
 

 

 

 

 
 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 
 

 
รหสัวชิา 08–112-310  ชื่อวชิา การจัดการดานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 

                                      (Restaurant and Catering Management) 

 

 

หลกัสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว 

หมวดวชิาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพบังคับการโรงแรม และการทองเที่ยว  

 

 

 

 

 

ผูรับผดิชอบรายวชิา นางสาวจิระนาถ   รุงชวง 

ผูสอน นางสาวกฤตชญา  เทพสุริวงศ 

สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว 

 

 

วิทยาลยัการโรงแรมและการทองเที่ยว (พื้นทีต่รัง) 
วิทยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ (พืน้ที่ขนอม) 
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สารบญั 

  หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 2 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 3 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 6 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 9 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 10 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วทิยาเขต / คณะ / สาขา           วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว   

สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พ้ืนที่ตรัง) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 

 

1.  รหัสและชื่อวิชา  การจัดการดานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 

                            (Restaurant and Catering Management) 

 

2.  จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต  3(2-2-5) 

 

3.  หลักสตูรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี) 

  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
  หมวดวิชาเฉพาะ       กลุมวิชาชีพบังคับ  
 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยจิระนาถ  รุงชวง  เบอรโทรศัพท 08-5104304

 อาจารยผูสอน   อาจารยกฤตชญา  เทพสุริวงศ เบอรโทรศัพท 08-95319584 

    อาจารยประจําการโรงแรมและการทองเที่ยว 

 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 / ช้ันปที่ 3   สาขาโรงแรมและการทองเทีย่ว  ปกติ (พ้ืนที่ตรัง) 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2558 ช้ันปที่ 4 (พ้ืนที่ขนอม) 

 

6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 

 ไมมี 
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7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 

 ไมมี 

8.  สถานทีเ่รยีน 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ศูนยฝกทักษะดานอาหาร (ครัวกินรี) 

 

9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 29  มีนาคม 2555 

 

หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 มีความรูและความเขาใจการวางแผนเชิงกลยุทธในธุรกิจภัตตาคาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการ

บัญชี 

 สามารถเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณที่ใชในภัตตาคาร และงานเลี้ยง วัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องใชในงานครัว 

 เขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนแตละขั้นตอนในการปฏิบัติอาหาร 

 ฝกความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหาร หลักการเตรียมอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม 

 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจการวางแผนเชิงกลยุทธในธุรกิจภัตตาคาร การ

บริหารงานบุคคล การเงินและการบัญชี สามารถเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณที่ใชในภัตตาคาร และงานเลีย้ง 

วัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องใชในงานครัว เขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนแตละขั้นตอนในการปฏิบัติอาหาร ฝกความรู

พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหาร หลักการเตรียมอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 

 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัภตัตาคารและการจัดเลีย้ง ประเภทของการจดัเลี้ยง  การออกแบบ

ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง  อุปกรณและเครื่องอาํนวยความสะดวกในการผลติและบรกิารอาหาร 

พฤตกิรรมผูบรโิภค  การตลาด การจัดการดานการเงนิ 
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 Introduction to Restaurant and Catering types of Catering Restaurant and party  

design equipment and facilities in food production and service customer behavior 

marketing financial management 

2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ชตอภาคการศกึษา  

 

บรรยาย 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

บรรยาย 30 ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษา 

การฝกปฏิบัติ 30 ช่ัวโมง

ตอภาคการศึกษา 

 การศึกษาดวยตนเอง  5 ช่ัวโมง ตอ 

สัปดาห 

ไมม ี

 

 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคาํปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศึกษาเปนรายบคุคล 

- ช่ัวโมงการสอน 4 ช่ัวโมงตอสัปดาห    

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาฝายเว็บไซตคณะ  
 

4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรรายวชิา  

    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม 
จรยิธรรม 

2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ
ระหวางบคุคล

และความ
รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะหเชงิ
ตัวเลข การสือ่สารและการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3     1    2     1 2 3 4 

                

 

       ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
  

1.  คณุธรรม จริยธรรม 

1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่ถูกตอง

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

       1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความเปนสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 

       1.2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม  จริยธรรม 

       1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี 

       1.2.5 กําหนดระเบียบลงโทษผูที่ทุจริตการสอบ 

       1.2.6 มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพ่ือสวนรวมและการบําเพ็ญประโยชนตอสังตม 

2.  ความรู 

 2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

   2.1.1 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู 

1. ใชการเรียนการสอนในหลายรูปแบบโดยใหใชความรูควบคูกับการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 

2. จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมา

เปนวิทยากรพิเศษ 

3.การจักฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 2.2 วิธีสอน 

  2.2.3  ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 

 2.3 วิธีการประเมินผล  

  2.3.1 การทดสอบยอย 

      2.3.2 การสอบกลางภาคเรียน 

  2.3.3 ประเมินจากงานท ี่มอบหมายนักศึกษา 

3.  ทกัษะทางปญญา 

 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

    3.1.2 มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรู ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการ
ฝกประสบการณภาคสนามและปฏิบัติงานตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

 3.2 วิธีการสอน 
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       3.2.1 บรรยาย ความรูเกี่ยวกับการออกแบบอาหารในงานโรงแรม และสามารถนําความรูไปประยุกต

กับงานเลี้ยงตางๆ  

         3.3 วิธีการประเมินผล 

       3.3.1 ประเมินจากงานท ี่มอบหมายนักศึกษา  

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองการ 

      4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ บทบาทของตน

ในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนสวนในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไข ปญหากลุม 

 4.2 วิธีการสอน 

  4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถาบันการศึกษา 

   4.2.3 มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน 

4.3  วิธีการประเมินผล 

   4.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 

  4.3.2  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

   4.3.3  มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข วิชาการจัดการดานภัตตาคารและจัดเลีย้ง 

        5.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การเขียน การอาน การ

เขียนและสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                               5.2  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม 

                            5.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือกรูปแบบของการนําเสนอที่

เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                             5.4  มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผลการแปลความหมาย

และการวิเคราะหขอมูล 

 

                                                            หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สปัดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา การเรียนการสอน 4 อธิบายรายละเอียดของ อ.จิระนาถ  รุงชวง 
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ดานอาหารภัตตาคาร และการจัด

เลี้ยง 

-เกณฑการประเมินผล และการให

คะแนน ขอตกลงในการเขาเรียน 

-การบริหารงานภัตตาคาร และการ

จัดเลี้ยง 

-ความรูเกี่ยวกับการบริหารงาน

ภัตตาคาร และการจัดเลี้ยง 

-ประเภทของอาหารงานเลี้ยง 

แบบตะวันออก แบบตะวันตก 

 

 

 

 

 

วิชา ที่ตองเรียน  

1. บรรยาย อธิบาย

เน้ือหาตามหัวขอ

บทเรียน 

2. เปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

1. เอกสารประกอบการ

สอน 

2 การวางแผนเชิงกลยุทธในธุรกิจ

ภัตตาคาร 

การบริหารงานบุคคล 

การเงินและการบัญชี 

4 

 

 

 

 

1. บรรยาย อธิบาย

เน้ือหาตามหัวขอ

บทเรียน 

- ตัวอยางแบบ form 

แผนการตลาด 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

3 การวางแผนเชิงกลยุทธในธุรกิจ

ภัตตาคาร 

การควบคุมตนทุนการผลิต 

การตลาด 

การสงเสริมการขาย 

4 

 

 

 

 

 

1. บรรยาย อธิบาย

เน้ือหาตามหัวขอ

บทเรียน 

- ตัวอยางแบบ form 

การเขียนแผน 

การบริหารความเสี่ยง 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

4 การเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณที่ใชใน

ภัตตาคาร และงานเลี้ยง 

วัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องใชในงาน

ครัว  

4 

 

 

 

power point 

ชุดอุปกรณสําหรับงาน

ครัว 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

5 การเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณที่ใชใน

ภัตตาคาร และงานเลี้ยง (ตอ) 

อุปกรณ ที่ใชในการบริการ 

การจับถือภาชนะ 

การจัดโตะ 

 power point 

ชุดอุปกรณสําหรับงาน

เลี้ยง 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

6 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหาร 4 1. เปดโอกาสให อ.จิระนาถ  รุงชวง 
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หลักการเตรียมอาหารคาว อาหาร
หวาน และผลไม 
ปฏบิัตกิารอาหารครั้งที ่1 
อาหารคาว อาหารหวาน อาหาร 
วาง และผลไม 

 

 

 

 

นักศึกษาซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

- แบบทดสอบประสาท

สัมผสั 

7 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหาร 

หลักการการปรุงอาหารคาว 

อาหารหวาน และผลไม 

ปฏบิัตกิารอาหารครั้งที ่2 

อาหารคาว อาหารหวาน อาหาร 

วาง และผลไม 

4 

 

 

 

 

     

1. เปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

- แบบทดสอบประสาท

สัมผสั 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

8 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหาร 

หลักการการเสริฟ อาหารคาว 

อาหารหวาน และผลไม 

ปฏบิัตกิารอาหารครั้งที ่3 

อาหารคาว อาหารหวาน อาหาร 

วาง และผลไม 

4 

 

 

 

 

 

1. เปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

- แบบทดสอบประสาท

สัมผสั 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

9 สอบกลางภาค 3   

10 การกําหนดรายการอาหาร 
การเขียนรายการอาหาร 
องคประกอบ และโครงสราง
รายการอาหาร 
ปฏบิัตกิารอาหารครั้งที ่4 
อาหารคาว อาหารหวาน อาหาร 
วาง และผลไม 

4 

 

 

 

 

 

1. เปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

- แบบทดสอบประสาท

สัมผสั 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

11 การควบคุมคุณภาพของอาหารและ
เครื่องด่ืมสําหรับภัตตาคารและการ
จัดเลี้ยง 
การจัดซื้อ การตรวจรับ 
ปฏบิัตกิารอาหารครั้งที ่5 
อาหารคาว อาหารหวาน อาหาร 
วาง และผลไม 

4 

 

 

 

 

 

1. เปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

- แบบทดสอบประสาท

สัมผสั 

ทดสอบยอยครั้งที่ 2 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

12 การควบคุมคุณภาพของอาหารและ 4 1. เปดโอกาสให อ.จิระนาถ  รุงชวง 



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั                                                                                       มคอ.3 
 

เครื่องด่ืมสาหรับภัตตาคารและการ
จัดเลี้ยง(ตอ) 
การเบิกจาย 
ปฏบิัตกิารอาหารครั้งที ่6 
อาหารคาว อาหารหวาน อาหาร 
วาง และผลไม 

 

 

 

 

 

นักศึกษาซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

- แบบทดสอบประสาท

สัมผสั 

13 การควบคุมคุณภาพของอาหารและ
เครื่องด่ืมสาหรับภัตตาคารและการ
จัดเลี้ยง(ตอ) 
การเบิกจาย 
ปฏบิัตกิารอาหารครั้งที ่7 
อาหารคาว อาหารหวาน อาหาร
วาง และผลไม 

4 

 

 

 

 

 

1. เปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

- แบบทดสอบประสาท

สัมผสั 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

14 ความรูเกี่ยวกับเครื่องด่ืม 
เครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล 
ปฏบิัตกิารอาหารครั้งที ่8 
อาหารคาว อาหารหวาน อาหาร
วาง และผลไม 

4 

 

 

 

 

1. เปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

- แบบทดสอบประสาท

สัมผสั 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

15 ความรูเกี่ยวกับเครื่องด่ืม 
เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล 
Smoothies และ Mock tails 
ปฏบิัตกิารอาหารครั้งที ่9 
อาหารคาว อาหารหวาน อาหาร
วาง และผลไม 

4 

 

 

 

 

1. เปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

- แบบทดสอบประสาท

สัมผสั 

อ.จิระนาถ  รุงชวง 

16 ดูงานดานจัดเลี้ยงและภัตตาคาร  ศึกษาดูงานภัตตาคาร อ.จิระนาถ  รุงชวง 

17. สอบปลายภาค 3  อ.จิระนาถ  รุงชวง 

 รวมชั่วโมงสอน 66   

 

2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู วิธกีารประเมิน 

สปัดาหที่

ประเมิน 

สดัสวนของการ

ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน ตลอดภาค 20% 
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- การมสีวนรวมอภิปราย แสดงความ

คิดเห็นในช้ันเรียน 

- การทํางานกลุมและผลงาน 

- การสงงานตามที่มอบหมาย 

- การเขาเรียน การรวมกิจกรรม  

การศึกษา 

2 ความรู - ทดสอบยอยภาคปฏิบัติ 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

 

9 

17 

40% 

3 ทักษะทางปญญา - ทดสอบยอยครั้งที่ 2  11 20% 

4 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

- การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความ

คิดเห็นในช้ันเรียน 

- การทํางานกลุมและผลงาน 

- การเขาเรียน การรวมกิจกรรม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

15% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

- การเขาถึงสื่อการสอนอิเล็กโทร
นิกส 
 -การนําเสนอผลงานกลุม 

ตลอดภาค

การศึกษา 
5% 

 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลกั 

 
 เอกสารและตาํราหลกั 
 กอบแกว นาจพินิจ.อาหารไทย.กรุงเทพฯ.สํานักพิมพเสมาธรรม.2542. 

 ธารทิพย เสรินธวัฒน.ทัศ 

นศิลป:การออกแบบพาณิชยศิลป.กรุงเทพ ฯ.หลักไทยชางพิมพ.2550 

 มาโนช กงกะนันทและในจิระ จริงจิตร บรรณาธิการ ศิลปะและการออกแบบ.นนทบุรี:สํานักพิมพ Core 

function,2549 

 เมธาจิตร ไตรยภาพ คุณคาแหงเอกลักษณและเสนหอาหารไทย Foodstylist.เลมที่ 19 (ธันวาคม 2550) 

52-61 

 
 
 



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั                                                                                       มคอ.3 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดดังน้ี 
   - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรยีน 
   - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
   - แบบประเมนิผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
   - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 
   - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
   - ผลการสอบ 
   - การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
   - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
   - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรู
ในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 
   - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
   - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
   - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 
   - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาทีม่า
จากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
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