รายละเอียดของรายวิ ชา
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อาหารไทย 2 : อาหารไทยร่วมสมัย
Thai Cuisine II : Contemporary Thai Cuisine

โรงเรียนการเรือน
มหาวิ ทยาลัยสวนดุสิต วิ ทยาเขตสุพรรณบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
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รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
5073309 อาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย) – Thai Cuisine 2 : Contemporary Thai Cuisine
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อ.นุ ชนาฏ กุลวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ 093-328-9159 อีเมลล์ : nuchanart.kul@gmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560 ชัน้ ปี ท่ี 3
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
1 ธันวาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
มคอ. 3 อาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย)
คณะโรงเรียนการเรือน
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1.1 นักศึกษาเข้าใจตารับอาหารไทยร่วมสมัยทีน่ ิยมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
1.2 นักศึกษามีความรูเ้ กีย่ วกับส่วนประกอบ และวิธกี ารปรุงอาหารไทยร่วมสมัย
1.3 นักศึกษามีความรู้ในการจัดเสิร์ฟอาหารไทยร่วมสมัย รวมทัง้ การประยุกต์ใช้วตั ถุดบิ อาหาร
ทดแทน และมีทกั ษะในการปฏิบตั อิ าหารไทยร่วมสมัยได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึก ษาต ารับ อาหารไทยร่ วมสมัยทัง้ ในและต่ างประเทศ ส่ วนประกอบ และวิธ ีก ารปรุ ง การ
ประยุกต์ใช้วตั ถุดบิ อาหารทดแทน การจัดเสิรฟ์ ฝึกปฏิบตั อิ าหารไทยร่วมสมัย
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
30 ชัวโมง/ภาค
่
การศึกษา

สอนเสริ ม
ไม่ม ี

ปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ฝึกปฏิบตั ิ 30 ชัวโมง/
่
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชัวโมง/ภาค
่
การศึกษา

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
หรือเฉพาะรายทีต่ อ้ งการคาปรึกษา โดยสามารถติดต่อได้ทาง E-mail และโทรศัพท์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผูเ้ รียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างราบรื่น และมีความสุข
ดังนัน้ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
มคอ. 3 อาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย)
คณะโรงเรียนการเรือน
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1) ความมีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
3) มีภาวะความเป็ นผู้นา และผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญได้
4) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และสามารถทางานกับผู้อื่นได้
5) การมีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอน
1) การเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องอาจารย์
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู้
ผูเ้ รียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ดา้ นคหกรรมศาสตร์ และการบริการ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนัน้ มาตรฐานความรูต้ อ้ ง
ครอบคลุม
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
1) การมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิ ด ทฤษฏี และเนื้ อหาสาระสาคัญของ
รายวิ ชาที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์
2) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นประโยชน์ ในวิ ชาชีพได้
3) ความสามารถในการนาความรู้ และประสบการร์มาประยุกตืใชในบริบททางวิชาการ และ
วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาแก้ไขปั ญหาได้จริง
4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์กบั ความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่าง
เหมาะสม
2.2 วิ ธีการสอน
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่การบรรยาย การทบทวน การฝึ ก
ปฏิบตั กิ าร และเทคนิคการสอนอื่นๆ ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เช่นการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนัน้ มาตรฐานทักษะทางปั ญญาต้องครอบคลุม
มคอ. 3 อาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย)
คณะโรงเรียนการเรือน
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1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุของปั ญหา
และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่น
3) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคม ชุมชนเพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขได้
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะตามกรอบทฤษฏี แนวคิ ด ประสบการณ์ และ
ตัวอย่างที่ศึกษามาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน
1) การสอนแบบผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้มกี ารอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึน้
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที่ต้องพัฒนา
1) ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความแตกต่ างและหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
2) มีความเข้าใจผู้อื่น และสังคม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
3) สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจติ สาธารณะ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.2 วิ ธีการสอน
1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแต่
ละคนในการเรียนรูร้ ่วมกัน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1) สังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียน
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะในการสืบค้น และวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมทัง้ ทักษะในการสือ่ สาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ มาตรฐานทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสรเทศต้องครอบคลุม
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัง้ ด้านการพูด การเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใช่สื่อ และเครื่องมือในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างดี
4) สามารถใช้ขอ้ มูลสถิติ และตัวเลข ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ยอ่างเหมาะสม
มคอ. 3 อาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย)
คณะโรงเรียนการเรือน
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5.2 วิ ธีการสอน
1) มอบหมายงานทีต่ อ้ งมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็ นภาษาเขียน และทีต่ อ้ งมีการนาเสนอด้วยวาจา
ทัง้ แบบปากเปล่า และใช้สอ่ ื ประกอบการนาเสนอ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1) ประเมินทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วนที่
นักศึกษารับผิดชอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที่
1

2

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสือ่ ที่ใช้

ผูส้ อน

แนะนารายละเอียดวิชา
วัตถุประสงค์ แนวการสอน
- การวัดผลและการ
ประเมินผล
- ตารับอาหารไทยร่วมสมัย
ทัง้ ในและต่างประเทศ
ส่วนประกอบ และวิธกี าร
ปรุง

4

อ.นุชนาฏ กุลวิทย์
- อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้ าหมาย
ของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสือ และ website
- อ. บรรยายประกอบสือ่ การสอน Power point
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน นาเสนองาน(Power
point)

- การประยุกต์ใช้วตั ถุดบิ
อาหารทดแทน
การจัดเสิรฟ์

4

- อ. บรรยายประกอบสือ่ การสอนแผ่นPower point
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารไทย 2 (อาหาร

-

อ.นุชนาฏ กุลวิทย์

ไทยร่วมสมัย)

3

- บทปฏิบตั กิ ารที่ 1 ได้แก่
ต้มยากุ้ง ต้มข่าไก่ ต้มโคล้ง

4

4

- บทปฏิบตั กิ ารที่ 2 ได้แก่
ฉู่ฉี่ แกงกะหรี่ ทะเลผัดผง
กะหรี่

4

5

- บทปฏิบตั กิ ารที่ 3 ได้แก่

4

- นาเสนองาน (Power point)
อ.นุชนาฏ กุลวิทย์
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
อ.นุชนาฏ กุลวิทย์
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
อ.นุชนาฏ กุลวิทย์
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ

มคอ. 3 อาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย)
คณะโรงเรียนการเรือน

7
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ

ผัดกะเพราะไก่ ผัดขีเ้ มา ข้าว
อบสับปะรด

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

6

- บทปฏิบตั กิ ารที่ 4 ได้แก่
ไก่ผดั เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

4

7

- บทปฏิบตั กิ ารที่ 5 ได้แก่
ผัดเปรีย้ วหวาน ปลาสามรส

4

8

- บทปฏิบตั กิ ารที่ 6 ได้แก่
ยาถัวพู
่ ยาเนื้อย่าง ยาวุน้
เส้น
ยาผักทอด
- บทปฏิบตั กิ ารที่ 7 ได้แก่
หมีก่ ะทิ ผัดไทย ผัดหมี่
พืน้ เมือง

4

10

- บทปฏิบตั กิ ารที่ 8 ได้แก่
พระรามลงสรง สะเต๊ะ

4

11

- บทปฏิบตั กิ ารที่ 9 ได้แก่
ทอดมันปลากราย ทอดมัน
กุ้ง ปี กไก่สอดไส้

4

12

- บทปฏิบตั กิ ารที่ 10 ได้แก่
ห่อหมก ไก่ห่อใบเตย ปูจ๋า

4

13

- บทปฏิบตั กิ ารที่ 11 ได้แก่
หมูแดดเดียว ปอเปี๊ ยะทอด
กุ้งกระเบือ้ ง

4

14

- นาเสนอหัวข้อรายงาน

4

9

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสือ่ ที่ใช้

ผูส้ อน

อ.นุ ชนาฏ กุล
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ
วิทย์
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
อ.นุ ชนาฏ กุล
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ
วิทย์
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
อ.นุ ชนาฏ กุล
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ
วิทย์
สือ่ ที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั ิ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

นาเสนองานด้วยรูปภาพ PowerPoint
เอกสาร การออกแบบวาดรูปอาหารและการจัดวาง
อุปกรณ์ โต๊ะ ภาชนะทีจ่ าเป็ นต้องใช้

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

มคอ. 3 อาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย)
คณะโรงเรียนการเรือน

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

15

- สอบปฏิบตั กิ าร
จับสลากอาหารพร้อม
เครือ่ งดื่มจัดเสิรฟ์ แบบคอก
เทล จานวน 10 เสิรฟ์ พร้อม
จัดโต๊ะโชว์ผลงานให้ถกู ต้อง
ตามลักษณะอาหารไทยร่วม
สมัย
สอบปลายภาค

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสือ่ ที่ใช้

ผูส้ อน

- นศ. สอบปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม/คานวณต้นทุน
อาหาร/ถ่ายภาพอาหาร สรุปผลการสอบปฏิบตั กิ าร
ส่งท้ายชัวโมงสอบ
่
- อาจารย์สงั เกตพฤติกรรม ตรวจสุขอนามัยส่วน
บุคคล ประเมินผล และให้คะแนน

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

-

5.2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
สัปดาห์
รายละเอียด
วิ ธีการประเมิ น
ที่
ประเมิ น
คุณธรรมและ 2) การตระหนักในคุณค่าของ
1) ประเมินโดยอาจารย์ 1-15
จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และความ
จากการสังเกต
ซื่อสัตย์สจุ ริต
พฤติกรรมการ
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ า และผู้
แสดงออกตามปกติของ
ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ นักศึกษา
ลาดับความสาคัญได้
4) การมีจติ สาธารณะ
เอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ และสามารถ
ทางานกับผูอ้ ่นื ได้
ความรู้
1) การมีความรู้ ความเข้าใจใน
1) ประเมินจากการ
1-15
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และ
สอบข้อเขียน การสอบ
เนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่ ปฏิบตั ิ
เกีย่ วข้องกับคหกรรมศาสตร์
2) ความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้า และพัฒนาความรูข้ อง
ตนเองได้ และสามารถบูรณาการ
ความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ในวิชาชีพได้
ผลการ
เรียนรู้

สัดส่วนของ
การระเมิ น
ผล
10%

50%
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ผลการ
เรียนรู้

รายละเอียด

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์
ที่
ประเมิ น
1-15

สัดส่วนของ
การระเมิ น
ผล
20%

ทักษะปั ญญา 2) ความสามารถในการถ่ายทอด
และแลกเปลีย่ นความรูก้ บั ผูอ้ ่นื
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะตามกรอบทฤษฏี
แนวคิด ประสบการณ์ และ
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษามาทาการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม

1) ประเมินจากผลงาน
การแก้ไขปั ญหาทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1) สังเกตพฤติกรรมใน 1-15
ชัน้ เรียน

10%

1) ประเมินทักษะการ 14
สือ่ สารด้วยภาษาเขียน
จากรายงานแต่ละ
บุคคลหรือรายงานกลุ่ม
ในส่วนทีน่ ักศึกษา
รับผิดชอบ

10%

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) ความสามารถในการสือ่ สารกับ
ผูอ้ ่นื ทีม่ คี วามแตกต่างและ
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
และมี
ประสิทธิภาพ
2) มีความเข้าใจผูอ้ ่นื และสังคม
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม
2) สามารถสือ่ สารและนาเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้
ด้านการพูด การเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใช่สอ่ ื และเครื่องมือ
ในการนาเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์การประเมิ นให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
A
90-100
C
B+
85-89
D+
B
75-84
D

ช่วงคะแนน
60-69
55-59
50-54

มคอ. 3 อาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย)
คณะโรงเรียนการเรือน
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C+

70-74

F

ตา่ กว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารปฏิบตั กิ ารวิชาอาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย)
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กรรณการ์ พรมเสาร์,นันทา เบญจศิลารักษ์. (2542). สารับไทย. กรุงเทพมหานคร: วรรณรักษ์
กอบแก้ว นาคพินิจ. (2542). อาหารไทย.กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
จรรยา สุบรรณ์. (มงป.ป.). ตารับอาหารชุดพิ เศษ. กรุงเทพมหานคร: ขวัญเรือน ศรีสยามการพิมพ์.
จรูญศรี พลเวียง. (ม.ป.ป.). อาหารไทย 4 ภาค. กรุงเทพมหานคร: แม่บา้ น.
จันทร ทศานนท์. (2538). อาหารไทย. พิมพ์ครัง้ ที9่ . กรุงเทพมหานคร: ศิรวิ ฒ
ั นาอินเตอร์พริน้ .
ชาลี อมาตยกุล. (2545). กิ นอย่างไทยกับชาลี. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ภัคธรรศ.
ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์.(2542) “อาหารไทย”เอกสารสอนชุดวิ ชาอาหารและเคื่องดื่ม.นนทบุร:ี
สุโขทัยธรรมธิราช

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Food News Magazine, Health & Cuisine magazine, Gourmet& Cuisine Magazine รวมถึง
นิตยสาร และ website ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร
หมวดที่7 การประเมิ น และปรับปรุงการ ดาเนิ นการรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ดงั นี้
- ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิม่ เติมในการ
ปรับปรุงการสอนดังนี้
- ค้นคว้าศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
มคอ. 3 อาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย)
คณะโรงเรียนการเรือน
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- หาข้อมูลในรายวิชาให้ทนั สมัย และเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจาก
การเรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก
- มีการทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิรายวิ
์ ชาของของนักศึกษา ได้จากการสอบถามนักศึกษา
การตรวจเช็คผลงานการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อสอบ รายงาน ผลงานและ
วิธกี ารให้คะแนนพฤติกรรมการตรวจเช็คผลงานการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทาวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ
4

มคอ. 3 อาหารไทย 2 (อาหารไทยร่วมสมัย)
คณะโรงเรียนการเรือน

