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มคอ.3
ขนมไทย 2 (ขนมไทยพื้นบาน และขนมไทยรวมสมัย)
Thai Desserts 2 : Local and Contemporary Thai
Desserts
รหัสวิชา 5073312

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ภาคเรียนที่ 2/2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิชา

2
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
5073312 ขนมไทย 2 (ขนมไทยพื้นบาน และขนมไทยรวมสมัย)
Thai Desserts 2 : Local and Contemporary Thai Desserts
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
4.1 ในมหาวิทยาลัย
ดร.อรอนงค ทองมี
อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอรโทรศัพท: 062-1954914
อีเมลล: onanong_tho@dusit.ac.th
อาจารยราตรี เมฆวิลัย
อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอรโทรศัพท: 086-0202211
อีเมลล: ratee_mek@dusit.ac.th
อาจารยนวลเพ็ญ ธรรมษา
อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอรโทรศัพท: 081-7031676
อีเมลล: nim_naunpen@hotmail.com
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4.2 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
มนฤทัย ศรีทองเกิด
อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอรโทรศัพท: 083-0883373
อีเมลล
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลําปาง
อรรถ ขันสี
อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอรโทรศัพท: 089-08531256
อีเมลล
สังวาลย ชมพูจา
อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอรโทรศัพท: 082-4594651
อีเมลล
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง
เบอรโทรศัพท:
อีเมลล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ขนมไทย 1 (ขนมไทยดั้งเดิม)
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
23 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษามีความรูตํารับขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัยที่นิยมในปจจุบัน
1.2
นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณในการเตรียมและการประกอบขนมไทย
พื้นบานและขนมไทยรวมสมัย
1.3 นักศึกษามีความรูในการจัดตกแตงและการจัดเสิรฟ และมีทักษะในการปฏิบัติขนมไทยพื้นบานและ
ขนมไทยรวมสมัยได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัยที่นิยมในปจจุบัน ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณในการเตรียม
และการประกอบขนมไทย การจัดตกแตงและการจัดเสิรฟ ฝกปฏิบัติขนมไทย ไดแก ขนมตมแดง ขนมตมขาว
ขนมโค ขาวเหนียวแกว ขาวเหนียวแดง ขาวเหนียวมูนหนาตางๆ ขาวตู ขาวเหนียวหนานวล ขาวตมมัด ขาวเมา
คลุก ขนมครก เล็บมือนาง ตะโก ขนมเปยกปูน ขนมกลวย ขนมสอดไส ขนมชั้น ขนมถวยตะไล ขนมสาลี่อบ
ขนมบาบิ่น ขนมหมอแกง กลวยบวช ขนมปลากริม บัวลอย ลอดชองน้ํากะทิ ทับทิมกรอบ สาคูเปยก กลวยเชื่อม
ขนมขี้หนู ไขหงส และขนมกง

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ไมมี

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ฝกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
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อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ หรือเฉพาะรายที่ตองการ
คําปรึกษา โดยสามารถติดตอไดทาง อีเมล และโทรศัพท
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรีย นต อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เพื่ อการดํา รงชี วิตอยู ใ นสั งคมไดอ ยางราบรื่ นและมีค วามสุข ดังนั้ น
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) การมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
3) การตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ
1.2 วิธีสอน
1) การเรียนรูจากสถานการณจริง
2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู
5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา
1.3 วิธีประเมินผล
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรดานการประกอบอาหารและการบริการ รวมทั้ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวของ สามารถประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุม
1) การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวของ เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชํานาญ ในงานดานวิชาชีพ
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3) ความสามารถในการนําความรูมาประยุกตใชในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) ความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองได และสามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนประโยชนในวิชาชีพได
2.2 วิธีสอน
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การฝก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหา
เปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
3) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 วิธีประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอ
รายงานการคนควาหนาชั้น
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
เพื่อคนหาขอเท็จจริง หรือตนเหตุของปญหา และเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค
2) ความสามารถในการทําความเขาใจและประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการพัฒนางานในวิชาชีพ
3) ความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3.2 วิธีสอน
1) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
2) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
3.3 วิธีประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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ผูเรียนตองมีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะดาน
ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ
5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีสอน
1) ใชการการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแต
ละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธีประเมินผล
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวนใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ มาประยุกตใชในการสืบคน วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการพัฒนางาน
หรือแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็นและฟง ถายทอดและนําเสนอ
ขอมูลไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2) การจัดรายวิชาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.3 วิธีประเมินผล
1) ประเมิ นทั ก ษะการสื่ อ สารด วยภาษาเขี ยนจากรายงานแตล ะบุ คคลหรือรายงานกลุมในส วนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การนําเสนอ
สัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
หที่
1

2

3

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช
ชั่วโมง
- แนะนํารายละเอียดวิชา
4
- อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงคและ
วัตถุประสงค แนวการสอน การ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผลและ
วัดผลและการประเมินผล
ประเมินผล แนะนําหนังสือ และ website
- อ. บรรยายประกอบสื่อการสอน แผน
- ขนมไทยพื้น บา นและขนมไทยรว ม
Power point
สมัยที่นิยมในปจจุบนั
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอนวิชาขนมไทย 2
- ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณในการ
(ขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัย)
เตรียมและการประกอบขนมไทย การ
- เครื่องฉาย (Visualized) และ โปรแกรม
จัดตกแตงและการจัดเสิรฟ
นําเสนองาน (Power point)
บทปฏิบัติการที่ 1 ไดแก
4
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
ขนมต มแดง, ขนมต มขาว, ขนมโค,
- นศ. ฝกปฏิบัติ
ขนมขี้หนู
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
บทปฏิบัติการที่ 2 ไดแก
4
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
ขาวเหนียวแดง ขาวเหนียวแกว ขาว
- นศ. ฝกปฏิบัติ
เหนียวมูลหนาตาง ๆ (หนาสังขยา,
สื่อที่ใช
หนากุง,หนากระฉีก)
- เอกสารประกอบการสอน
- สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ

ผูสอน
ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย
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สัปดา
หที่
4

5

6

7

8

9

10

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช
ชั่วโมง
บทปฏิบัติการที่ 3 ไดแก
4
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
สาคูเปยก,กลวยบวดชี,
- นศ. ฝกปฏิบัติ
ขนมกลวย, กลวยเชื่อม(กลวยไข และ
สื่อที่ใช
กลวยน้ําวา)
- เอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
บทปฏิบัติการที่ 4 ไดแก
4
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
ขนมตะโก, ขนมถวยตะไล, ทับทิม
- นศ. ฝกปฏิบัติ
กรอบ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
บทปฏิบัติการที่ 5 ไดแก
4
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
ขนมชั้น, ขนมเปยกปูน,
- นศ. ฝกปฏิบัติ
ขนมบัวลอย
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
บทปฏิบัติการที่ 6 ไดแก
4
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
ขาวตมมัด, ขนมสอดไส
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
บทปฏิบัติการที่ 7 ไดแก
4
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
ขาวตู, ขาวเมาคลุก, ขาวเหนียว
- นศ. ฝกปฏิบัติ
หนานวล
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
บทปฏิบัติการที่ 8 ไดแก
4
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
ขนมปลากริม, ขนมลอดชอง
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
บทปฏิบัติการที่ 9 ไดแก
4
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
ขนมบาบิ่น, ขนมหมอแกง
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน

ผูสอน
ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน

ผูสอน

11

บทปฏิบัติการที่ 10 ไดแก
ขนมไขหงส ,เล็บมือนาง

4

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

12

บทปฏิบัติการที่ 11 ไดแก
ขนมสาลี่อบ ขนมครก

4

13

บทปฏิบัติการที่ 12 แนวทางการ
พัฒนาขนมไทยรวมสมัย

4

นักศึกษานําเสนอ แนวทางการพัฒนาขนม
ไทยรวมสมัย เพื่อจําหนาย คนละ 1 ตํารับ

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

14

บทปฏิบัติการที่ 13 แนวทางการ
พัฒนาขนมไทยรวมสมัย

4

นักศึกษานําเสนอ แนวทางการพัฒนาขนม
ไทยรวมสมัย เพื่อจําหนาย คนละ 1 ตํารับ

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

15

บทปฏิบัติการที่ 14 แนวทางการ
พัฒนาขนมไทยรวมสมัย

4

นักศึกษานําเสนอ แนวทางการพัฒนาขนม
ไทยรวมสมัย เพื่อจําหนาย คนละ 1 ตํารับ

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

ดร. อรอนงค ทองมี
อ. นวลเพ็ญ ธรรมษา
อ. ราตรี เมฆวิลัย

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

คุณธรรมและ
จริยธรรม

1) ความมี วิ นั ย ตรงต อ เวลา และมี ค วาม
รั บ ผิ ด ช อบต อ ตนเอง และสั ง ค มเค า รพ
กฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
2) การตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต

การประเมินพฤติกรรมดาน
ความรับผิดชอบ พฤติกรรม
ดานคุณธรรม และจริยธรรม
การเขาชั้นเรียน การมีสวน
รวม และนําเสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%
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ผลการเรียนรู

ความรู

รายละเอียด
3) การเคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
4) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ
1) การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีแ ละเนื้อหาสาระสํา คัญของรายวิช าที่
เกี่ยวของ เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชํานาญ ในงานดาน
วิชาชีพ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

- ประเมินจากผลงานระหวาง
ภาค เชน การบาน การเขียน
รายงาน การสอบยอย การ
นําเสนอรายงานการคนควา
หนาชั้นเรียน
- การฝกปฏิบัติในชั้นเรียนดู
ความรูและความชํานาญใน
การฝกปฏิบัติ
- ประเมินโดยการสอบ
ขอเขียน
- ประเมินแนวทางการพัฒนา
ขนมไทยรวมสมัย
- สอบปฏิบัติ
- สอบปลายภาค
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
โดยสังเกตความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมายเปนกลุม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1-15

40 %

15-16

30 %

1-15

10%

2

10%

ทักษะปญญา

1) ความสามารถในการทําความเขาใจและ
ประเมิ น ข อ มู ล แนวคิ ด และหลั ก ฐานใหม ๆ
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่
ไดในการพัฒนางานในวิชาชีพ

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1) ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางาน
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดง
ความคิ ด เห็ น ได อ ย า งเหมาะสมกั บ บทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ
1) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุป ประเมินทักษะการสื่อสารดวย
ประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็นและฟง ถายทอดและ ภาษาพูดจากพัฒนาการการ
นํ า เสนอข อ มู ล ได อ ย า งสร า งสรรค แ ละมี นําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ประสิทธิภาพ

ทักษะ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3. เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
ระดับผลการเรียน
A
90-100
C
B+
85-89
D+
B
75-84
D
C+
70-74
F
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

ชวงคะแนน
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกพล ออนนอมพันธ. เอกสารประกอบการสอนขนมไทย2 (ขนมไทยรวมสมัยและขนมไทยพื้นบาน).
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ทัศนีย โรจนไพบูลย. (2532). ตํารับขนมไทย. กรุงเทพมหานคร: เจเนอรอลบุคส เซ็นเตอร.
แมบาน. ขนมไทยพรอมเทคนิคการหอขนมดวยใบตอง. พิมพครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
แมบาน.
วิไลลักษณ อิสระมงคลพันธ. (2550). ขนมไทยรสอรอย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแมบาน.
วรดุลย ตุลารักษ. วัฒนธรรมอาหารการกิน:ขนมไขเหี้ย.ครัว. 4 (37) : 88-89. กรกฎาคม 2539.
ศรีสมร คงพันธุ , มณี สุวรรณผอง และอัจฉรา ชินาลัย. (2534). ขนมไทย2. กรุงเทพฯ: ศูนยการพิมพพลชัย.
สุรชา บุญรักษา. (2558) .วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคมมิถุนายน 2558) “แนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อสรางการรับรูคุณคาขนมไทยในจังหวัด
สมุทรสาครตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค”. นครปฐม : พิมพครั้งที่ 1.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
นิตยสาร และ website ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑขนมไทย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผูเรียนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชาตามแบบฟอรมการประเมินผลรายวิชา
2. การประเมินการสอน

13
คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยหลักสูตร/คณะฯ ทําหนาที่ประเมินการสอน จากการสุมการสังเกตการณ
สอน และการสุมสัมภาษณผูเรียน ตลอดจนการนําขอมูลจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูเรียน
มาวิเคราะห
3. การปรับปรุงการสอน
ตอเนื่องจากการประเมินการสอน (ขอที่ 2 ) อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5) โดยละเอียด ระบุปญหาในการจัดการเรียนการสอน (ถามี) และแนวการแกไข หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงรายวิชา เพือ่ นําไปใชในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ในภาคการศึกษาถัดไป
โดยระบุรายละเอียดอยูในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการแตงตั้งโดยหลักสูตร/คณะฯ ทําหนาที่ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของผูเรียน โดยทวน
สอบการวัดและประเมินผลจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน ขอสอบและการใหคะแนนของผูสอน ความ
สอดคลองกับเกณฑการประเมินผลที่ระบุไวในรายละเอียดรายวิชา และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากการสัมภาษณผูเรียนหรือสนทนากลุมผูเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนและทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในรายวิชา นําไปวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น โดยอาจารยผูสอนเปนผูรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียน สื่อการสอน การออกขอสอบ การวัดประเมินผล

