หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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แบบสารวจรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะเพือ่ ตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรปู การอุดมศึกษาไทย
[ส่วนที่ 1] รายละเอียดหลักสูตร
1. ชื่อมหาวิทยาลัย:
2. ชือ่ หลักสูตร
- รูปแบบหลักสูตร (Degree/Non-Degree)
- กลุ่มอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ
Non-Degree
การแปรรูปอาหาร

[ส่วนที่ 2] รายละเอียดการออกแบบหลักสูตร
3. เป้าประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจด้านการผลิตขนมอบ (Bakery) และพัฒนาบุคลากรและผูป้ ระกอบการให้มสี มรรถนะและศักยภาพสูงสูอ่ ุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
2. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะความชานาญ โดยการนาความรู้ด้านวิท ยาศาสตร์ขนมอบ (Science of baking) มาปรับประยุกต์ใช้
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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4. ระบุความคาดหวังความสามารถ (Competence) หรือ สมรรถนะ (Competency) และหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) "ขั้นสุดท้าย (the
END)" หรือที่เรียกว่า "Program Learning Outcomes (PLO)" ที่ผเู้ ข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ต้องทาได้
(กรณีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต PLO ไม่ควรมีจานวนเกิน 2 PLOs)
"เมื่อจบการอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ "ทา" "คิด" และหรือ "มีคุณลักษณะ" ดังนี้ คือ
1. ผู้เข้ารับ การอบรมมี ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในการผลิตขนมอบ (Baking skills competence) รองรับ ความต้องการของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
2. ผู้เ ข้ารับการอบรมมี ส มรรถนะในการเป็นผู้ป ระกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ผลิตขนมอบที่ เ ป็นกลไกสาคัญ ในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิ จ ใน
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
5. การพัฒนา PLOs ที่ระบุในข้อ 4. ผู้รับการอบรมจะต้องมีพัฒนาการเป็นลาดับขั้นอย่างไร
Program Learning Outcomes
ระบุขั้นพัฒนาการจากการเรียนรู้ของ Program Learning Outcomes ที่
(จานวน PLOs ให้ระบุตามความ
กาหนด (Sub-PLOs) (จานวน Sub-PLOs ให้ระบุตามที่สามารถดาเนินการได้
เหมาะสมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในแต่ละ PLOs)
ของหลักสูตร)
PLO 1: ผลิ ต ขนมอบที่ มี คุ ณ ภาพและ Sub-PLOs:
มาตรฐานตรงตามความต้ อ งการของ
1. สามารถอธิบายหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนมอบ
ผู้บริโภค
2. สามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหารในการผลิตขนมอบ

ระบุความสัมพันธ์ขั้นพัฒนาการของ
Sub-PLOs
ลาดับขั้น
ทาแยก
(ขั้นที่)
แบบคู่ขนาน
1
1, 2
1, 2, 3
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Program Learning Outcomes
ระบุขั้นพัฒนาการจากการเรียนรู้ของ Program Learning Outcomes ที่
(จานวน PLOs ให้ระบุตามความ
กาหนด (Sub-PLOs) (จานวน Sub-PLOs ให้ระบุตามที่สามารถดาเนินการได้
เหมาะสมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในแต่ละ PLOs)
ของหลักสูตร)
PLO 2: สามารถเป็นผู้ประกอบการผลิต
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
ขนมอบ
5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาด การจัดจาหน่าย และการสร้าง
ตราสินค้าในธุรกิจขนมอบ
6. สามารถจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ

ระบุความสัมพันธ์ขั้นพัฒนาการของ
Sub-PLOs
ลาดับขั้น
ทาแยก
(ขั้นที่)
แบบคู่ขนาน



6. ระบุเนื้อหาที่ผู้เข้ารับการอบรมต้อง "รู้ (Know)" และ "เข้าใจ (Understanding)" ทักษะ (Skills) ที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องฝึก และเจตคติ (Attitude)
ที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเพื่อให้เกิดพัฒนาการการเรียนรู้ตามที่ระบุในข้อ 5. ข้างต้น
พัฒนาการการเรียนรู้ของ PLO (SPLOs)
เนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้" และ "เข้าใจ"
ทักษะ (Skills)
เจตคติ (Attitude)
PLO 1: ผลิตขนมอบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน Sub-PLO 1:
1. สามารถการประเมิ น และการ 1. มีความสามารถใน
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
- ความห ลากหล ายของ ชนิ ด แล ะ ตรวจสอบคุ ณ ภาพทางกายภาพ สื่อสารได้เป็นอย่างดี
PLO 2: สามารถเป็นผู้ประกอบการผลิต
ลัก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบ และความ และทางเคมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2. มีความรับผิดชอบและ
ขนมอบ
เชื่ อ มโยงของวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคที่ ขนมอบ
ตรงต่อเวลา
ส่งผลต่อการผลิตขนมอบ
2. สามารถใช้อุปกรณ์และ
3. มีความซื้อสัตย์สุจริต
- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เครื่องมือทีเ่ หมาะสมเพือ่ เตรียม
4. มีความขยัน อดทน
ขนมอบที่ ถูก ต้อง คณิ ตศาสตร์ขนมอบ ความพร้อมและผลิตขนมอบ
และสามารถทางาน
การตวงวัด และการแปลงหน่วยในสูตร 3. สามารถใช้เทคนิคที่ถูกต้องใน ภายใต้ความกดดันได้
ขนมอบ
การผลิตขนมอบให้มีตรงกับ
5. มีความคิดริเริม่
คุณภาพและมาตรฐานขององค์กร สร้างสรรค์ในการทางาน
และความต้องการของผู้บริโภค
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พัฒนาการการเรียนรู้ของ PLO (SPLOs)

เนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้" และ "เข้าใจ"
- ชนิ ด คุ ณ ภาพ และการตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนม
อบแต่ละชนิด
- คุณ สมบั ติ ที่ ส าคัญ ของวั ตถุ ดิ บ การ
เกิดอันตรกิ ริยาของวัตถุดิบระหว่างการ
ผสม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างการ
อบเพื่ อ ผลิ ต ขนมอบให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
คุณภาพตามความต้องการ
Sub-PLO 2:
- หลักการและเทคนิคการผลิตขนมอบ
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น Creaming method,
Foaming method, Single stage
mixing, High-Ratio mixing, Muffin
method, Pastry-blend, Biscuit
method และ Bread mixing เป็นต้น
- การผลิตขนมอบประเภทต่าง ๆ เช่น
เค้ก, คุกกี,้ ขนมปัง, พาย, เพสตรี้ และ
โดนัท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักของการทาขนมอบ
- วิธีการและขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบตรง
ตามความต้องการของผูบ้ ริโภค

ทักษะ (Skills)
4. สามามารถเลือกเตาอบและอบ
ขนมอบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
5. สาม าร ถเลื อก บรร จุ ภั ณฑ์ ที่
เหมาะสมสาหรับ การจัดจ าหน่าย
และการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
ขนมอบได้
6. สามารถรักษาไว้ซึ่งความสะอาด
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ขนมอบตามความต้องการได้
7. สามารถออกแบบและวางผั ง
สถานที่ ผ ลิ ต ขนมอบที่ ดีต ามหลั ก
GMP ได้
8. สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ที่ มีอยู่ม ากมายหลายประเภทบน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
9. สามารถสร้างเวปไซด์ และการ
สร้ า งเพจขายสิ น ค้ า บนโซเชี ย ล
มีเดีย
10. สามารถออกแบบแบรนด์ขนม
อบตัวเองได้
11. สามารถเขีย นแผนการตลาด
ธุรกิจขนมอบได้

เจตคติ (Attitude)
6. เป็นผู้มีใจกว้าง
สามารถยอมรับคาติชม
จากผูอ้ ื่นได้
7. เป็นผู้ใส่ใจใน
รายละเอียด
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พัฒนาการการเรียนรู้ของ PLO (SPLOs)

เนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้" และ "เข้าใจ"
ทักษะ (Skills)
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการ
12. สามารถการเขียนโมเดลธุรกิ จ
ประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนม โดยใช้ Business model canvas
อบ
ได้
Sub-PLO 3:
- มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การขอขึ้ น ทะเบี ย นอาหารและยา
(อย.)
- ฉลากโภชนาการ
- มาตรฐานคุณภาพการผลิต และความ
ปลอดภัย
- หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร (GMP)
Sub-PLO 4:
- การใช้ ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การ
สืบค้นข้อมูลและเพื่อการทาการตลาด
ออนไลน์
- พื้ น ฐา นก า รส ร้ า งเ วปไซด์ ด้ วย
โปรแกรมสาเร็จรูป และการสร้างเพจ
ขายสิ น ค้ า บนไลน์ Facebook และ
Instagram เป็นต้น
- จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ดาเนินการธุรกิจ

เจตคติ (Attitude)
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พัฒนาการการเรียนรู้ของ PLO (SPLOs)

เนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้" และ "เข้าใจ"
Sub-PLO 5:
- การบริหารการตลาดเบื้องต้น
- การแบ่งส่วนตลาด
- การเลือกตลาดเป้าหมาย
- พฤติกรรมผู้บริโภค
- การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการ
ดาเนินธุรกิจ
- รูป แบบการจัด จ าหน่ ายสิ นค้ า เช่ น
แบบออนไลน์ แบบบริ ก ารส่ ง ถึ ง ที่
เป็นต้น
- การสร้างตราสินค้าและการส่ง เสริม
การขาย
Sub-PLO 6:
- การดาเนินธุรกิ จ ขนาดย่อมและการ
เป็นผู้ประกอบการ
- การคิดต้นทุ นและควบคุมต้นทุ น การ
ผลิต
- ปัญ หาและอุป สรรคการดาเนินงาน
ของผู้ประกอบการ
- สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
- แนวคิดการวางแผนธุรกิจ
- การเขี ยนแผนธุ ร กิ จ เช่ น Business
Model Canvas

ทักษะ (Skills)

เจตคติ (Attitude)
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[ส่วนที่ 3] รายละเอียดการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome Assessment)
7. ระบุวิธีการวัด (Assessment) ความสามารถ และหรือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในข้อ 6. ข้างต้น
Performance Tasks:
พัฒนาการการเรียนรู้ของ PLO (SPLOs)
Through what authentic performance tasks will learner
demonstrate the desired SPLOs?
PLO 1: ผลิตขนมอบที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรง 1. Required Knowledge
ตามความต้องการของผู้บริโภค
- ความรู้เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนมอบ
PLO 2: สามารถเป็นผู้ประกอบการผลิตขนมอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาหารและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหารในการผลิตขนมอบ
- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
- ความรู้เกี่ยวกั บการตลาด การจัดจาหน่าย และการสร้างตรา
สินค้าผลิตภัณฑ์ขนมอบ
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มและการเป็ น
ผู้ประกอบการ
2. Performance skills:
- การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้คุณภาพและะมาตรฐาน
ตามสูตรสูตรหรือข้อกาหนดการผลิตขนมอบ
- การเลือกและใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับการผลิตขนมอบแต่
ละชนิดได้อย่างเหมาะสม และตามมาตรฐานขั้นตอนการผลิต ทา
ความสะอาด จัดเก็บวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งาน

By what criteria will
SPLOs be judged?
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และการพัฒนาของ
ผู้เรียน 2 แบบ คือ
- Formative assessment
- Summative
assessment
โดยมีการวัดและประเมินแต่ละ
ด้าน ดังนี้
1. การวัดและประเมินผลด้าน
ความรู้ ด้วยวิธีการดังนี้
- ทดสอบทฤษฎี โดยการ
สอบย่อยและให้คะแนน
- ทดสอบโดยการสอบ
ข้อเขียนกลางภาคและปลาย
ภาค
- ประเมินผลงาน
กระบวนการทางานจากการ
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Performance Tasks:
Through what authentic performance tasks will learner
demonstrate the desired SPLOs?
- ปฏิบัติงานการผลิตขนมอบได้หลากหลายชนิดตามขั้นตอนการ
ผสมมาตรฐาน สูตรและผลิตภัณฑ์ที่ ต้องการ และใช้เทคนิคที่
ถูกต้องในการผลิตขนมอบ
- สามารถพัฒนา/ปรับ ปรุง สูตรผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ มีก ลิ่นและ
รสชาติใหม่ได้
- ใช้เตาอบที่ถูกต้องสาหรับผลิตขนมอบให้ตรงกับความต้องการ
ขององค์กรและมาตรฐานทั่วไป
- สามารถรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสะอาดและความปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบตามความต้องการได้
- สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบได้ดีที่สุด
- สามารถเขี ย นแผนธุ ร กิ จ ขนมอบโดยการใช้ Business
Model Canvas (BMC)
- สามารถทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้

By what criteria will
SPLOs be judged?
ทางานที่ได้รบั มอบหมาย
รายงาน และการนาเสนอ
ประเมินจากรายงานที่ให้
ค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ
2. การวัดและประเมินด้าน
สมรรถนะทักษะการปฏิบัติ
ผู้สอนจะเตรียมภาระงาน
(Tasks) หรือกิจกรรมที่จะให้
ผู้เรียนปฏิบัติและสร้างเกณฑ์
การให้คะแนน (Scoring
Rubrics) ตัวอย่าง เช่น
- กิจกรรมการผลิตขนมอบที่
เน้นขั้นตอนการปฏิบัติ/
กระบวนการ (Process) และ
ผลงาน (Output) ผู้สอนจะ
สังเกตและประเมินวิธีการ
ทางานเป็นขั้นตอนการผลิตขนม
อบและประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบทีผ่ ู้เรียนทา
- กิจกรรมที่มงุ่ เน้นทักษะ
หรือความชานาญ (Skill) เช่น
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Performance Tasks:
Through what authentic performance tasks will learner
demonstrate the desired SPLOs?

By what criteria will
SPLOs be judged?
ทักษะการใช้อปุ กรณ์และ
เครื่องมือ การผสม การตีไข่
เป็นต้น ผูส้ อนจะสังเกตและ
ประเมินทักษะว่าได้ตาม
มาตรฐานหรือระดับที่ต้องการ
หรือไม่
ผู้สอนมีเครื่องมือเพือ่ ใช้
ประกอบการประเมิน เช่น
- แบบสังเกตและการจด
บันทึก
- แบบทดสอบ เช่น สอบ
ข้อเขียน
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึกพฤติกรรม
- แบบตรวจสอบรายงาน
- แบบมาตรประมาณค่าใน
การระบุระดับคุณภาพหรือ
ความสมบูรณ์ของทักษะหรือผล
การปฏิบัติของผูเ้ รียนว่าอยู่ใน
ระดับใด
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Performance Tasks:
Through what authentic performance tasks will learner
demonstrate the desired SPLOs?

By what criteria will
SPLOs be judged?
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติ

เช่น การตรวจสอบรายการ
ปฏิบัติ (Checklist) เป็นต้น
และมีเกณฑ์การให้คะแนน
เพื่อนาไปใช้ในการประเมิน
ตัดสินผล
3. การวัดและการประเมินด้าน
เจตคติ (Attitude)
- สังเกตการแสดง
พฤติกรรมระหว่างผู้เรียน
ร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
- สังเกตพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ
- ประเมินพฤติกรรมการ
ทางานเป็นกลุม่ การรายงาน
ผลงาน และการทา กิจกรรม
ต่าง ๆ
- ประเมินจากการตรงเวลา
ของผู้เรียนในการเข้าชั้นเรียน
การส่ง งานตามกาหนด
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Performance Tasks:
Through what authentic performance tasks will learner
demonstrate the desired SPLOs?

By what criteria will
SPLOs be judged?
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัย
และพร้อมเพรียงของผู้เรียนใน
การเข้าร่วม กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ประเมินจากความ
รับผิดชอบงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
- ประเมินจากคุณภาพของ
งานที่ได้รับมอบหมายที่สะท้อน
ถึงความตั้งใจ
- ประเมินจากกรณีศึกษา
การอภิปราย ด้านความรู้และ
ความรับผิดชอบ

[ส่วนที่ 4] แผนการเรียนรู้ (Learning Plan)
8. แผนการเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของ SPLOs และวิธีการวัดผล (Assessment Methods) ที่กาหนดในหัวข้อ 4-6 ข้างต้น
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Learning Pedagogy
PLO 1: ผลิตขนมอบที่ มีคุณภาพและมาตรฐาน 1. การอบ รมเชิ ง บู ร ณาก ารใช้ Team Teaching
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
Method โดยทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
PLO 2: สามารถเป็นผู้ประกอบการผลิตขนมอบ
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากสถานประกอบการ
ที่ทาหน้าที่อบรมจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อกาหนด
Learning Outcome และออกแบบการอบรมโดย
เน้นใช้ Active Learning และ Activity Based เช่น
- การจั ด การอบรมเน้ น กิ จ กรรมกลุ่ ม Group
discussion, Workshop แ ล ะ Sharing idea
โดยใช้ Case Study จัดการอบรมเน้น Project
Based ภายใต้การกากับดูแลของทีมวิทยากรที่
อบรม
- การสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ท างปัญ ญา (Brain-based
leaning) เช่ น การใช้ก ารสอนแบบห้อ งเรีย น
กลับด้าน (Flipped Classroom) การสอนโดย
เน้นการแก้ปัญหา (Problem-based learning)
และการสอนแบบโครงการ (Project-based
learning)
- จั ด การอบรมโดยใช้ เ ทคนิ ค Game Based
Learning ) ที่ มุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ ข ณะปฏิ บั ติ
(Learning by Doing) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไป
ด้ว ยระหว่า งปฏิ บั ติ สามารถช่ ว ยให้ผู้ เ รี ย นรู้
จดจาและมีความเข้าใจในสิ่งที่ทามากขึ้น

Learning Activities
ผู้ ส อนจะต้ อ งใช้ วิ ธี แ ละเทคนิ ค การสอน
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทั้ง
ควา ม รู้ ภาคท ฤษฎี แล ะ ก า ร น าควา ม รู้ ไป
ประยุกต์ใช้ รวมถึงทักษะต่าง ๆ
ผู้สอนจะมีการเชิญ วิทยากร ผู้เ ชี่ยวชาญ ด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะจากสถานประกอบการ และมี
การพาไปศึก ษาดูง านนอกสถานที่ ห รื อในสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนมอบ
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการสอน
1. การบรรยายทฤษฎีพร้อมยกตัวอย่าง
โดยผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ประกอบการ
2. การมอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทา
รายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
3. ท ารายงานเปรี ย บเที ย บความรู้ จ าก
ห้องเรียนกับการทางานจริงภาคปฏิบัติ
4. ชักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น
5. การศึกษานอกสถานที่และทารายงาน
6. สอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
7. การทาโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
8. การจั ด การแข่ ง ขั น การท าขนมอบของ
ผู้เรียน
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Learning Pedagogy
2. การจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน
ในรูปแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เพื่อ
พัฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็น ในการท างาน และมี ค วาม
พร้อมที่จะทางานและเรียนรู้ ณ สถานประกอบการ
หรือภาคอุตสาหกรรมที่เ น้นการนาเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมเข้ า มาใช้ ใ นการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ น
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

Learning Activities
9. ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น
ศึกษากรณีศึก ษาที่ เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพ การสอน
โดยใช้วิจัยด้านการผลิตขนมอบเป็นฐานการสอนที่
เน้นการแก้ปัญหาหรือการสอนที่ ให้ผู้เ รียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
10. ฝึ ก ใช้ ร ะบบ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการสื บ ค้ น
ข้อมูล
11. ฝึกทาแบบฝึกหัด
12. ฝึกสร้างเวปไซด์
13. ฝึกเขียนแผนธุรกิจ

[ส่วนที่ 5] แผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง
9. ถ้าผู้ได้รับการอบรมไม่สามารถพัฒนาความสามารถในแต่ละขั้น (SPLOs) หลักสูตรจะมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการอบรมในขั้นถัดไปได้อย่างไร
และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่ไม่สามารถทาให้ผู้เข้ารับการอบรมประสบผลสาเร็จตามที่ระบุ สาหรับรุ่นถัดไปอย่างไร
1. ผู้สอนปรับแผนดาเนินการอบรมตามหลักสูตรที่วางไว้ โดยอาจมีความยืดหยุ่นในด้านเวลา เช่น การขยายเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาการเรียนรู้และการฝึก
ทักษะมากขึ้น และต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรในการอบรม เนื่องจากผู้เรียนมีทักษะที่แตกต่างกัน มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จึงอาจไม่สามารถควบคุมเวลาให้เป็นไป
ตามแผนได้
2. การให้กาลังใจผู้เรียนเข้ารับการอบรมจากทีม ผู้สอน ถือว่ามีความสาคัญ เพราะทาให้ผู้เรียนมีขวัญกาลังใจ มีแรงจูงใจในการอบรม และไม่เครียดกับการ
อบรม เมื่อไรก็ตามที่ผู้เรียนพบปัญหาในการอบรมให้เข้าช่วยเหลือทันที
3. การสร้างความเข้าใจให้กับผู้สอนและผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการอบรม เพื่อประสานงานกันได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งทีมงานการจัดฝึกอบรมสามารถ
อธิบายตอบ คาถามในระหว่างการอบรมไปในทิศทางเดียวกัน การสร้างทีมวิทยากรที่เข้มแข็งจะช่วยให้สามารถช่วยเหลือให้คาแนะนาแก่ผู้เข้ารับการอบรมได้ทันที
10. ถ้าผู้ได้รับการอบรมไม่สามารถพัฒนาความสามารถตาม PLOs ที่กาหนด หลักสูตรจะมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการอบรม สาหรับรุ่นถัดไปอย่างไร

14
1. จัดให้มีการประเมินกระบวนการจัดการอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้สอน และผู้เรียนด้านการออกแบบหลักสูตร เนื้อหาและเทคนิคการสอน เทคนิควิธีการวัด
และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการอบรมที่ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมประสบผลสาเร็จตามที่ระบุไว้ได้
2. การสร้างความร่วมมือและขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้น
------------------------------------

