มคอ.3
อาหารไทยพื้นบาน 1 : อาหารภาคเหนือและอาหารภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
Local Thai Cuisine 1 : Cuisine of North and
North-East of Thailand
(5073319)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2561

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
โรงเรียนการเรือน
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
5073319 อาหารไทยพื้นบาน 1 (อาหารภาคเหนือและอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) – Local Thai Cuisine 1:
Cuisine of North and North-East of Thailand

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
กลุมวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา : อาจารยอรอนงค ทองมี โทรศัพทมือถือ 062-1954128
E-mail : Ornanong16@yahoo.com
4.1 อาจารยผสู อน : ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
อาจารย ดร. อรอนงค ทองมี โทรศัพทมือถือ 062-1954128
E-mail : Ornanong16@yahoo.com
อาจารยบุษราคัม สีดาเหลือง โทรศัพทมือถือ 081-9743223
E-mail : beebyteach_49@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
8.1 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนน สิรินธร กรุงเทพฯ
8.2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
3 สิงหาคมคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษาสามารถศึกษาความสําคัญ เอกลักษณ วัฒนธรรม ประเภทของอาหารไทยพื้นบาน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2 นักศึกษาสามารถศึกษาสวนประกอบ วิธีการปรุง การใชเครื่องมือและอุปกรณในการประกอบอาหาร
1.3 นักศึกษาสามารถการจัดสํารับและการจัดเสิรฟอาหารไทยตามวัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทย
พื้นบานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ เอกลักษณ วัฒนธรรม ประเภทของ
อาหารสวนประกอบ วิธีการปรุง การใชเครื่องมือและอุปกรณในการประกอบอาหารพื้นบานภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการจัดสํารับและการจัดเสิรฟอาหารไทยตามวัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทย
พื้นบานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสําคัญ เอกลักษณ วัฒนธรรม ประเภทของอาหาร สวนประกอบ วิธีการปรุง การใชเครื่องมือ
และอุปกรณในการประกอบอาหาร การจัดสํารับและการจัดเสิรฟอาหารไทยตามวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
พื้นบานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝกปฏิบัติอาหารไทยพื้นบานภาคเหนือ ไดแก แกงแค แกงฮังเล
แกงโฮะ น้ําพริกหนุม น้ําพริกออง น้ําพริกขา ตําขนุน ยําไขมดแดง ยําเตา ยําจิ้นไก แอ็ป ลาบ ขนมจีนน้ําเงี้ยว ขาว
ซอย ขาวกั้นจิ้น ไสอั่ว ไขปาม อาหารพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก แกงหนอไมใบยางนาง แกงออม แจว
ฮอน ตมแซบ สมตํา ไกยาง กอย ลาบ น้ําตก ซุปหนอไม แจวบอง ขาวจี่ น้ําพริกปนปลา หมก ผัดหมี่โคราช ไส
กรอกอีสาน และขนมจีนน้ํายาปา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
ไมมี

การปฏิบัติ
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ
เฉพาะรายที่ตองการคําปรึกษา โดยสามารถติดตอไดทาง E-mail และโทรศัพท

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู
1) การมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) การมีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองสังคม
3) การตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
4) การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ

1.2 วิธีการสอน
1)
การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง ในการประกอบอาหารไทยพื้ น บ า นภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามวิถกี ารดําเนินชีวิตของทองถิ่นทั้งแบบดั้งเดิมและรวมสมัย
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน
3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยใหนักศึกษาไดอภิปรายแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาหารไทยพื้นบานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามวิถกี ารดําเนินชีวิตของ
ทองถิ่นทั้งแบบดั้งเดิมและรวมสมัย
5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาเรียนรูจากสื่อผสมประกอบการเรียนการ
สอน เพื่อไดทราบถึงวิถีการดําเนินชีวิตของทองถิ่นไทยพื้นบานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งแบบ
ดั้ ง เดิ ม และร ว มสมั ย ซึ่ ง สามารถเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นการประกอบอาหารไทยพื้ น บ า นภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการอภิปรายโดยแสดงความคิดเห็นรวมกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรู
1) การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฏีและเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวของ เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชํานาญ ในงานดานวิชาชีพ
3) ความสามารถในการนําความรูมาประยุกตใชในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) ความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองได และสามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนประโยชนในวิชาชีพได
2.2 วิธีการสอน
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรู
ใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการเลือกใชวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การสอนบรรยายประกอบสื่อการสอนและ
กรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ การใชเทคนิคระดมสมอง ใหนักศึกษามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น สอบถามและแลกเปลี่ยนความรู การสาธิตประกอบการบรรยาย พรอมอธิบาย
เทคนิคและเหตุผลในการทํา การจัดแบงกลุม มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและรวมกันทํางานเปนกลุม เปน
ตน
3) การเรียนรูจากสถานการณจริง โดยใหนักศึกษาไดทดลองฝกปฏิบัติการการประกอบอาหารไทยพื้นบาน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสถานการณจริงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของตามกําหนดเวลาเพื่อสรางเสริม
ประสบการณและความรู
4) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การจัดทํารายงานและการนําเสนอรายงานทั้งแบบบุคคลและแบบ
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย และการจัดทํากิจกรรมตามแบบฝกปฏิบัติและหัวขอที่ไดรับมอบมาย
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน และการนําเสนอตํารับมาตรฐานตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายโดยวิธีการสุม
เปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุมในสถานการณจริง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรู
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อคนหาขอเท็จจริง หรือตนเหตุของปญหา และ
เสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค
2) ความสามารถในการทําความเขาใจและประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูล
ที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการพัฒนางานในวิชาชีพ
3) ความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3.2 วิธีการสอน
1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรค โดยใหนักศึกษาไดมีการคิดวางแผนกระบวนการ
ทํางานอยางเปนระบบ และฝกปฏิบัติตามกระบวนเรียนรูแบบ PDCA (Plan Do Check Action) โดยสามารถ
นําไปบูรณาการปรับประยุกตใชรวมกับรายวิชาและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง โดยใช
กรณีศึกษาหรือการกําหนดหัวขอเพื่อใหนักศึกษาวิเคราะหถึงปญาอุปสรรคและศึกษาคนควาหาแนวทางวิธีการ
แกไขปญหา
3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห
ความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขาไดแก การวางแผนรายการอาหาร เปนตน
4) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้นโดยมีการ
มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมเพื่อระดมสมองในการแกไขปญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
สรางสรรคผลงานเพื่อนําเสนอในการเรียนภาคปฏิบัติ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู
1) ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอนื่ ทั้งในฐานะผูนําและสามารถกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ
5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) ใชการการสอนแบบกลุม ร วมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติ กา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม โดยมีการ
จัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบเปนสวนๆ และจัดใหมีผูรับผิดชอบฐานะผูนําและสมาชิกกลุม เพื่อฝกฝนใหมีการ
เรียนรูความเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวนใหญ

2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู
1) ความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ มาประยุกตใชในการสืบคน วิเคราะหขอมูล แปลความหมายและเสนอแนวทางในการพัฒนางานหรือ
แกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็นและฟง ถายทอดและ
นําเสนอขอมูลไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวยวาจาทั้งแบบ
ปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจัดรายวิชาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสโดย
ใหนักศึกษารูจักนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนใ นนําเสนอผลงานตํารับมาตรฐานตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมายโดยวิธีการสุมเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม
5.2 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล และงานกลุม ไดแก การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการทํา
ตํารับมาตรฐาน การคิดคํานวณตนทุน และการจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสม
2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมากอน
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมในสวนที่นักศึกษานั้น
รับผิดชอบ
4) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด
แนะนํารายละเอียดวิชา
วัตถุประสงค แนวการสอน การ
วัดผลและการประเมินผล
- ศึ ก ษาความสํ า คั ญ เอกลั ก ษณ
วัฒ นธรรม ประเภทของอาหารไทย
พื้ น บ า น ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
-

2

- ส ว นประกอบ วิ ธี ก ารปรุ ง การใช
เครื่องมือและอุปกรณในการประกอบ
อาหาร การจัดสํารับและการจัดเสิรฟ
อาหารไทยตามวัฒนธรรมการบริโภค
อาหารไทยพื้นบานภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3

- บทปฏิบัติการที่ 1 ไดแก
แกงแค แกงฮังเล แกงโฮะ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช
ชั่วโมง
4
- อธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า จุ ด ประสงค แ ละ
เป า หมายของรายวิ ช า เกณฑ ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ และ website
- อ.บรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอนวิ ช าอาหารไทย
พื้นบาน 1 (อาหารภาคเหนือและอาหารภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
- เครื่องฉาย (Visualized) และ โปรแกรม
นําเสนองาน (Power point)
4
- อ.บรรยายประกอบสื่อการสอน Powerpoint
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารไทย
พื้นบาน 1 (อาหารภาคเหนือและอาหารภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
- เครื่องฉาย (Visualized) และ โปรแกรม
นําเสนองาน (Power point)
4
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิตและอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบและ
อุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดยแบงกลุม
และทํารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ

ผูสอน
อ.อรอนงค
และคณะ

อ.อรอนงค
และคณะ

อ.อรอนงค
และคณะ

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

4

- บทปฏิบัติการที่ 2 ไดแก
น้ําพริกหนุม น้ําพริกออง น้ําพริกขา
ตําขนุน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช
ชั่วโมง
(ถามี)
4
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิตและอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบและ
อุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย ซักถาม และ

ผูสอน
อ.อรอนงค
และคณะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดยแบงกลุม
และทํารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ
5

- บทปฏิบัติการที่ 3 ไดแก
ยําไขมดแดง ยําเตา ยําจิ้นไก ลาบ

4

กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิตและอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบและ
อุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย ซักถาม และ

อ.อรอนงค
และคณะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

6

- บทปฏิบัติการที่ 4 ไดแก
ขนมจีนน้ําเงี้ยว ขาวซอย ขาวกั้นจิ้น

4

- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดยแบงกลุม
และทํารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิตและอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบและ
อุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ.อรอนงค
และคณะ

สัปดาห
ที่

7

หัวขอ/รายละเอียด

- บทปฏิบัติการที่ 5 ไดแก
ไสอั่ว ไขปาม แอป

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อ
ผูสอน
ชั่วโมง
ที่ใช
- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดย
แบงกลุม
และทํารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power
point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ
4
กิจกรรม
อ.อรอนงค
- บรรยายเนื้อหา
และคณะ
- สาธิตและอธิบายรายละเอียด
วัตถุดิบและอุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

8

- บทปฏิบัติการที่ 6 ไดแก
แกงหนอไมใบยานาง แกงออม

4

- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดย
แบงกลุม
และทํารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power
point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิตและอธิบายรายละเอียด
วัตถุดิบและอุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดย
แบงกลุม

อ.อรอนงค
และคณะ

สัปดาห
ที่

9

หัวขอ/รายละเอียด

- บทปฏิบัติการที่ 7 ไดแก
แจวฮอน ตมแซบ ซุบหนอไม

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
และทํารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power
point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ
4

กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิตและอธิบายรายละเอียด
วัตถุดิบและอุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย

ผูสอน

อ.อรอนงค
และคณะ

ซักถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

10

- บทปฏิบัติการที่ 8 ไดแก
สมตํา กอย ลาบ น้ําตก

4

- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดย
แบงกลุม
และทํารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power
point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิตและอธิบายรายละเอียด
วัตถุดิบและอุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดย
แบงกลุม
และทํารายงานบทปฏิบัติการ

อ.อรอนงค
และคณะ

สัปดาห
ที่

11

หัวขอ/รายละเอียด

- บทปฏิบัติการที่ 9 ไดแก
แจวบอง ขาวจี่ น้ําพริกปนปลา แจวพริกสด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อ
ผูสอน
ชั่วโมง
ที่ใช
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power
point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ
กิจกรรม
อ.อรอนงค
4
- บรรยายเนื้อหา
และคณะ
- สาธิตและอธิบายรายละเอียด
วัตถุดิบและอุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

12

- บทปฏิบัติการที่ 10 ไดแก
หมก ไกยาง ไสกรอกอีสาน

4

- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดย
แบงกลุมและทํารายงานบท
ปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power
point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิตและอธิบายรายละเอียด
วัตถุดิบและอุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดย
แบงกลุม
และทํารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน

อ.อรอนงค
และคณะ

สัปดาห
ที่

13

หัวขอ/รายละเอียด

- บทปฏิบัติการที่ 11 ไดแก
หมี่โคราช ขนมจีนน้ํายาปา

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power
point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ
4

กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิตและอธิบายรายละเอียด
วัตถุดิบและอุปกรณ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย

ผูสอน

อ.อรอนงค
และคณะ

ซักถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

14

- วางแผนกิจกรรม Active Learning ตามหัวขอที่
โดยวิธีการสุมเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม

4

- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการโดย
แบงกลุม
และทํารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนําเสนองาน (Power
point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ และเครื่องมือ
นํ า เ ส น อ ง า น ด ว ย รู ป ภ า พ อ.อรอนงค
PowerPoint
และคณะ
เอกสาร การออกแบบรายการ
อาหารและการจัดวาง อุปกรณ โตะ
ภาชนะที่จําเปนตองใชตามหัวขอที่
ไดรับมอบหมาย
- เอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

15

- ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม Active
Learning
ตามหัวขอที่ไ ดรับ
มอบหมาย

16

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช

ผูสอน

- การนําเสนอกิจกรรม Active Learning อ.อรอนงค
ตามหั ว ข อ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย พร อ มจั ด และคณะ
กิ จ กรรมออกร า น แสดงผลงานและจั ด
จําหนายอาหารไทยพื้นบานภาคเหนือและ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามโครงการ
กิ๋นลํา คํานัว
- นศ. จัดทํา รายงานสรุป การจัดกิจ กรรม
ออกร า น แสดงผลงานและจั ด จํ า หน า ย
อาหารไทยพื้ น บ า นภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ /คํานวณตนทุนอาหาร
เ บื้ อ ง ต น / ร า ค า ข า ย ต า ม โ ค ร ง ก า ร
กิ๋นลํา คํานัว
- อ า จ า ร ย สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ต ร ว จ
สุข อนามั ย ส ว นบุ ค คล ประเมิ น ผล และให
คะแนน

การสอบปลายภาค

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

1) การมีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเองสังคม
2) การตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
3) การเคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ
1) การมีความรู ความเขาใจในหลักการ
แนวคิ ด ทฤษฏี และเนื้ อ หาสาระสํ า คั ญ
เกี่ยวกับความเปนมาของอาหารไทยพื้นบาน1
เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบ
วิชาชีพ
2) การมีทักษะและความชํานาญในงานดาน
วิชาชีพ
1) ความสามารถในการทําความเขาใจและ
ประเมิ น ข อ มู ล แนวคิ ด และหลั ก ฐานใหม ๆ
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่
ไดในการพัฒนางานในวิชาชีพ

- สังเกตและประเมินพฤติกรรม ขณะ

1-15

10%

3-15

40%

1-16

30%

ฟงบรรยาย ฝกปฏิบัติการและเสนอ
ผลงาน โดยใชแ บบประเมิน เป นราย
บุคคล
- บันทึกการเขาชั้นเรียนและการมี
สวนรวม
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค
เชน การบาน การเขียนรายงาน การ
นําเสนอผลงาน โดยมีการฝกปฏิบัติ
ประกอบอาหาร จํานวน 12 ครั้ง
จากนั้นใหนักศึกษานําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากการสอบยอย
1) การมอบหมายงานการแกปญหา
จากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือ
สถานการณจําลอง
2) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ
ที่ เ ป ด โอกาสให มี ก ารอภิ ป รายแสดง
ความคิดเห็นไดมากขึ้น
- การสรางสรรครายการอาหารตาม
โจทยที่กําหนดและการสอบปลายภาค

ผลการเรียนรู

รายละเอียด

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

1) ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งรายบุคคลและความรับผิดชอบและงาน
กลุม
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางาน
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเหมาะสมตอบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมี
มนุษยสัมพันธ
ทักษะการ
1) ความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร
วิเคราะหเชิง
สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็นและฟง
ตัวเลข การ
ถายทอดและนําเสนอขอมูลไดอยางสรางสรรค
สื่อสาร และการ และมีประสิทธิภาพ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- รายงานกลุม

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

1-15

10%

1-15

10%

- รายงานบทปฏิบัติการ

1) ประเมินทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคล
หรือรายงานกลุมในสวนที่นักศึกษานั้น
รับผิดชอบ มีการมอบหมายงานกลุม
ใหแกนักศึกษา โดยสืบคนฐานขอมูล
จากหองสมุดและนําเสนอ
2) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

5.3 เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74

ระดับผลการเรียน
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนและเขารวมกิจกรรมฝกปฏิบัติไมต่ํากวา 85% (ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารปฏิบัติการวิชาอาหารไทยพื้นบาน 1 (ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กรรณการ พรมเสาร,นันทา เบญจศิลารักษ. (2542). สํารับไทย. กรุงเทพมหานคร: วรรณรักษ
กอบแกว นาคพินิจ. (2542). อาหารไทย.กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
กัณฑวีร วิวัฒนพาณิชย และบรรณาธิการ. รวมบทความการประชุมวิชาการเรื่อง ผักพื้นบานและอาหาร
พื้นบาน 4 ภาค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.
กานต เหมวิหค และสุปรียา หองแซง. (2556). อาหารอีสาน. กรุงเทพมหานคร: แสงแดด.
จรรยา สุบรรณ. (มงป.ป.). ตํารับอาหารชุดพิเศษ. กรุงเทพมหานคร: ขวัญเรือน ศรีสยามการพิมพ.
จรูญศรี พลเวียง. (ม.ป.ป.). อาหารไทย 4 ภาค. กรุงเทพมหานคร: แมบาน.
จันทร ทศานนท. (2538). อาหารไทย. พิมพครั้งที่9. กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้น.
ทัศนีย โรจนไพบูลย.(2542) “อาหารไทย”เอกสารสอนชุดวิชาอาหารและเคื่องดื่ม.นนทบุรี: สุโขทัย
ธรรมธิราช
บรรณาธิการสํานักพิมพแสงแดด. (2540). อาหารภาคเหนือ. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ ที พริ้นติ้ง จํากัด.
วาณี เอี่ยมศรีทอง และประหยัด สายวิเชียร. (2538). อาหารลานนา. เชียงใหม: บริษัท กลางเวียงการ
พิมพ จํากัด.
สงา ดามพงษ. (2542) . การนําอาหารพื้นบานคืนสูสังคมไทย. ในเพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, กัญจนา ดี
วิเศษ,
สิริรักษ บางสุด และพลวัฒน อารมณ.แซง. (2558). โอชะแหงลานนา มรดกวัฒนธรรมอาหารเมือง.
กรุงเทพมหานคร: แสงแดด.
เสวภา ศักยพันธ. (2534) .วิทยานิพนธเรื่องอาหารพื้นบานของภาคเหนือ. ไทย กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
เสวภา ศักยพันธ และยุพยง วิจิตรศิลป. (2538) .อาหารพื้นบานภาคเหนือ. พิมพครั้งที่ 2. เชียงใหม:
โรงพิมพดาว.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Food News Magazine, Health & Cuisine magazine, Gourmet& Cuisine Magazine รวมถึง
นิตยสาร และ website ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหาร

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผูเรียนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายวิชาตามแบบฟอรมการประเมินผลรายวิชา
2. การประเมินการสอน
คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยหลักสูตร/คณะฯ ทําหนาที่ประเมินการสอน จากการสุมการสังเกตการณสอน
และการสุมสัมภาษณผูเรียน ตลอดจนการนําขอมูลจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูเรียนมา
วิเคราะห
3. การปรับปรุงการสอน
ตอเนื่องจากการประเมินการสอน (ขอที่ 2 ) อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5) โดยละเอียด ระบุปญหาในการจัดการเรียนการสอน (ถามี) และแนวการแกไข หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงรายวิชา เพื่อนําไปใชในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ในภาคการศึกษาถัดไป โดย
ระบุรายละเอียดอยูในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการแตงตั้งโดยหลักสูตร/คณะฯ ทําหนาที่ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของผูเรียน โดยทวน
สอบการวัดและประเมินผลจากการสุม ตรวจผลงานของผูเรี ยน ขอสอบและการใหค ะแนนของผู ส อน ความ
สอดคลองกับเกณฑการประเมินผลที่ระบุไวในรายละเอียดรายวิชา และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากการสัมภาษณผูเรียนหรือสนทนากลุมผูเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนและทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในรายวิชา นําไปวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น โดยอาจารยผูสอนเปนผูรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน
วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียน สื่อการสอน การออกขอสอบ การวัดประเมินผล

