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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาการจดัการธุรกิจอาหาร  

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
SD434 เทคโนโลยแีละธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม (Beverage Product Technology and Business)                 
2. จ านวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกิต     3(2-2-5)   
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจอาหารเป็นวชิาเอก-เลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.รัชนี  ไสยประจง และ ดร.เสาวนีย ์ เอ้ียวสกุลรัตน์ 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคปลาย  ชั้นปีท่ี 4  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

SD319 นวตักรรมและการประกอบธุรกิจอาหาร 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

3 มกราคม2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดการคิดอยา่งมีเหตุผลและความรู้พื้นฐานเพียงพอ  
รวมถึงสามารถอธิบายกระบวนการผลิต การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ 
มาตรฐานของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพสามารถเขา้ใจในสภาพปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอุตสาหกรรม
เคร่ืองด่ืม  ทั้งในส่วนของกระแสผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ กระบวนการผลิตและบรรจุภณัฑท่ี์มีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงแนวทางการบริหารจดัการธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 ไม่มี 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

ความส าคญัของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม กระบวนการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ  
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใชบ้รรจุภณัฑแ์ละการเก็บรักษา 
มาตรฐานของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม สถานการณ์และแนวโนม้การตลาด 
กระบวนการในการสร้างธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม การเขียนและพฒันาแผนธุรกิจดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
แนวทางและการบริหารจดัการธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
โดยมีกรณีศึกษาและปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งเน้ือหาวชิา 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30ชัว่โมง/ภาคการศึกษา ไม่มี 30  ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 5 ชัว่โมง / สัปดาห์  

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ชัว่โมง / สัปดาห์  
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

ใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึบทบาทและหน้าทีข่องตนเองทีม่ต่ีอครอบครวัและสงัคม  
ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดม้อบหมายทัง้ของตนเองและงานกลุ่มมวีนิยัต่อตนเอง การเรยีน 
ส่งมอบงานตามเวลาทีก่ าหนด เคารพในการแสดงออกทางความคดิ และรบัฟังผูอ้ื่น 

1.2 วธีิการสอน 

ใชก้ารสอนแบบ Active Learning เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการตั้งค  าถามหรือตอบค าถาม 
หรือแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ มีกิจกรรมนกัศึกษาคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

1.2 วธีิการประเมินผล 

ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีนทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
การตรวจสอบวนิยัการเรยีน การตรงต่อเวลาการเคารพการแสดงความคดิเหน็และการใหเ้กยีรติผูอ้ื่น  

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 มีความรู้เกียวกบัอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมทั้งในดา้นกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การใชบ้รรจุภณัฑแ์ละมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
รวมถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจดา้นเคร่ืองด่ืมในดา้นการเขียนแผนธุรกิจ 
การบริหารและจดัการธุรกิจ 

2.2 วธีิการสอน 

 การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ไดแ้ก่  การสอนแบบคิดวเิคราะห์ ( Critical thinking) 
การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ( Co-Operative Learning) การสอนบรรยายแบบ Active Learning 
โดยเนน้ใหน้กัศึกษาหาทางคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมและหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรือภายในกลุ่ม 
โดยมีอาจารยเ์ป็นเพียงท่ีปรึกษาเบ้ืองตน้  

2.3 วธีิการประเมินผล 

 - ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนและการสอบวดัความรู้ โดยมีการสอบเป็นทางกา  2 คร้ัง 
(สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  

- ท าโครงงานรายบุคคลและประเมินความสนใจการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน       
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
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 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาท่ีทราบในชั้นเรียนหรืองานท่ีมอบหมายใหค้น้หาค าตอบเพื่อไดใ้หแ้นวทางใ
นการแกปั้ญหานั้นๆ   

3.2 วธีิการสอน 

ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา 
ศึกษาจากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาท่ีก าหนดไวแ้ลว้  

3.3 วธีิการประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบปัญหา การน าเสนอในชั้นเรียน  และการสอบวดัผล  
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

เนน้การเรียนเป็นทีม โดยมีการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มผูเ้รียน เพื่อแลกเปล่ียนความคิด 
ในหวัขอ้/ค าถามท่ีถูกก าหนดข้ึน  

4.2 วธีิการสอน 

สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยใหน้กัศึกษาส่ือสาร/ท างานกบัผูอ่ื้นได ้
โดยไม่ยดึติดกบัเฉพาะเพื่อนท่ีใกลชิ้ด 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 การประเมินจากการแสดงออกอยา่งมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
และประเมินผลงานจากรายงานของนกัศึกษา 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา  

- การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต การสอนโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ e-Learning เป็นตน้ 

- การน าเสนอขอ้มูลใหเ้ขา้ใจง่าย  

- การใช ้Power point ในการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5.2 วธีิการสอน 

การสอนโดยใหน้กัศึกษาใช ้ PowerPoint ในการน าเสนอรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ฝึกใหน้กัศึกษาสามารถน าเสนอท่ีเขา้ใจง่าย ถูกตอ้งอยา่งเป็นระบบ 

5.3 วธีิการประเมินผล 
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ประเมินจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและเอกสารรายงานของนกัศึกษา การสอบยอ่ย ( Quiz)/ 
ท ากิจกรรม การน าเสนองาน ในชั้นเรียน 

 
 วธีิการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

    (Student – Centered Approach) 
□ การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบติั (Practice) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □การสัมมนา (Seminar) □ การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-
Learning) 
 □กรณีศึกษา (Case Study)    □อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).............................................. ............... 
 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □รูปภาพ (Pictures)  □ ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
 □ของจริง (Authentic Material)  

 □ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder,VCD,  DVD, e-book ฯลฯ 

 □อ่ืน ๆ Others (Please specify)……………………..……………………………………………….         
 

 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
 □การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)  □เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)  □สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 □การน าเสนอ (Presentation)  □การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) □การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
 □การทดลอง (Experiment)  □การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
□ อ่ืนๆ (ระบุ) Others(Please specify)...................................................................................................... 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
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ภาคบรรยาย  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 ความส าคญัของอุตสาหกร
รมเครือ่งดื่ม 

2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point  

ผศ.รัชนี  
ไสยประจง 

2 ประเภทและกระบวนการ
ผลติเครือ่งดื่ม 

2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

3 เครือ่งดื่มประเภท non-
alcohol 

2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

ผศ.รัชนี   
ไสยประจง 

4 เครือ่งดื่มประเภท alcohol 2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

5 การควบคุมและการตรวจ
สอบคุณภาพเครือ่งดื่ม 

2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

6 การควบคุมและการตรวจ
สอบคุณภาพเครือ่งดื่ม 

2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

7 การเลอืกใชบ้รรจภุณัฑแ์ล
ะการเกบ็รกัษา 

2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

8 สอบกลางภาค     
9 มาตรฐานของผลติภณัฑเ์

ครือ่งดื่ม 
2 บรรยาย / 

คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

 
 
 

อ.ดร.เสาวนีย ์ 10 สถานการณ์และแนวโน้มก 2 บรรยาย / 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

ารตลาด คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

เอ้ียวสกุลรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.เสาวนีย ์ 
เอ้ียวสกุลรัตน์ 

11 กระบวนการสรา้งธุรกจิ 2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

12 การเขยีนแผนและพฒันาธุ
รกจิ 

2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

13 การเขยีนแผนและพฒันาธุ
รกจิ 

2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

14 แนวทางและการบรหิารจดั
การ 

2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

15 แนวทางและการบรหิารจดั
การ 

2 บรรยาย / 
คน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต/อา้งอิงกฎ
หมายอาหาร/ Power point 

16 น าเสนอผลงาน  2 น าเสนอดว้ยPower point ผศ.รัชนี  
ไสยประจง และ       
อ.ดร.เสาวนีย ์ 
เอ้ียวสกุลรัตน์   

17 สอบปลายภาค    
 
                ภาคปฏิบัติการ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน า แบ่งกลุ่ม  2 บรรยาย  ผศ.รัชนี  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

2 สมบตัทิัว่ไปของผลติภณั
ฑเ์ครือ่งดื่ม  

2 คน้ควา้ /ทดลอง/สรุปและวจิารณ์ ไสยประจงและ       
อ.ดร.เสาวนีย ์ 
เอ้ียวสกุลรัตน์ 3 ผลติเครือ่งดื่มประเภท 

non-alcohol  
2 คน้ควา้ /ทดลอง/สรุปและวจิารณ์ 

4 ผลติเครือ่งดื่มประเภท 
alcohol 

2 คน้ควา้ /ทดลอง/สรุปและวจิารณ์ 

5 การตรวจสอบคุณภาพดา้
นกายภาพของผลติภณัฑ์ 

2 คน้ควา้ /ทดลอง/สรุปและวจิารณ์ 

6 การตรวจสอบคุณภาพดา้
นกายภาพของผลติภณัฑ์ 

2 คน้ควา้ /ทดลอง/สรุปและวจิารณ์ 

7 ทบทวน 2   
8 สอบกลางภาค    
9 การตรวจสอบคุณภาพดา้

นจลุนิทรยีข์องผลติภณัฑ์ 
2 คน้ควา้ /ทดลอง/สรุปและวจิารณ์ 

ผศ.รัชนี  
ไสยประจงและ       
อ.ดร.เสาวนีย ์ 
เอ้ียวสกุลรัตน์ 

10 การตรวจสอบคุณภาพดา้
นเคมขีองผลติภณัฑ ์

2 คน้ควา้ /ทดลอง/สรุปและวจิารณ์ 

11-15      
โครงงานผลติภณัฑเ์ครือ่ง
ดื่มส าหรบัธุรกจิ SMEs 

10 คน้ควา้ 
/ทดลอง/สรุปและวจิารณ์/ท าโครง
งาน 

16 ทบทวน 2   
17 สอบปลายภาค     

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 
1 หวัขอ้ 1 - 16 การทดสอบยอ่ยและการเขา้เรียน

ปฏิบติัการ 
1 - 16 20% 
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2 หวัขอ้ 1 - 7 การสอบกลางภาค 8 30% 
3 หวัขอ้ 1 - 16 การท าโครงงานและการน าเสนอ

งาน 
1-15 20% 

4 หวัขอ้ 9 - 16 การสอบปลายภาค  17 30% 
* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสาร 
- เอกสารประกอบการสอนวชิา SD434 เทคโนโลยแีละธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
        ผศ.รัชนี  ไสยประจง ผูเ้รียบเรียง (คร่ึงเทอมแรก) 
- เอกสารประกอบการสอนวชิา SD434 เทคโนโลยแีละธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
        อ.ดร.เสาวนีย ์ เอ้ียวสกุลรัตน์  ผูเ้รียบเรียง (คร่ึงเทอมหลงั)  
-เอกสารปฏิบติัการวชิา SD434 เทคโนโลยแีละธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
ผศ.รัชนี  ไสยประจง และ อ.ดร.เสาวนีย ์ เอ้ียวสกุลรัตน์   

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      - เทว ี โพธิผละ อรวนิท ์ เลาหรัชตนนัท ์และสมสุข  ตั้งเจริญ. 2552 เอกสารการสอนชุดวชิา  
             เทคโนโลยอีาหารและเคร่ืองด่ืม พิมพค์ร้ังท่ี 8 นนทบุรี: ส านกัพิมพ ์  
             มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
    - ทะนง  ภคัรัชพนัธ์ุ. 2539. อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม. ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
              คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
- ชนิดา ปโชติการ, ศลัยา คงสมบูรณ์เวช และ อภิสิทธ์  ฉตัรทนานนท์.  อาหาร&สุขภาพ. 2548 
        กรุงเทพมหานคร : เสริมมิตร. 
 -วชิยั  โถสุวรรณจินดา. ครบเคร่ืองเร่ืองบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม (แนวปฏิบติัและกรณีศึกษา). 2552 
             พิมพค์ร้ังท่ี 12 กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น). 
- เอกสารประกอบการสอนท่ีอาจารยม์อบหมาย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- เวปไซตต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
     - แผ่นพบั/เอกสารประชาสมัพนัธส์นิคา้ต่าง ๆ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
ใหน้กัศึกษาทุกคนท าการประเมินการสอนของอาจารยผ์า่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวทิยาลยั 
และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวชิา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบ 
3. การปรับปรุงการสอน  
สาขาวชิาฯ ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา มีศึกษากลยทุธ์การสอนใหม่ๆ 
ทุกปี อาจารยป์ระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
สาขา วชิา ฯ มคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา คะแนนสอบ พฤติกรรมของนกัศึกษา 
เขา้ท่ีประชุมในกลุ่มผูร่้วมสอน เพื่อวเิคราะห์ปัญหา ทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช ้

 
 

 


