ ส ามารถอยู่ร่ว มกั นได้ อย่ างมีค วามสุ ข การปลู กฝั งคุณ ธรรมเพื่ อ ให้
นั กศึกษามีจ ริย ธรรมที่ดีงามจึ งก่อให้ เกิดความร่มเย็นในสังคม ก่อให้ เกิดประโยชน์ สุขต่อส่ว นรวม นักศึกษาต้องมี
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 4 ข้อ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
3 มีความขยันและอดทน
4 มีความเป็นไทย
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การปลูกฝังให้นักศึกษาเคารพกฏระเบียบที่สังคมกาหนด วัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1. เน้นให้มีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม ในเนื้อหาวิชาเรียน
2. ความมีวินัย ตรงต่อการเข้าชั้นเรียน
3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ปริมาณการลอกการบ้านหรือทาทุจริตในการสอบ
5. บูรณาการรายวิชาโดยสอดแทรกความเป็นไทยในเนื้อหาวิชาเรียน
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา โดยวิธีสังเกต หรือจากผู้เกี่ยวข้อง
2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากปริมาณการลอกการบ้านหรือทาทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การพัฒนาความรู้ช่วยให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ และเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
นักศึกษาควรพัฒนาความรู้อย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้
1. มีความรู้ตามหลักวิชาการ และทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชา
2. มีการแสวงหาความรู้และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
3. วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์หลักไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาศักยภาพโดยคานึงถึงความแตกต่างในหลากหลายรูปแบบตาม
เนื้อหาวิชา เช่น การบรรยาย การบรรยายเชิงปฏิบัติการ
2. การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
3. บูรณาการความรู้ตามหลักวิชา และทฤษฎีกับชีวิตประจาวัน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมิ น การเรี ย นรู้ จ ากการศึก ษาในรายวิช า โดยผ่ านการสอบแบบข้อ เขี ยน สอบปฏิ บั ติก าร การท า
แบบฝึกหัด การทารายงาน หรือในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถเทียบเคียงกันได้
2. ประเมินจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. ทักษะทางปัญญา
3.1

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การพัฒ นาทักษะทางปั ญญาจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เมื่อสาเร็จ
การศึกษา การพัฒนาทักษะทางปัญญาต้องควบคู่กับการพัฒนาความรู้และจาเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา
ควรพัฒนาทักษะทางปัญญาอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้
 1. มีทักษะการคิด
 2. มีทักษะในการแก้ปัญหา
3. มีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการสอนแบบแก้ปัญหาในแบบสร้างสรรค์
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การใช้ปัญหาเป็นฐานการศึกษา
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินโดยออกข้อสอบที่นักศึกษาต้องประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
2. ประเมินจากรายงาน เช่น จากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพั ฒ นาทั กษะด้ านความสั มพั น ธ์ระหว่างบุ ค คลและความรับ ผิ ดชอบ ส่ งผลให้ นั ก ศึก ษาสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควรพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้
1. มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
2. ร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. มีความสามารถในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อม
5. ปรับตนเองร่วมกับผู้อื่นได้
4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ น าการเรี ย น รู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ ความ
รับผิดชอบ
1. การสอนโดยเน้นการทางานกลุ่ม
2. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. การสอนที่เน้นการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินผลการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม
2. ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ประเมินจากความสาเร็จของการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
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5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้นักศึกษา
สามารถมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารและสามารถใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นักศึกษาควรพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้
1. มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีทักษะในการคิดคานวณ
 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. การสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
2. การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. การสอนผ่านระบบเครือข่าย
4. การสอนโดยการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5. การศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบสารสนเทศ
5.3 กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้ านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
2. ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการสอนผ่านระบบเครือข่าย
4. ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
ว/ด/ป

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่
4

3

ปฐมนิเทศเกีย่ วกับการเรียนการ
สอน/ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับการ
ประกอบอาหาร
บทปฏิบตั กิ ารที่ 1 : การชัง่
การตวง การวัด
บทปฏิบตั กิ ารที่ 2 : เทคนิคการ
ประกอบอาหาร
เนื้อสัตว์

4

บทปฏิบตั กิ ารที่ 3 : เนื้อสัตว์

4

5

ไข่

4

6

นมและผลิตภัณฑ์นม

4

7

บทปฏิบตั กิ ารที่ 4 : ไข่และนม

4

8

ถัวเมล็
่ ดแห้ง

4

9
10

สอบกลางภาค
ธัญชาติและแป้ ง

4

11

บทปฏิบตั กิ ารที่ 5 : ข้าว-แป้ ง

4

12

บทปฏิบตั กิ ารที่ 6 : สมบัตขิ อง

4

1

2
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กิ จกรรมการเรียน
ผูส้ อน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
บรรยาย อภิปราย อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
และใช้ส่อื ประสม

4

บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
ปฏิบตั ิ

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

4

บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
ปฏิบตั ิ
บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
ปฏิบตั ิ
บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
ปฏิบตั ิ
บรรยาย อภิปราย

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
7

สัปดาห์ที่
ว/ด/ป

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

แป้ ง
13

น้าตาล

4

14

ผักและผลไม้

4

15

บทปฏิบตั กิ ารที่ 7 : น้าตาล

4

16

สรุป/ทบทวน
สอบปฏิบตั ิ
ส่งรายงานบทปฏิบตั กิ าร
สอบปลายภาค
รวม

4

17

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
และใช้ส่อื ประสม
ปฏิบตั ิ
บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
ปฏิบตั ิ
บรรยาย อภิปราย
และใช้ส่อื ประสม
ปฏิบตั ิ

ผูส้ อน

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

60

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
กิ จกรรมการประเมิ น ( เชวน การเขียนรายงาน
เรียนรู้*
โครงงาน การสอบยวอย การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค)
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
1.2,2.1, 2.2, การเข้าชัน้ เรียนและการตรงต่อเวลา
2.3, 3.1,
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชัน้ เรียน
3.2,4.3,5.2,5.3
การทางานกลุ่ม ผลงานจากการฝึกปฏิบตั กิ าร
การส่งรายงานฝึกปฏิบตั กิ าร
การส่งการบ้านและแบบฝึกหัด

กาหนดการ
ประเมิ น
(สัปดาห์ที่)
8
17

สัดสววนของการ
ประเมิ นผล
(ร้อยละ)
30
30

ตลอดภาค
การศึกษา

5
5

ตลอดภาค
การศึกษา

10
10
10

* ผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
แผนที่ กระจายความรับผิ ดชอบตวอผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ความรับผิดชอบหลัก



1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

4571306 ทฤษฎีอาหาร
และหลักการประกอบ
อาหาร

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
3. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข การ
ทางปัญญา
บุคคล
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3





































เกณฑ์ตดั สิ นผลการเรียน
เกรด
คะแนน/ชววงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
B
75-84
C+
70-74
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ากว่า 49
I
U
S

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก
ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
ไม่เป็ นทีพ่ อใจ
เป็ นทีพ่ อใจ

หมายเหตุ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พวงชมพู หงษ์ชยั . 2549. เอกสารประกอบการสอนรายวิ ชาทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 249 หน้า
2. สื่ออิ เล็กทรอนิ คหรือเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง(Electronic Meclia or Websites)
- http://library.aru.ac.th
- Websites ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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- Websites สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ทีเ่ กีย่ วกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
หมวดที่ 7 การประเมิ นรายวิ ชาและกระบวนการปรับปรุง
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสะท้อนความคิด จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินศักยภาพรายวิชาโดยนักศึกษา
- ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากการสนทนากลุ่ม
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมิ นการสอนมีกลยุทธ์ดงั นี้
- การสังเกตการณ์ของผูส้ อน
- สังเกตพฤติกรรม การทางานรายบุคคลและการทางานเป็ นทีม
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- จากการศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการวัดผลในรายวิชา ปลายภาคเรียน มีผลการประเมินรายวิชาค่าเฉลีย่ 3.51 ขึน้ ไป
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผ ลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชาโดยมีปรับบริบทตามสิง่ แวดล้อม
หมายเหตุ เป็ นวิชาเฉพาะด้าน
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