เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1 รหัสและชื่ อรายวิชา
4573311 ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก (Bakery and Cake Decoration)
2 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3 หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือก
4 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สุนนั ทา คะเนนอก และอาจารย์สุพิชญา คาคม
5 ระดับการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 3
6 รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7 รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8 สถานทีเ่ รียน
ห้อง 1401 อาคาร 14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
9 วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของรายวิชา หรื อวันทีม่ ีการปรับปรุ งครั้ งล่ าสุ ด
22 มิถุนายน 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการผลิตเบเกอรี่ องค์ประกอบ และบทบาทของส่ วนผสม
2. นักศึกษาเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทาเบเกอรี่ ได้ถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการชัง่ ตวง และเตรี ยมวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ แต่ละประเภทได้อย่าง
ถูกต้อง
4. นักศึกษาจาแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง
5. นักศึกษาอธิบายเทคนิคในการทาผลิตภัณฑ์
6. นักศึกษาปฏิบตั ิการผลิตเบเกอรี่ ได้ถูกต้องตามลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ นั
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้เทคนิคการแต่งหน้าเค้กให้สวยงามเหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาจากผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนมอบ
หมวดที่ 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คาอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติของเครื่ องปรุ งและสารปรุ งแต่งในขนมอบ การเลือกซื้ อ วิธีใช้และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักที่ใช้
ในการทาขนมไทยและต่างประเทศขั้นพื้นฐาน การออกแบบ การแต่งหน้าเค้กและขนมอื่นๆ เครื่ องใช้ วัสดุที่จะ
นามาใช้แต่งให้สวยงามเหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยมการเก็บอาหารที่ทาเสร็ จแล้ว การบรรจุหีบห่อ การจัด
จาหน่ายและฝึ กปฏิบตั ิขนมอบ
2 จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ /ภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
75 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
30 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา
3 ระบุวนั เวลาทีอ่ าจารย์ จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์จดั เวลาให้ ค าปรึ ก ษาเป็ นรายบุ ค คล หรื อ รายกลุ่ ม ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่ อสั ป ดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) คุณธรรม จริ ยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา

1.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม
 1.2 วินยั ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

1.3 มีความขยันและอดทน

1.4 มีความเป็ นไทย และการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ดีของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ
(2) วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
- ให้ทารายงานที่ตอ้ งประยุกต์ความรู ้ในวิชากับปั ญหาจริ ง โดยให้นกั ศึกษาทาเป็ นกลุ่ม
- สามารถสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในระหว่างที่จดั ทากิจกรรม โดยการพูดคุยกับนักศึกษา เน้นความ
รับผิดชอบต่องาน วินยั จรรยาบรรณ ความซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม
- มอบหมายงานทั้งทฤษฏีและปฏิบตั ิ ให้นกั ศึกษา เช่น การปฏิบตั ิการขนมอบและนักศึกษาต้องจัดส่ ง
สรุ ปผลการปฏิบตั ิการ การคานวณต้นทุน ราคาของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็ นต้น ตลอดทั้งภาคการศึกษา
(3) วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการปฏิบตั ิการ ใช้วธิ ี การสอนในข้อ (2) ข้างต้นว่า
เป็ นไปตามคาดหมายไว้หรื อไม่ ถ้าไม่เป็ นไปตามที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์หรื อปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมมากขึ้น เช่น การปฏิบตั ิการกลุ่มและมอบหมายให้ส่งสรุ ปผลการปฏิบตั ิการ การคานวณต้นทุน ราคาของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็ นประจาทุกปฏิบตั ิการตลอดทั้งภาคการศึกษา วินยั ในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบในชั้นเรี ยน
เป็ นต้น
2 ความรู้
(1) ความรู้ ทจี่ ะได้ รับ
 2.1 มีความรู ้ตามหลักวิชาการ
 2.2 มีการแสวงหาความรู ้และใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
 2.3 วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู ้ในศาสตร์ หลักไปประยุกต์ในชีวติ ประจาวัน
(2) วิธีการสอน
บรรยายโดยใช้ปัญหานาและตามด้วยการแก้ปัญหา อภิปรายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การทางาน
เป็ นรายบุคคลและกลุ่มทั้งทฤษฏีและปฏิบตั ิการนาเสนอรายงานเพื่อนักศึกษาได้คน้ คว้าความรู ้เพิม่ เติม และการ
วิเคราะห์กรณี ศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษารู ้จกั การคิดเชื่อมโยงความรู ้ในศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
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(3) วิธีการประเมิน
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ และสอบการปฏิบตั ิการ
- นาเสนอสรุ ปจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา
- การจัดทาโครงการบูรณาการกับรายวิชาธุ รกิจและส่ งเสริ มทางคหกรรมศาสตร์ และสรุ ปผลงาน
3 ทักษะทางปัญญา
(1) ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
 3.1 มีทกั ษะการคิด

3.2 มีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหา
 3.3 มีทกั ษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
(2) วิธีการสอน
- มอบหมายให้นกั ศึกษามีความสามารถในการศึกษา คิดค้นและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการ
เรี ยนรู ้ สารวจ สื บค้น และ ทดลองทา
- มอบหมายให้นกั ศึกษาสามารถใช้ความรู ้ ทักษะ ความชานาญด้านขนมอบ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารขนมอบ การลงมือปฏิบตั ิการขนมอบโดยทดลองและจัดจาหน่าย และสามารถแก้ไขปั ญหาได้
- กาหนดกิจกรรมที่นกั ศึกษามีทกั ษะภาคปฏิบตั ิที่ได้รับการฝึ กฝน ตามเนื้อหาและสาระสาคัญของสาขาวิชา
- มอบหมายให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาที่กาหนดโดยใช้ความรู ้ในวิชานี้ และนาเสนอผลการแก้ปัญหาในรู ปของ
การอภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง จัดทาสรุ ปผลการปฏิบตั ิการ
(3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู ้ที่ศึกษามี
ทักษะการคิด และผูส้ อนสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ การร่ วมกิ จกรรมที่แสดงถึงการมีทกั ษะในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา

4.1 มีภาวะผูน้ าและผูต้ าม

4.2 ร่ วมทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
 4.3 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

4.4 มีความสามารถในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและผูอ้ ื่น

4.5 ปรับตนเองร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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(2) วิธีการสอน
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรื่ องต่างๆ พูดคุยกับนักศึกษา และให้
นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- กิจกรรมการให้ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มโดยเน้นการประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนในวิชากับการใช้ชีวติ ประจาวัน
เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางาน
เป็ นทีม
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษา มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
(3) วิธีการประเมิน
- ให้นกั ศึกษาประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด
- ให้นกั ศึกษาประเมินรายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม ด้วยการแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรี ยน
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา

5.1 ทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 5.2 ทักษะการคิดคานวณ

5.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) วิธีการสอน
- ผูส้ อนมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดคานวณเชิงตัวเลข เช่น การคานวณอัตราส่ วนผสมใน
ขนมอบ การคานวณเบเกอร์เปอร์ เซ็นและการคานวณต้นทุน ฝึ กปฏิบตั ิการจาหน่ายอาหารและคานวณ
ต้นทุนกาไรและราคาขายที่เหมาะสม เป็ นต้น
- ทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และนาเสนอในชั้นเรี ยน
- ทักษะในการค้นหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต เช่น เครื่ องปรุ ง
คุณสมบัติของส่ วนผสมในเบเกอรี่ เป็ นต้น มีการนาเสนอรายงาน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
(3) วิธีการประเมิน
ผูส้ อนประเมินจากผลงานการจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี เรื่ อง เบเกอรี่ ประเภทต่างๆ
การสรุ ปผลการปฏิบตั ิการ ทักษะความสามารถในการคิดคานวณ และวิธีการอภิปราย ผลงานสาเร็ จ ความใส่ ใจ
ในการเรี ยน และฝึ กปฏิบตั ิการ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทศ แนะนารายวิชา
ประวัติความเป็ นมาของขนมอบ
แนะนาวัสดุและอุปกรณ์
หลักที่ใช้ในการทาขนมไทยและ
ต่างประเทศขั้นพื้นฐาน
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทาเค้ก
ฝึ กปฏิบตั ิการเค้กเนย และการหวี
ลายต่างๆ
ความสะอาดกับเบเกอรี่
ฝึ กปฏิบตั ิการเค้กไข่ และการบีบ
ลายเค้กชิ้น ลายสัตว์ การ์ ตูนต่างๆ
ด้วยแยม
การเก็บอาหารที่ทาเสร็ จแล้ว
ฝึ กปฏิบตั ิการชิฟฟ่ อนเค้กและการ
บีบลายดอกคาเนชัน่
การบรรจุหีบห่อ
ฝึ กปฏิบตั ิการคัสตาร์ ดชิฟฟ่ อน
และการบีบลายดอกกุหลาบ
ต้นทุนสาหรับกิจการเบเกอรี่
ฝึ กปฏิบตั ิการเค้กโรลลายไม้และ
การบีบลายขอนไม้ การบีบลาย
สุ นขั และตุก๊ ตา
หลักการจัดจาหน่าย
ฝึ กปฏิบตั ิการเค้ก การบีบลายมาลัย

2

3

4

5

6

7
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กิจกรรมการเรียน การสอน
จานวน
ผู้สอน
สื่ อทีใ่ ช้
ชั่วโมง
(ถ้ ามี)
4
บรรยาย อภิปราย และ
อ.สุ นนั ทา คะเนนอก
เอกสารแนะนารายวิชา
อ.สุ พิชญา คาคม
4

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

4

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม กรณี ศึกษา ฝึ ก
ปฏิบตั ิ

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

4

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

4

บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม
ฝึ กปฏิบตั ิ
บรรยาย อภิปราย การเขียน
กระดาน และใช้สื่อประสม
ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

บรรยาย เชิญวิทยากรผู ้
ประกอบมาให้ความรู ้
ถ่ายทอดประสบการณ์ใช้

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

4

4

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

6

8

การนาเสนอรายงาน
ฝึ กปฏิบตั ิการแต่งเค้กเจ้าหญิง

4

สอบกลางภาค

9

10

11

12

ผลิตเบเกอรี่ องค์ประกอบ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ชนิดของ
คุกกี้
ฝึ กปฏิบตั ิการคุกกี้
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ
ทาเบเกอรี่ การทาพายชั้น
ฝึ กปฏิบตั ิการพาย
คุณสมบัติของเครื่ องปรุ งและสาร
ปรุ งแต่งในขนมอบ
ฝึ กปฏิบตั ิการทาร์ ต เอแคลร์

4

ชนิดของขนมปัง
วิธีผสมขนมปัง
ฝึ กปฏิบตั ิการขนมปั งไส้ต่างๆ

4

13-14 การคานวณเบเกอร์เปอร์ เซ็นการ
เลือกซื้ อ วิธีใช้และการเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์
ฝึ กปฏิบตั ิการพิซซ่าโดนัท
15 การแต่งหน้าเค้กและขนมอื่นๆ
เครื่ องใช้ วัสดุที่จะนามาใช้แต่งให้
สวยงามเหมาะสมกับโอกาสและ
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สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิการ
จาหน่าย ฝึ กปฏิบตั ิการเค้ก
บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ
รายงาน ขนมอบ
สอบวัดความรู ้ ทักษะทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิดว้ ย
แบบทดสอบ (นอกตาราง)
บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

อ.สุ พิชญา คาคม

4

บรรยาย อภิปราย
การวิเคราะห์ ใช้สื่อประสม

อ.สุ พิชญา คาคม

4

บรรยาย อภิปราย ตัวอย่าง
ของจริ ง ใช้สื่อประสม และ
ค้นคว้าศึกษาเพิม่ เติมด้วย
เอง ฝึ กปฏิบตั ิ
บรรยาย อภิปราย ตัวอย่าง
ของจริ ง ใช้สื่อประสม และ
ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง ฝึ กปฏิบตั ิ
บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ พิชญา คาคม

บรรยาย อภิปราย
ตัวอย่างของจริ ง และใช้สื่อ
ประสม ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.สุ พิชญา คาคม

8

4

อ.สุ พิชญา คาคม

อ.สุ พิชญา คาคม

7

16

สมัยนิยม
ฝึ กปฏิบตั ิการเค้กผลไม้ เค้กกล้วย
หอม
และการตีครี มแต่งหน้าเค้ก
ทบทวน/สรุ ปเนื้ อหา การนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน

4

สอบปลายภาค

รวม

บรรยาย อภิปราย และใช้
สื่ อประสม ฝึ กปฏิบตั ิ
รายงาน ขนมอบ
สอบวัดความรู ้ ทักษะทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิดว้ ย
แบบทดสอบ (นอกตาราง)

อ.สุ นนั ทา คะเนนอก

อ.สุ พิชญา คาคม

60

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ผลการ กิจกรรมการประเมิน (เช่ น การเขียนรายงาน โครงงาน การ กาหนดการ
สั ดส่ วนของการ
เรียนรู้ *
สอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)
ประเมิน
ประเมินผล
(สั ปดาห์ ที่)
2.1, 2.2, สอบกลางภาค
30%
8
2.3,
30%
สอบปลายภาค
17
3.1, 3.3
1.2
การเข้าชั้นเรี ยน
ตลอดภาค
5%
3.1,3.3 การมีส่วนร่ วม อภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรี ยน การศึกษา
5%
5.2
รายงาน ขนมอบ การคานวณต้นทุนการผลิต
15-16
10%
1.1-1.4, 4.3 การรายงานผลการปฏิบตั ิการและผลงานการจัดทา
ทุกสัปดาห์
20%
,5.1-5.3
โครงการ แฟ้มสะสมงาน
* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้
รายวิชา

1.คุณธรรม
จริ ยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและ
เทคโนโลยี

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3
4573311 ขนมอบและการ
แต่งหน้าเค้ก
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตาราและเอกสารหลัก
สุ นนั ทา คะเนนอก. 2557. ขนมอบและการแต่ งหน้ าเค้ ก. เอกสารประกอบการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา.
นิรนาม. 2555. เบเกอรี่เพื่อการค้ า. เอกสารประกอบการสอนเบเกอรี่ เพื่อการค้า. ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จากัด.
2 เอกสารและข้ อมูลสาคัญ ไม่มี
3 เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น เอกสาร E-Learning http://th.wikipedia.org เป็ นต้น
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุ ง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสะท้อนความคิด จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน โดยการสังเกต
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3 การปรับปรุ งการสอน
- ประชุมเพื่อหารื อ ในประเด็นปั ญหาและนาข้อมูลต่างๆ ประกอบการพิจารณาปรับปรุ งการสอน
- การศึกษาดูงาน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา การทวนสอบตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ การจัดเกรด และการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การให้
คะแนนพฤติกรรม
5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 50%
- ปรับปรุ งประสิ ทธิผลรายวิชา โดยดูจากบริ บทแวดล้อมของกระแสสังคมกระแสโลก
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