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การประกอบอาหารเอเชีย 2 (อาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอินโดนีเซีย
และอาหารมาเลเซีย)
Culinary of Asia II
(5073355)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน / หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
บริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
5073355 การประกอบอาหารเอเชีย 2 (อาหารเวียดนาม อาหารอินเดีย อาหารอินโดนีเชีย
และอาหารมาเลเชีย)
Culinary of Asia II
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ทรงพล วิธารวัฒนา
อาจารย์ โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์
4.1 ศูนย์การศึกษาในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ทรงพล วิธารวัฒนา
เบอร์โทรศัพท์: 099-6178820
อีเมลล์: Thongpol_vit@dusit.ac.th
อาจารย์ โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอร์โทรศัพท์: 089-1688948
อีเมลล์: sorat_vis@dusit.ac.th
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
อาหารเอเชีย 1 (อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการประกอบอาหารอาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอินโดนีเซีย
และอาหารมาเลเซียได้ถูกต้อง
2) ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอินโดนีเซีย
และอาหารมาเลเซียได้ถูกต้อง
3) ผู้เรียนสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม
อาหารอินโดนีเซียและอาหารมาเลเซียและสามารถดัดแปลงใช้อาหารอื่นๆได้
4) ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประกอบอาหารอินเดีย
อาหารเวียดนาม อาหารอินโดนีเซีย และอาหารมาเลเซียได้
5) ผู้เรียนสามารถประกอบอาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอินโดนีเซีย
และอาหารมาเลเซียได้
6) ผู้เรียนสามารถจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟอาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอินโดนีเซีย
และอาหารมาเลเซียได้สวยงามถูกต้องตามวัฒนธรรมของอาหาร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาอาหารเอเชีย วัฒนธรรมอาหารเอเชียและหลักการประกอบอาหารเอเชียของ
ประเทศอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เทคนิคในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเตรียมวัตถุดิ บ
การประกอบอาหาร การตัดแต่ง การนาเสนอ และฝึกปฏิบัติ กลุ่มอาหารอินเดีย ได้แก่ ชิเกนทันโดรี ขนมปัง
นาน ทิก้ามาซาล่าไก่ ซาโมซ่า บริยานีไก่ ไลต้า ซุปดาร์ ชัทเน่ เซฟ่อนไรส์ ชิกเกนบัตเตอร์ กุหลาบจามูน และ
มะม่วงพุดดิ้ง กลุ่มอาหารเวียดนาม ได้แก่ เฝอ บั่นก๋วน จ๊าวโตม แหนมเนือง บั้นแซ่ว บั้นหอย บั๋นหมี่อ๊อบ
ลา และบั๋นหมี่ปาเต้ กลุ่มอาหารอินโดนีเซีย ได้แก่สะเต๊ะ กาโดกาโด นาสิโกเรง เรนดัง บัคมีโกเรง หมี่อะยัม
ข้าวต้มมัดไส้ไก่ แซมบัล เบอเบคเบอตูตู ดาดาร์กุหลัน และโกลัค กลุ่มอาหารมาเลเซีย ได้แก่ ลักซา บะกุ๊ด
เต ชาร์ก๋วยเตี๋ยว ชิลีแซมบัลอิน ชิคาบิน นาสิเลอมัก ลัคซาแซมบัคอุดัง โรจัก โรตีจาไน โรตีจาราเซริมุกะ
และกุระมิลากา
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Study on history, food culture, principles of cooking in various categories of Asian
cuisines from India, Vietnam, Indonesia and Malaysia, Equipments and tools using techniques
for raw materials preparation and cooking, dishes decoration, and practical sessions; Indian
Cuisine: Tandoori Chicken (roasted chicken marinated in yoghurt seasoned with herbs and
spices), Nan Bread (slightly leavened bread in a large flat leaf shape), Anda Curry (spicy eggs
curry), Chicken Tikka (grilled marinated chicken on skewers), Chicken Dosas (fermented crepe
made from rice batter and black lentils stuffed with chicken), Chicken Briyani (steamed fragrant
yellow rice covered with chicken), Vegetable Palau (fried rice with mixed vegetable), Uttapam
(thick pancake with toppings cooked right into the batter), Chicken Makhani (butter chicken
curry), Chicken Tikka Masala (roasted chicken chunks served in rich-tasting orange-colored
sauce); Vietnamese cuisine as Pho (noodle soup served with basils, mint leaves, and bean
sprouts), Banh Cuon (stuffed steamed rice-skin dumplings with pork), Nem Guan (grilled
seasoning pork ball wrapped with rice flour sheet, mixed vegetables served with peanut dipping
sauce), Chao Tom (fried seasoning shrimp on sugarcaned skewers), Banh Hoi Tid Nuong (grilled
pork with rice vermicelli), Jueng Obb La (fried egg topped with Vietnamese pork sausages
served in hot pan), Banh Xeo (stuffed crispy egg crepe), Thif Ngoui (spicy Vietnamese pork
sausage), Indonesian cuisine as Satay (skewer of marinated meat), Beef Rendang (stewed beef
in coconut milk and spices), Kado Kado (mixed vegetable salad with peanut dressing), Nasi
Goreng (stir-fried rice with flavoring paste served with eggs, sausages, prawn crackers, pickled
cucumbers and carrots), Bakmi Goreng (stir-fried thin noodles with eggs, meat and vegetables),
Mee Ayam (boiled egg noodles in stock and topped with succulent slices of gravy-braised
chicken), Ketupat (steamed small bundles of rice wrapped in coconut leaf), Samosa (deep-fried
stuffed pastry), Sambal (spicy condiment of chili based sauce), Bebek Betutu (roasted duck in
banana leaf); Malaysian cuisine as Laksa (spicy noodle based curry soup), Bak Kut Teh (meaty
pork ribs simmered in complex broth of herbs and spices), Mee Rebus (spicy slightly sweet
curry-like gravy garnished with a hard boiled egg, calamansi limes, spring onions, Chinese
celery, green chillies, fried firm tofu, fried shallots and bean sprouts), Nasi Lemak (steamed rice
in coconut cream with herbs and spices wrapped in banana leaf served with cucumber slices,
small fried anchovies, roasted peanuts, hard boiled egg, and sambal), Ayam Percik (spicy
barbecued marinated chicken in chili and turmeric powder), Ayum Goreng Kunyit (deep-fried
turmeric chicken), Roti Canai (grilled circular and flat puffed bread usually served hot with
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curry), Tosei (thin pancake made from rice flour served with curry) and Rojak (fruit salad topped
with a spicy sauce of shrimp paste and toasted nut).
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการ
ของผู้เรียน

ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาได้ทั้งก่อนและหลังเวลาเรียน 1 ชั่วโมง ตาม
ตารางสอน หรือสามารถนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าที่นักศึกษาต้องการเข้าพบอาจารย์ หรือสามารถขอ
คาปรึกษาผ่าน email ได้

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม (TQF 2.1.1 (2-5))
1) ความมีวินั ย ตรงต่อเวลา และมีความรับ ผิดชอบต่อตนเองและสั งคมเคารพกฎระเบี ยบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (2.2.1.1 (2))
2) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (2.2.1.1 (3))
3) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (2.2.1.1 (4))
4) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (2.2.1.1 (5))
1.2 วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการประกอบอาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอินโดนิเชีย
และอาหารมาเลเชีย
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน ด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการรับ
ฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในชั้นเรียน
3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาได้อภิปรายแนวทางการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม
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5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาได้ทราบถึงสถานประกอบการที่
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอินโดนิเชียและอาหารมาเล
เชีย
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนจากการสังเกตในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยเฉพาะใน
ด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในชั้นเรียน
2) ประเมินผู้เรียนจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา
และความซื่อสัตย์
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะในศาสตร์ของอาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอิน
โดนิเชีย อาหารมาเลเชีย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความช านาญในการประกอบวิชาชีพได้
ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม (TQF 2.2.1 (1-2))
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ (2.2.1.1 (1))
2) การมีทักษะ และความชานาญ ในงานด้านวิชาชีพ (2.2.1.1 (2))
3) สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) สามารถศึกษาค้นคว้าและพัฒ นาความรู้ของตนเองได้และสามารถบูรณาการความรู้ ในศาสตร์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้
2.2 วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การให้ ภ าพรวมของความรู้ ก่อ นเข้ าสู่ บ ทเรีย น การสรุ ป ย้าความรู้ใหม่ ห ลั งบทเรียนพร้อ มกั บ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการ
เลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การสอนบรรยายประกอบสื่อการ
สอนและกรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาหาทางค้นคว้ าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ การใช้เทคนิคระดม
สมอง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น สอบถามและแลกเปลี่ ย นความรู้ การสาธิ ต
ประกอบการบรรยาย พร้อมอธิบายเทคนิคและเหตุผลในการทา การจัดแบ่งกลุ่ม มอบหมายงานให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติและร่วมกันทางานเป็นกลุ่ม เป็นต้น
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์และความรู้
4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น แบบฝึกปฏิบัติ ผลการฝึกปฏิบัติ และการนาเสนอรายงานทั้ง
แบบบุคคลและแบบกลุ่ม
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา

มคอ. 3
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม (TQF 2.3.1 (2))
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุของปัญหาและเสนอ
แนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถท าความเข้ า ใจและประเมิ น ข้ อ มู ล แนวคิ ด และหลั ก ฐานใหม่ ๆ จากแหล่ งข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
3) สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์ จาลอง โดยใช้
กรณีศึกษาหรือการกาหนดหัวข้อเพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์รูปแบบในอดีตและปัจจุบัน ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
2) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น โดยมี
การมอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษารวมกลุ่ ม เพื่ อ ระดมสมองในการแก้ ไขปั ญ หาโดยอาศั ย กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนาเสนอในการเรียนภาคปฏิบัติ
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม (TQF 2.4.1 (1-4))
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (2.2.4.1 (1))
2) ความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2.2.4.1 (2))
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ (2.2.4.1 (3))
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ (2.2.4.1 (4))
5) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการเรีย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
(2.2.4.1 (5))
4.2 วิธี ก ารสอนที่ ใช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้า นทั กษะความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

มคอ. 3
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ งทักษะในการสื่อสาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นมาตรฐานทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม (TQF 2.5.1 (2))
1) สามารถน าเทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อคณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคโนโลยีอื่ น ๆที่
เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และเสนอแนวทางใน
การพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถสื่ อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็ นและฟั ง สามารถถ่ายทอดและนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
3) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี นวั ต กรรมและสถานการณ์ โ ลกโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรีย งนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจา
ทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจั ด รายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เรี ย บเรี ย งเป็ น รายงาน และน าเสนอด้ ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นักศึกษารู้จักนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
5.3 วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น จากผลงานกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ ละบุคคล และงานกลุ่ม ได้แก่ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการทาตารับอาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอินโดนิเชียและอาหารมาเลเชีย
2) ประเมิน ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
- แนะน ารายละเอี ย ดวิ ชา การจั ด การ
เรียนการสอน ตลอดจนการวั ดและการ
ประเมินผล
- ทดสอบความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับอาหาร
เอเชีย 2
- บทนา บรรยายความรู้ทั่วไป ประวัติ
และความเป็ น มาของอาหารเอเชี ย
(อาหารอินเดีย อาหารเวียดนาม อาหาร
อินโดนีเซีย และอาหารมาเลเซีย)

2

3

4

อาหารเอเชีย 2
- รูปแบบประเภท
- วัตถุดิบ
- เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้

ความรู้ทั่วไปของอาหารในเอเชีย
- อาหารเวียดนาม
- อาหารอินเดีย
- อินโดนีเซีย
- อาหารมาเลเซีย

บทปฏิบัติการที่ 1 : การประกอบอาหาร

จานวน
ชั่วโมง
4

4

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
และสื่อที่ใช้
1. อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ อ. ทรงพล
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล อ. โสรัจจ์
และประเมินผล
2. บรรยายชี้แจงการติดตามสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
3. แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น (Pretest)
4. การบรรยายเนื้อหา
5. เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา อภิ ป ราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. แนะน าหนั ง สื อ เว็ บ ไซต์ และสื่ อ
ต่างๆ เพื่อการค้นคว้าข้อมูล
สื่อที่ใช้
* เอกสารประกอบการสอน
* โป รแ กรม ส าห รั บ น าเส น องาน
(PowerPoint)
1. การบรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power อ. จารึก
Point และเอกสารประกอบการเรียน อ. โสรัจจ์
การสอน พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ
สื่อที่ใช้
* เอกสารประกอบการสอน
* โปรแกรมสาหรับนาเสนองาน
(PowerPoint)
1. การบรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power
Point และเอกสารประกอบการเรียน
การสอน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ
4. นักศึกษานาเสนอข้อมูลที่ค้นคว้า
สื่อที่ใช้
* เอกสารประกอบการสอน
* โปรแกรมสาหรับนาเสนองาน
(PowerPoint)
* บรรยาย สาธิต

อ. ทรงพล
อ. โสรัจจ์

อ. ทรงพล

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

เวียดนาม การจัดตกแต่ง และการจัด
เสิร์ฟ ได้แก่ เฝอ ก๋วยจั๊บญวน แนมเนือง
ยาหมูยอ ขนมเบื้องญวน

5

6

7

8

บทปฏิบัติการที่ 2 : การประกอบอาหาร
เวียดนาม การจัดตกแต่ง และการจัด
เสิร์ฟ ได้แก่ กุ้งพันอ้อย เส้นหมี่หมูย่าง
ไข่กระทะ ปากหม้อญวน

บทปฏิบัติการที่ 3 : การประกอบอาหาร
อินเดีย การจัดตกแต่ง และการจัดเสิร์ฟ
ได้แก่ ข้าวหมกไก่ ข้าวผัดผักรวม พิซซ่า
อินเดีย แกงไก่หมักเนย แกงไก่ย่าง

บทปฏิบัติการที่ 4 : การประกอบอาหาร
อินเดีย การจัดตกแต่ง และการจัดเสิร์ฟ
ได้แก่ ไก่ทันโดรี แป้งนาน แกงกะหรี่ไข่
ไก่ย่าง แป้งทอดไส้ไก่

บทปฏิบัติการที่ 5 : การประกอบอาหาร
อินโดนีเซีย ได้แก่ สะเต๊ะ สตูวเ์ นื้อ สลัด
กาโด กาโด้ ข้าวผัดนาสิโกเรง

4

4

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
* ปฏิบัติการ
* อภิปราย ซักถาม
สื่อที่ใช้
* บทปฏิบัติการ
* ส่วนผสมและอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
* บรรยาย สาธิต
* ปฏิบัติการ
* อภิปราย ซักถาม
สื่อที่ใช้
* บทปฏิบัติการ
* ส่วนผสมและอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
* บรรยาย สาธิต
* ปฏิบัติการ
* อภิปราย ซักถาม
สื่อที่ใช้
* บทปฏิบัติการ
* ส่วนผสมและอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
* บรรยาย สาธิต
* ปฏิบัติการ
* อภิปราย ซักถาม
สื่อที่ใช้
* บทปฏิบัติการ
* ส่วนผสมและอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
* บรรยาย สาธิต
* ปฏิบัติการ
* อภิปราย ซักถาม

ผู้สอน
อ. โสรัจจ์

อ. ทรงพล
อ. โสรัจจ์

อ. จารึก
อ. โสรัจจ์

อ. ทรงพล
อ. โสรัจจ์

อ. ทรงพล
อ. โสรัจจ์

สื่อที่ใช้
* บทปฏิบัติการ
* ส่วนผสมและอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
9

บทปฏิบัติการที่ 6 : การประกอบอาหาร
อินโดนีเซีย ได้แก่ บะหมี่ผดั บัคมีโกเรง
หมี่อะยัม ข้าวต้มมัด ซาโมซ่า น้าพริก
แซมบัล เป็ดอบใบตอง

4

* บรรยาย สาธิต
* ปฏิบัติการ
* อภิปราย ซักถาม
สื่อที่ใช้

อ. ทรงพล
อ. โสรัจจ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่
10

11

12

13

14
15

หัวข้อ/รายละเอียด

บทปฏิบัติการที่ 7 : อาหารมาเลเซีย
ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวแกงลักซ่า บะกุด๊ เต ผัด
หมี่เรบัส ข้าวอบกะทิ ไก่ย่าง

บทปฏิบัติการที่ 8 : การประกอบ
อาหารมาเลเซีย ได้แก่ ไก่ทอด ข้าวขมิ้น
โรตียา่ ง แป้งทอดโทเซ่ สลัดผลไม้

บทปฏิบัติการที่ 9 : เสนอโครงงาน

บทปฏิบัติการที่ 10 : เสนอโครงงาน

นาเสนอรายงานและโครงการจากการ
ปฏิบัติการ
นาเสนอรายงานและโครงจากการ
ปฏิบัติการ

จานวน
ชั่วโมง
4

4

4

4

4
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
* บทปฏิบัติการ
* ส่วนผสมและอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
* บรรยาย สาธิต
* ปฏิบัติการ
* อภิปราย ซักถาม
สื่อที่ใช้
* บทปฏิบัติการ
* ส่วนผสมและอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
* บรรยาย สาธิต
* ปฏิบัติการ
* อภิปราย ซักถาม

ผู้สอน

อ. ทรงพล
อ. โสรัจจ์

อ. ทรงพล
อ. โสรัจจ์

สื่อที่ใช้
* บทปฏิบัติการ
* ส่วนผสมและอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
* ปฏิบัติการ
* อภิปราย ซักถาม

อ. พรงพล
อ. โสรัจจ์

สื่อที่ใช้
* บทปฏิบัติการ
* ส่วนผสมและอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
* ปฏิบัติการ
* อภิปราย ซักถาม

อ. ทรงพล
อ. โสรัจจ์

สื่อที่ใช้
* บทปฏิบัติการ
* ส่วนผสมและอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
นาเสนอรายงาน และจัดทาเป็นรูปเล่ม อ. ทรงพล
อ. โสรัจจ์
นาเสนอรายงาน และจัดทาเป็นรูปเล่ม อ. ทรงพล
อ. โสรัจจ์

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

คุณธรรม
จริยธรรม

1) การเรียนรู้จากสถานการณ์ จริงใน
การป ระกอบ อาห ารอิ น เดี ย อาห าร
เวียดนาม อาหารอิ นโดนิเชีย และอาหาร
มาเลเชีย
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
เนื้อหาวิชาเรียน ด้านระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ และการรับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิกในชั้นเรียน
3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
4) จั ด กิ จ กรรมพิ เศษเพื่ อ พั ฒ นาการ
เรี ย นรู้ โดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ อ ภิ ป รายแนว
ทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่าง
กรณี ศึ ก ษา โดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ราบถึ ง
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า รที่ ส าม าร ถ เป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการประกอบอาหาร
อิน เดี ย อาหารเวีย ดนาม อาหารอิ น โดนิ
เชียและอาหารมาเลเชีย

1) ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนจาก
การสังเกตในกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน โดยเฉพาะในด้าน
ระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ และ
การรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก
ในชั้นเรียน
2) ประเมินผูเ้ รียนจากการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้าน
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา
และความซื่อสัตย์

ความรู้

1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้า
สู่ บ ทเรี ย น การสรุ ป ย้ าความรู้ ใ หม่ ห ลั ง
บทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชา
หนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการ
เลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ
2) ใช้ ก ารสอนหลายรู ป แบบ ตาม
ลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การสอน
บ รรย าย ป ระ ก อบ สื่ อก ารส อ น แ ล ะ
กรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาหาทางค้นคว้า
หาข้อมูล เพิ่ ม เติ มจากแหล่งต่ างๆ การใช้

1) ประเมิ น จากผลงานระหว่า ง
ภาค เช่น แบบฝึกปฏิบัติ ผลการฝึก
ปฏิบัติ และการนาเสนอรายงานทั้ง
แบบบุคคลและแบบกลุ่ม
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
และการสอบปฏิบัติ

สัปดาห์ที่ สัดส่วน
ประเมิน ของ
การ
ประเมิ
นผล
1-16

10%

3-15

40%

มคอ. 3
ผลการ
เรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วน
ประเมิน ของ
การ
ประเมิ
นผล

เทคนิคระดมสมอง ให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิ ด เห็ น สอบถามและ
แลกเปลี่ยนความรู้ การสาธิตประกอบการ
บรรยาย พร้อมอธิบายเทคนิคและเหตุผล
ในการทา การจัดแบ่งกลุ่ม มอบหมายงาน
ให้ นักศึกษาฝึกปฏิบั ติและร่วมกันทางาน
เป็นกลุ่ม เป็นต้น
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
ให้ นั กศึ กษ าได้ ท ด ล องฝึ กป ฏิ บั ติ ใน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์และความรู้
4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการใน
ห้องเรียน
ทักษะ
ปัญญา

1) การมอบหมายงานการแก้ ปั ญ หา
จากโจทย์ ปั ญ หาและกรณี ศึ ก ษา หรื อ
สถานการณ์จาลอง โดยใช้กรณีศึกษาหรือ
การก าห น ด หั วข้ อเพื่ อ ให้ นั กศึ ก ษ า
วิเคราะห์ รู ป แบบในอดี ต และปั จ จุ บั น ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
2) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่
เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารอภิ ป รายแสดงความ
คิดเห็นได้มากขึ้น โดยมีการมอบหมายให้
นักศึกษารวมกลุ่มเพื่อระดมสมองในการ
แก้ ไขปั ญ หาโดยอาศั ย กระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ แ ละสร้ างสรรค์ ผ ลงานเพื่ อ
นาเสนอในการเรียนภาคปฏิบัติ
ทักษะ
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่ง
ความสัมพัน ต้อ งแนะน ากฎ กติ กา มารยาท บทบาท
ธ์ระหว่าง
ความรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้
บุคคลและ ร่วมกัน
ความ
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย
รับผิดชอบ ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่ง
หน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตั ว อย่ า งผลกระทบของทั ก ษะ
ด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรก
ในเนื้อหาวิชาเรียน

1) ประเมิ น จากผลงานการ
แก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ป ร ะ เมิ น โด ย ก า ร ส อ บ
ข้ อ เขี ย นด้ ว ยโจทย์ ที่ ต้ อ งใช้ ทั ก ษะ
ทางปัญญา

2
16

30%

1) มอบหมายนั กศึก ษาประเมิ น
ตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการ
ประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

1-15

10%

มคอ. 3
ผลการ
เรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) มอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก ารเรี ย บ
เรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมี
การน าเสนอด้ วยวาจาทั้ งแบบปากเปล่ า
และใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
2) มอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก ารสื บ ค้ น
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจัด รายวิชาให้นั กศึกษาสืบค้ น
ข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนาเสนอ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นักศึกษารู้จัก
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์

1) ประเมินจากผลงานกิจกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตั วเล ข ก าร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ม อบหมาย
แต่ ล ะบุ ค คล และงานกลุ่ ม ได้ แ ก่
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการทาตารับอาหาร
อินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอิน
โดนิเชียและอาหารมาเลเชีย
2) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ด้ วยภาษาเขี ย นจากรายงานแต่ ล ะ
บุ ค คลหรื อ รายงานกลุ่ ม ในส่ ว นที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
3) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ด้ ว ยภาษาพู ด จากพั ฒ นาการการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ สัดส่วน
ประเมิน ของ
การ
ประเมิ
นผล
1-2
10%

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74

ระดับผลการเรียน
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลัก
ทัตดารา กาญจนกุญชร และคณะ. 2558. เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารเอเชีย 2 (อาหาร
อินเดีย อาหารเวียดนาม อาหารอินโดนีเซีย และอาหารมาเลเซีย). มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่สาคัญ
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. 2547. รสเยี่ยมจากเวียดนาม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: แสงแดด
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สุขภาพดีตามวิถีธรรมชาติ. พฤษภาคม 2551. เล่มที่ 082.
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งานวิจัย.
ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์. 2558. อาหารและวัฒนธรรมการกินคนอาเซียน. สถาพรบุ๊คส์.
พจน์ สัจจะ. 2540. โลกวัฒนธรรมของอาหาร. กรุงเทพมหานคร: แสงแดด.
พิชัย วาสนาส่ง. 2545. ข้างครัว 2. กรุงเทพมหานคร: สีดา.
พิชัย วาสนาส่ง. 2547. ข้างครัวตะวันออก. กรุงเทพมหานคร: สีดา.
วารีรัตน์ ปั้นทอง. 2544. วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเขต
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Food News Magazine, Health & Cuisine magazine, Gourmet& Cuisine Magazine
รวมถึงนิตยสาร และ website ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ในประเด็น วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
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ผลสั ม ฤทธิ์ท างการศึ ก ษาและการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของนั กศึ ก ษา โดยใช้ วิธีก ารต่ างๆ ที่
เหมาะสม เช่น แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทุกโอกาสที่
เข้าสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- การประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความสมบูรณ์ของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
- การสัมมนาการเรียนการสอน กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ได้จากการสอบถามนักศึกษา การ
ตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
4.1 ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรีย นรู้ของนั กศึ กษาจากการปฏิบั ติ รายงาน ผลงานที่ ได้ รับ
มอบหมายต่างๆ
4.2 ตรวจสอบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้เพิ่มเติมของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร รวมถึงการทวน
สอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิชา คณะผู้สอนผู้รับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อนาเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพั ฒ นาในรายงานรายวิช า เสนอต่อผู้ บ ริห ารหลั กสู ต รเพื่ อนาเข้าที่ ป ระชุมอาจารย์ป ระจาหลั กสู ต ร
พิจารณาให้ความคิดเห็น และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป

