มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1 รหัสและชื่ อรายวิชา
4571503 การแกะสลักผักและผลไม้ (Vegetable and Fruit Carring)

2 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (1-3-5)

3 หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
ประเภทรายวิชา : เป็ นวิชาบังคับ

4 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี , อาจารย์สุนนั ทา คะเนนอก, อ.นพา ลีละศุภพงษ์

5 ระดับการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 1

6 รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี

7 รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี

8 สถานทีเ่ รียน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 14 ห้อง 1411 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

9 วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของรายวิชา หรื อวันทีม่ ีการปรับปรุงครั้งล่าสุ ด
22 มิถุนายน 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ นักศึกษาสามารถ
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ศึกษารู ปแบบ วัฒนธรรมไทย ที่มาแห่ งงานประณี ตศิลป์ คุ ณค่าและโอกาสใช้สอยผัก
และผลไม้แกะสลักปอกคว้าน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ในการเลือก การเตรี ยม การใช้ และการดู แลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้นกั ศึกษา
เข้าใจ รู ปแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกะสลักผัก นาหลักศิลปะมาฝึ กปฏิ บตั ิการแกะสลัก ปอก คว้านผักและ
ผลไม้
3.เพื่อใช้ในการประดับภาชนะใส่ อาหารรับประทานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนการนาไปใช้ในลักษณะอื่นๆ

2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ศาสตร์ คหกรรมมี ความทันสมัยควบคู่กบั องค์ความรู ้ ของศาสตร์ วิชา โดยปรับวิธีการสอบภาคปฏิ บตั ิ
แบบให้ใ ช้ ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ฝึ กการท างานเป็ นที ม เรี ย นรู ้ ก ารวางแผนงาน การปฏิ บ ัติแ ละเงื่ อ นไขการ
ประเมินผล

หมวดที่ 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คาอธิบายรายวิชา
รู ปแบบวัฒนธรรมไทยที่มาแห่งงานประณี ตศิลป์ คุณค่าและโอกาสใช้สอยผักและผลไม้ แกะสลักปอกคว้าน
การเลือก การเตรี ยม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ รู ปแบบ วิธีการขั้นตอนการแกะสลัก นาหลักศิลปะ
มาฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลัก ปอก คว้านผักและผลไม้ เพื่อใช้ในการประดับภาชนะใส่ อาหาร รับประทานในโอกาส
พิเศษ ตลอดจนการนาไปใช้ในลักษณะอื่นๆ

2 จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา 3 (1-3-5)
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนี้
จานวนคาบ
จานวนคาบ
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้ วยตนเอง
บรรยาย ปฏิบัติ
บรรยาย 15 ปฏิบตั ิการ สอนเสริ มตามความต้องการของ
75 ชัว่ โมง : ภาค
45 ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
นักศึกษาและ หรื อเฉพาะราย
การศึกษา
ตลอด
ต่อภาค
การศึกษา

ภาค
การศึกษา

3 ระบุวนั เวลาทีอ่ าจารย์ จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ส่วนตัว(ติดต่อเฉพาะปั ญหาเร่ งด่วน)
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
การมีคุณธรรม จริ ยธรรม ทาให้มนุษย์สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข การปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้
นักศึกษามีจริ ยธรรมที่ดีงามจึงก่อให้เกิดความร่ มเย็นในสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่ วนรวม นักศึกษาต้องมี
คุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 4 ข้อ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา
3. มีความขยันและอดทน
4. มีความเป็ นไทย
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
การปลูกฝังให้นกั ศึกษาเคารพกฎระเบียบที่สังคมกาหนด วัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
1. เน้นให้มีการสอดแทรกคุณธรรม และจริ ยธรรม ในเนื้ อหาวิชาเรี ยน
2. ความมีวนิ ยั ตรงต่อการเข้าชั้นเรี ยน
3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ปริ มาณการลอกการบ้านหรื อทาทุจริ ตในการสอบ
5. บูรณาการรายวิชาโดยสอดแทรกความเป็ นไทยในเนื้อหาวิชาเรี ยน
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา โดยวิธีสังเกต หรื อจากผูเ้ กี่ยวข้อง
2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรี ยน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากปริ มาณการลอกการบ้านหรื อทาทุจริ ตในการสอบ
4. ประเมินจากิจกรรมในชั้นเรี ยนหรื อนอกชั้นเรี ยน

2 ความรู้
(1) ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
การพัฒนาความรู ้ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู ้ไปประกอบอาชีพ และเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
นักศึกษาควรพัฒนาความรู ้อย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้
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1. มีความรู ้ตามหลักวิชาการ และทฤษฏีที่สาคัญในรายวิชา
2. มีการแสวงหาความรู ้และใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง
3. วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู ้ในศาสตร์ นาหลักไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
1. การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พัฒนาศักยภาพโดยคานึงถึงความแตกต่างในหลากหลายรู ปแบบ
ตามเนื้ อหาวิชา เช่น การบรรยาย การบรรยายเชิงปฏิบตั ิการ
2. การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
3. บูรณาการความรู ้ตามหลักวิชา และทฤษฎีกบั ชีวติ ประจาวัน
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
1. ประเมินการเรี ยนรู ้จากการศึกษาในรายวิชา โดยผ่านการสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิการ การทา
แบบฝึ กหัด การทารายงาน หรื อในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงกันได้
2. ประเมินจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่

3 ทักษะทางปัญญา
(1) ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การพัฒนาทักษะทางปั ญหาจะส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เมื่อสาเร็ จ
การศึกษา การพัฒนาทักษะทางปั ญญาต้องควบคู่กบั การพัฒนาความรู ้และจาเป็ นต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรม นักศึกษา
พัฒนาทักษะทางปั ญญาอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้
1. มีทกั ษะการคิด
2. มีทกั ษะในการแก้ปัญหา
3. มีทกั ษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องและใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง
(2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญหา
1. การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นการสอนแบบแก้ปัญหาในแบบสร้างสรรค์
2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การใช้ปัญหาเป็ นฐานการศึกษา
(3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินโดยออกข้อสอบที่นกั ศึกษาต้องประยุกต์ใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
2. ประเมินจากรายงาน เช่น จากการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
3. ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
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4. ทักษะด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นักศึกษาควรพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบอย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้
1. มีภาระผูน้ าและผูต้ าม
2. ร่ วมทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
3. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. มีความสามารถในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่ งแวดล้อม
5. ปรับตนเองร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
(2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. การสอนโดยเน้นการทางานกลุ่ม
2. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4. การสอนที่เน้นการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
(3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากกระบวนการกลุ่ม
2. ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4. ประเมินจากความสาเร็ จของการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์

5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒ นาทัก ษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อ สารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศส่ งผลให้
นักศึกษาสามารถมีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นต่อการทางานที่เกี่ ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สามารถสื่ อสารและ
สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นักศึกษาควรพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้
1. มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีทกั ษะในการคิดคานวณ
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

5

(2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การสอนที่เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
2. การสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
3. การสอนผ่านระบบเครื อข่าย
4. การสอนโดยการแก้ไขปั ญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5. การศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบสารสนเทศ
(3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการฝึ กปฏิบตั ิ
2. ประเมินจากผลการเรี ยนรู ้จากการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3. ประเมินจากผลการเรี ยนรู ้จากการสอนผ่านระบบเครื อข่าย
4. ประเมินจากผลการเรี ยนรู ้จากการแก้ไขปั ญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์ ที่
วัน/เดือน/ปี
1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11

หัวข้ อ/เนื้อหา
ปฐมนิเทศแนะนารายวิชา

เวลา
(ช.ม.)
4

รู ปแบบการแกะสลัก วัฒนธรรมไทย ที่มา
แห่งงานประณี ตศิลป์ การเลือกผัก การ
เตรี ยม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์
การออกแบบและการแกะสลัก เพื่อใช้ใน
การประดับภาชนะใส่ อาหารประดับโต๊ะ
วิธีการและขั้นตอนการแกะสลักผัก ผลไม้
เช่น มะเขือเทศ แตงกวา
ฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลัก ผักและผลไม้

4

ฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลัก ผักและผลไม้ เพื่อใช้
เป็ นภาชนะใส่อาหารและประดับโต๊ะ เช่น
แครอท น้ าเต้า
ฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลัก ผักและผลไม้ เพื่อใช้
เป็ นภาชนะใส่อาหารและประดับโต๊ะ เช่น
ฟักทอง มะละกอ แคนตาลูป แตงโม
ฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลัก ผักและผลไม้ เพื่อใช้
เป็ นภาชนะใส่อาหารและประดับโต๊ะ เช่น
ฟักทอง มะละกอ แคนตาลูป

4

สอบกลางภาค(จากการเก็บคะแนนการสอน
ครึ่ งภาคแรก)
ฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลักตามฤดูกาล เช่น แค
รอท แตงกวา
ฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลักตามฤดูกาล เช่น
ฟักทอง
ฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลักตามฤดูกาล เช่น
มะละกอ ชมพู่ สัปปะรด ฝรั่ง

4
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4
4
4

4

4

4
4
4

เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
(Teaching Method)
 กระบวนการสื บค้น (Inquiry Process)
 การเรี ยนรู ้แบบค้นพบ (Discovery
Learning)
 การแก้ปัญหา (Problem-Solving)
 การเรี ยนรู ้แบบสร้างแผนผังความคิด
รวบยอด (Conceptual Mapping).
 การตั้งคาถาม (Questioning)
 การศึกษาเป็ นรายบุคคล (Individual
Study)
 การเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยี
(Technology Related Learning)
เช่น ศูนย์การเรี ยน ชุดการสอน
บทเรี ยนสาเร็จรู ป CAI
 การอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole-Class
Discussion)
 การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small-Group
Discussion)
 การเรี ยนรู ้แบบคู่คิด(Think-Pair-Share)
 การระดมสมอง (Brainstorming)
 การเรี ยนรู ้แบบส่งข่าว (Buzzing)
 การอภิปรายกลุ่มแบบต่างๆ (Panel,
Forum,Symposium,Seminar)
 กลุ่มติว  กรณี ศึกษา (Case Study)
 การฝึ กปฏิบตั ิการ  My Mapping
 เกม (Game)  บทบาทสมมุติ (Role
Play)
 สถานการณ์จาลอง (Simulation)
 ละคร (Dramatization)
 การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative
Learning) เช่น Jigsaw,TGT,STAD
 การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม (Participatory
Learning)
 การเรี ยนรู ้แบบเล่าเรื่ อง (Storyline
Method)

ผู้สอน
ผศ.จินดา นัยผ่องศรี
อ.สุ นนั ทา คะเนนอก
อ.นพา ลีละศุภพงษ์
อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก
อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

อ.นพา ลีละศุภพงษ์

ผศ.จินดา นัยผ่องศรี
อ.นพา ลีละศุภพงษ์

อ.นพา ลีละศุภพงษ์
อ.นพา ลีละศุภพงษ์
ผศ.จินดา นัยผ่องศรี

7

สัปดาห์ ที่
วัน/เดือน/
หัวข้ อ/เนื้อหา
ปี
12
ฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลัก การคว้าน เช่น เงาะ
ลาไย ฯลฯ
13
ฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลักผักและผลไม้ เพื่อ
แสดงและนาไปใช้จดั งานเลี้ยงในโอกาส
ต่างๆ เช่น แตงโม แอปเปิ้ ล ฯลฯ
14
ทบทวน/ประมวลความรู ้ – การนาไปใช้
และการนาเสนอผลงาน
15
วางแผนการสอนภาคปฏิบตั ิ- ทฤษฎีและ
การนาเสนอ

เวลา
(ช.ม.)

ผู้สอน

เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
(Teaching Method)

4

ผศ.จินดา นัยผ่องศรี

4

ผศ.จินดา นัยผ่องศรี

4

ผศ.จินดา นัยผ่องศรี

4

ผศ.จินดา นัยผ่องศรี
อ.สนันทา คะเนนอก
อ.นพา ลีละศุภพงษ์

16

สอบปลายภาค

4
รวม

60

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม ผลการเรียนรู้
ที่

1.1,1.4,2.1,2.2,
2.3,3.1,3.2,4.1,
4.3
1.1,1.4,2.1,2.2,
2.3,3.1,3.2,4.1,
4.3

1

2

วิธีการประเมิน

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ ท)ี่

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล

-สอบกลางภาค (จากการสอบย่อยเก็บคะแนนครึ่ งภาคแรก)
-สอบปลายภาคนอกตาราง(ตามแบบภาคปฏิบตั ิการและ
นาเสนอ)
- การนาเสนอผลงาน
- ความรู ้และทักษะการฝึ กปฏิบตั ิ กาหนดส่งงานตามที่
มอบหมาย การเข้าชั้นเรี ยน

1-8
16

20
30

14
ตลอดภาค
การศึกษา

10
40

*ผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้
แผนทีก่ ระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

4571503 การแกะสลักผัก
และผลไม้

1.คุณธรรมจริ ยธรรม

1


2


3


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลขการสื่ อสารและ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
1
2
3
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตาราและเอกสารหลัก
การแกะสลัก. 5552. ศรราม ดีรอด. วาดศิลป์ . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ.
ศิลปะการแกะสลัก. 5552. เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. พิฆเนศ พินติ้งเซ็นเตอร์ . กรุ งเทพฯ
ศิลปะการแกะสลักมะละกอ. 5551. เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. พิฆเนศ พิน้ ติง้ เซ็นเตอร์ . กรุ งเทพฯ

2 บทความวิจยั /บทความวิชาการ (Research Articles / Academic Articles) :
ไม่มี

3 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อ เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง (Electronic Media or Websites) :
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น
- เอกสาร E-Learning

4 อื่น ๆ (Others)
ตัวอย่างของจริ ง
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา

2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตของผูส้ อน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้

3 การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการแกะสลักผักผลไม้
- มี การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
5 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลในรายวิชาปลายภาคเรี ยนมีผลประเมินรายวิชาค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุ งการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- ปรับปรุ งประสิ ทธิผลรายวิชาเมื่อครบ 3 ปี โดยปรับวิธีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
หมายเหตุ เป็ นวิชาบังคับ
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ภาคผนวกรายละเอียดของรายวิชา 4571503 การแกะสลักผักและผลไม้ 3 (1-3-5)
การวัด ประเมินและเกณฑ์ ตัดสิ นผลการเรียน (Measurement and Evaluation Criteria):
เกณฑ์ ตัดสิ นผลการเรียน
เกรด
คะแนน/ช่ วงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
B
84-75
C+
74-70
C
69-60
D+
59-55
D
54-50
F
ต่ากว่า 49
I
U
S
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ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก
ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
ไม่เป็ นที่พอใจ
เป็ นที่พอใจ

หมายเหตุ
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