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โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
2560

••
รายละเอียดของรายวิ ชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
สาขาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
5073312 ขนมไทย2 (ขนมไทยพืน้ บ้าน และขนมไทยร่วมสมัย)
Thai Desserts II : Local and Contemporary Thai Desserts
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3(2-2-5) หน่ วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ผสู้ อน อ.นุชนาฏ กุลวิทย์
โทรศัพท์ 093-328-9159 อีเมลล์ : Nuchanart_5@hotmail.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 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1.1 นักศึกษาเข้าใจตารับขนมไทยพืน้ บ้านและขนมไทยร่วมสมัยทีน่ ิยมในปั จจุบนั
1.2 นั ก ศึก ษามีค วามรู้เกี่ยวกับ ประเภท วัตถุ ด ิบ อุ ป กรณ์ ใ นการเตรียมและการประกอบขนมไทย
พืน้ บ้านและขนมไทยร่วมสมัย
1.3 นักศึกษามีความรู้ในการจัดตกแต่ง และการจัดเสิร์ฟ มีทกั ษะในการปฏิบตั ขิ นมไทยพื้นบ้าน และ
ขนมไทยร่วมสมัยได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาขนมไทยพืน้ บ้านและขนมไทยร่วมสมัยทีน่ ิยมในปั จจุบนั ประเภท วัตถุดบิ อุปกรณ์ในการเตรียม
และการประกอบขนมไทย การจัดตกแต่งและการจัดเสิรฟ์ ฝึกปฏิบตั ขิ นมไทยพืน้ บ้านและขนมไทยร่วมสมัย
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
30 ชัวโมง/ภาค
่
การศึกษา

สอนเสริ ม
ไม่ม ี

ปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

ฝึกปฏิบตั ิ 30 ชัวโมง/
่
ภาคการศึกษา

75 ชัวโมง/ภาค
่
การศึกษา

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ หรือ
เฉพาะรายทีต่ 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 ดังนี้
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
1) ความมีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
3) มีภาวะความเป็ นผู้นา และผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญได้
4) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และสามารถทางานกับผู้อื่นได้
5) การมีจติ สานึก และตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอน
1) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน

2) การเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องอาจารย์
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
ผูเ้ รียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ดา้ นคหกรรมศาสตร์และการบริการ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนัน้ มาตรฐานความรูต้ อ้ งครอบคลุม
1) การมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิ ดทฤษฏี และเนื้ อหาสาระสาคัญของรายวิ ชาที่
เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์
2) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นประโยชน์ ในวิ ชาชีพได้
3) ความสามารถในการนาความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการ และวิชาชีพ
คหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาได้จริง
4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์กบั ความรูใ้ นศาสตร์อ่นื
2.2 วิ ธีการสอน
1) ใช้ก ารสอนหลายรูป แบบตามลัก ษณะของเนื้ อหาสาระ ได้แ ก่ ก ารบรรยาย การทบทวน การฝึ ก
ปฏิบตั กิ าร และเทคนิคการสอนอื่นๆ ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เช่นการเรียนแบบร่ วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนัน้ มาตรฐานทักษะทางปั ญญาต้องคลอบคลุม
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุของปั ญหา และ
เสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่น
3) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขได้
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฏี แนวคิ ดประสบการณ์ และตัวอย่างที่
ศึกษามาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน
1) การสอนแบบผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้มกี ารอภิปราย แสดงความคิดเห็นได้มากขึน้
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที่ต้องพัฒนา
1) ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความแตกต่ างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ
2) มีความเข้าใจผู้อื่น และสังคม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
3) สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจติ สาธารณะ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.2 วิ ธีการสอน
1) ใช้การสอนแบบกลุ่ม ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแต่ละคนใน
การเรียนรูร้ ่วมกัน
4.3 วิ ธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียน
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะในการสืบค้น และวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ ทักษะในการสือ่ สาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ มาตรฐานทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร สารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสาร แนะนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัง้ ด้านการพูด การเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อ และเครื่องมือในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้นได้อย่างดี
4) สามารถใช้ขอ้ มูลสถิตแิ ละตัวเลข ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน
1) มอบหมายงานทีต่ อ้ งมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็ นภาษาเขียน และทีต่ อ้ งมีการนาเสนอด้วยวาจาทัง้
แบบปากเปล่า และใช้สอ่ ื ประกอบการนาเสนอ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
1) ประเมินทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคล หรือรายงานกลุ่มในส่วนที่
นักศึกษารับผิดชอบ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน

กิ จกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

ที่
1

แนะนารายละเอียดวิชา
วัตถุประสงค์ แนวการสอน
- การวัดผลและการประเมินผล
ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทย
ร่วมสมัยทีน่ ิยมในปัจจุบนั
- ประเภท วัตถุดบิ อุปกรณ์ใน
การเตรียมและการประกอบ
ขนมไทย การจัดตกแต่งและ
การจัดเสิรฟ์
-

ชัวโมง
่
4

2

บทปฏิบตั กิ ารที่ 1 ได้แก่
ขนมต้มแดง, ขนมต้มขาว
ขนมโค, ขนมขีห้ นู

4

3

บทปฏิบตั กิ ารที่ 2 ได้แก่
ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียว
แก้ว ข้าวเหนียวมูลหน้าต่าง ๆ
(หน้าสังขยา, หน้ากุง้ ,หน้า
กระฉีก)

4

4

บทปฏิบตั กิ ารที่ 3 ได้แก่
สาคูเปี ยก,กล้วยบวดชี
ขนมกล้วย, กล้วยเชื่อม(กล้วย
ไข่)

4

และสื่อที่ใช้
- อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้ าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือ และ
website
- อ. บรรยายประกอบสือ่ การสอน แผ่น
Power point
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนวิชาขนมไทย
พืน้ บ้านและขนมไทยร่วมสมัย
- นาเสนองาน (Power point)
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

อ.นุ ชนาฏ
วิทย์

กุล

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
5
บทปฏิบตั กิ ารที่ 4 ได้แก่
ขนมตะโก้, ขนมถ้วยตะไล
ทับทิมกรอบ

จานวน
ชัวโมง
่
4

6

บทปฏิบตั กิ ารที่ 5 ได้แก่
ขนมชัน้ , ขนมเปี ยกปูน
ขนมบัวลอย

4

7

บทปฏิบตั กิ ารที่ 6 ได้แก่
ข้าวต้มมัด, ขนมสอดไส้

4

8

บทปฏิบตั กิ ารที่ 7 ได้แก่
ข้าวตู, ข้าวเม่าคลุก

4

9

บทปฏิบตั กิ ารที่ 8 ได้แก่
ขนมปลากริม, ขนมลอดช่อง

4

10

บทปฏิบตั กิ ารที่ 9 ได้แก่
ขนมบ้าบิน่ , ขนมหม้อแกง

4

กิ จกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ

ผู้สอน
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

อ.นุ ชนาฏ
วิทย์

กุล

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11

บทปฏิบตั กิ ารที่ 10 ได้แก่
ขนมไข่หงส์ ,เล็บมือนาง

12

บทปฏิบตั กิ ารที่ 11 ได้แก่
ขนมสาลีอ่ บ ขนมครก

13

บทปฏิบตั กิ ารที่ 12 ได้แก่
ข้าวเหนียวหน้านวล

14

รายงานจากการทีน่ ักศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อทีอ่ าจารย์
มอบหมาย
บทปฏิบตั กิ ารที่ 14 แนว
ทางการพัฒนาขนมไทยร่วม
สมัย
สอบปลายภาค

15

จานวน
กิ จกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้
4
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
4
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
- เอกสารประกอบการสอน
ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
4
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่ม
- เอกสารประกอบการสอน
ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
4
นักศึกษานาเสนองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
4

นักศึกษานาเสนอ แนวทางการพัฒนา
ขนมไทยร่วมสมัย เพื่อจาหน่ าย คนละ
1 ตารับ

ผู้สอน
อ.นุ ชนาฏ
วิทย์

กุล

อ.นุ ชนาฏ
วิทย์

กุล

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์
อ.นุ ชนาฏ กุล
วิทย์

5.2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
สัปดาห์
รายละเอียด
วิ ธีการประเมิ น
ที่
ประเมิ น
คุณธรรมและ 2) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 1) ประเมินโดยอาจารย์
1-15
จริยธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริต จากการสังเกต
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ า และผู้
พฤติกรรมการ
ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ แสดงออกตามปกติของ
ลาดับความสาคัญได้
นักศึกษา
4) การมีจติ สาธารณะ
ผลการ
เรียนรู้

สัดส่วนของ
การระเมิ น
ผล
10%

เอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ และสามารถ
ทางานกับผูอ้ ่นื ได้

ผลการ
เรียนรู้
ความรู้

ทักษะปั ญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สัปดาห์
ที่
ประเมิ น
15

สัดส่วนของ
การระเมิ น
ผล
50%

1) ประเมินจากผลงาน
การแก้ไขปั ญหาทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย

1-15

20%

1) สังเกตพฤติกรรมใน
ชัน้ เรียน

1-15

10%

1) ประเมินทักษะการ
สือ่ สารด้วยภาษาเขียน
จากรายงานแต่ละ
บุคคล หรือรายงาน
กลุ่มในส่วนทีน่ ักศึกษา
รับผิดชอบ

1-3

10%

รายละเอียด

วิ ธีการประเมิ น

1) การมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ แนวคิดทฤษฏี และ
เนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่
เกีย่ วข้องกับคหกรรมศาสตร์
2) ความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้า และพัฒนาความรูข้ อง
ตนเองได้ และสามารถบูรณาการ
ความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ในวิชาชีพได้
2) ความสามารถในการถ่ายทอด
และแลกเปลีย่ นความรูก้ บั ผูอ้ ่นื
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละ
ทักษะ ตามกรอบทฤษฏี แนวคิด
ประสบการณ์ และตัวอย่างที่
ศึกษามาทาการแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
1) ความสามารถในการสือ่ สารกับ
ผูอ้ ่นื ทีม่ คี วามแตกต่างและ
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
2) มีความเข้าใจผูอ้ ่นื และสังคม
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม
2) สามารถสือ่ สาร แนะนาเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้
ด้านการพูด การเขียนตลอดจน
สามารถเลือกใช้สอ่ ื และเครื่องมือ
ในการนาเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1) ประเมินจากการ
สอบข้อเขียน การสอบ
ปฏิบตั ิ

3. เกณฑ์การประเมิ นให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
A
90-100
C
60-69
B+
85-89
D+
55-59
B
75-84
D
50-54
C+
70-74
F
ต่ ากว่า 50
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารปฏิบตั กิ ารวิชาขนมไทยพืน้ บ้านและขนมไทยร่วมสมัย
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กอบแก้ว นาจพินิจ. (2542). อาหารไทย. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
ศัธรินทร์ อุณหเกตุ. (2544), อาหารว่าง. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
คณาจารย์จากวิทยาลัยในวัง. (2533). ตารับอาหารวิทยาลัยในวัง. กรุงเทพฯ: แสแดด.
คณา นนทพัฒน์. (2542). ขนมไทยกับวัฒนธรรมไทย. วัฒนธรรมไทย. 36(4), 6-9
จรรยาพร บุญเหลือ และสุวทิ ย์ เปี ยผ่อง (2541). นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา. กรุงเทพฯ: พิมพ์
ลักษณ์.
โชติเวช. (2538). เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและขนมไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช.
ตารับขนมไทย. (2539). กรุงเทพฯ: แสงแดด
ตาหรับขนมหวาน. (2539). กรุงเทพฯ: แสงแดด
ทัศนีย์ โรจน์ไพบูลย์. (2537). เอกสารคาสอนวิชาการเลือกและเตรียมอาหาร. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสาเนา).
ทัศนีย์ โรจน์ไพบูลย์. (2532). ตารับขนมไทย. กรุงเทพฯ: เจเนอรัลบุ๊คส์เซ็นเตอร์.
ปิ ยพรรณ กลันกลิ
่ น่ . (2545). อาหาร เครื่องดื่มและการบริการในภัตตาคาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์
ผ่องศรี ลิม่ วงศ์. (2542). ขนมไทย. โครงการตาราวิชาการรภัฏเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ.ภูเก็ต: สถาบันราชภัฏภูเก็ต.
เพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง. (2531). เทคนิคการจัดการอาหาร. กาแพงเพชร: สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร.
พรดารา เพตต์ทองคา. (มปป). เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารว่างและขนมไทย. โรงเรียนการ
เรือน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
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. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ดงั นี้
- ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิม่ เติมในการ
ปรับปรุงการสอนดังนี้
- ค้นคว้าศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
- หาข้อมูลในรายวิชาให้ทนั สมัย และเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจาก
การเรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก
- มีการทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ ์รายวิชาของของนักศึกษา ได้จากการสอบถามนักศึกษา
การตรวจเช็คผลงานการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อสอบ รายงาน ผลงาน
และวิธกี ารให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนิ นการทบทาวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ
4

