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หมวด 5

หมวด 6

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
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หมวด 7

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4512225 ขนมไทยพื้นบาน และขนมไทยรวมสมัย
Local and Contemporary Thai Desserts
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.เอกพล ออนนอมพันธุ
อาจารยผูสอน
1. ผศ.เอกพล ออนนอมพันธุ
2. อ.จารุณี วิเทศ
อาจารยประจําสาขาวิชาคหกรรศาสตร
เบอรโทรศัพท 08-6339-6186 อีเมลล : charunee30@gmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษาเขาใจตํารับขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัยที่นิยมในปจจุบัน
1.2 นั ก ศึ ก ษามี ความรู เกี่ ย วกั บ ประเภท วัต ถุ ดิ บ อุป กรณ ในการเตรีย มและการประกอบขนมไทย
พื้นบานและขนมไทยรวมสมัย
1.3 นักศึกษามีความรูในการจัดตกแตงและการจัดเสิรฟ และมีทักษะในการปฏิบัตขิ นมไทยพื้นบานและ
ขนมไทยรวมสมัยได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเขาใจตํารับขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัยที่นิยมในปจจุบัน มีความรู
เกี่ย วกั บประเภท วัตถุดิบ อุป กรณ ในการเตรียม การประกอบ การจั ดตกแต งและการจัดเสิรฟ รวมทั้ งมี
ทักษะในการปฏิบัติขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัยได
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัยที่นิยมในปจจุบัน ประเภท
วัตถุดิบ อุปกรณในการเตรียมและประกอบขนมไทย การจัดตกแตงและการจัดเสิรฟ
Study the meaning and importance of Thai traditional and contemporary desserts. The
course discusses the different types of Thai desserts, what they consist of, how they are
cooked, decorated and served
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ฝกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห

มคอ.3 ขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัย
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมี คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
(2) มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
(4) มีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
1.2 วิธีการสอนการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) การเรียนรูจากสถานการณจริง
(2) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
(4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู
(5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
(2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรีย นต องมีความรู ความเขาใจ และทั กษะในศาสตรดานคหกรรมศาสตรและการบริการ สามารถ
ประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุม
(1) มีองคความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ
เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา
(2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา คหกรรมศาสตร
(3) มีความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในการพัฒนา องคความรูใหม มีความรู
ความเขาใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อ แกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพคหกรรม
ศาสตร
2.2 วิธีการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การใหความรูกอนเขาสูบทเรียน และสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรูใหม
กั บ ความรู เดิ ม การเชื่ อ มโยงความรู จ ากวิ ช าหนึ่ งไปสูอี กวิช าหนึ่ งในระดับ ที่ สู งขึ้ น การเลื อกใชวิธีก ารสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การฝก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน การเรียนแบบ
รวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
มคอ.3 ขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัย
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(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกงานในองคกรที่เกี่ยวของทางดานคหกรรมศาสตรและการ
ทัศนศึกษา จากวิทยากร ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
(4) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอรายงาน
การคนควาหนาชั้น
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถประมวลผลขอมูลและคนหาขอเท็จจริง เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูดานคหกรรมศาสตรกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ
สามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพ
(3) มีความสามารถในการเรียนรูและพั ฒนาต อยอดเพื่ อสรางสรรคองคความรูใหม ๆ ได ดวยตนเองเพื่ อ
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา โดยเริ่มจากโจทยที่งาย และ
เพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
(3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญาใหไดฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห
ความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแก วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ เปนตน
(4) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการมีสวนรวม
ถามตอบในชั้นเรียนมากขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่
ไดอยางเหมาะสม
(3) มี ทักษะในการบริหารการจั ด การ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น ทั้ งในฐานะของผูนํากลุมและ
สมาชิกที่ดีไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ใชการสอนแบบกลุม ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาท ความรับผิดชอบของแตละคนใน
การเรียนรูรวมกัน
มคอ.3 ขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัย
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(2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
(3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวนใหญ
(2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ สามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
(1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกตใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการประมวลผล
แปลความหมาย วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
(2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ ทั้งใน
การฟง พู ด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งสามารถเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
(3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมทั้งเพื่อการสืบคนและ
ติดตามความกาวหนาในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือการคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ โดย
ผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
(2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวยวาจาแบบ
ปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
(3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การจั ด รายวิ ช าสั ม มนาให นั ก ศึ ก ษาสื บ ค น ข อ มู ล เรี ย บเรี ย งเป น รายงาน และนํ า เสนอด ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมากอน
(3) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สารด ว ยภาษาเขี ย นจากรายงานแต ล ะบุ ค คลหรื อ รายงานกลุ ม ในส ว นที่
นักศึกษารับผิดชอบ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การนําเสนอในการสัมมนานิทรรศการงานวิจัยตอผู
เยี่ยมชมดวยวาจา
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1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

2

สัปดาห
ที่
3

4

5

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด
แนะนํารายละเอียดวิชา
วัตถุประสงค แนวการสอน
การวัดผลและการประเมินผล
- ขนมไทยพื้ น บ านและขนมไทย
รวมสมัยที่นิยมในปจจุบัน
ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณในการ
เตรียมและการประกอบขนมไทย
การจัดตกแตงและการจัดเสิรฟ

-

บทปฏิบัติการที่ 1 ไดแก
1. ขนมตมแดง
2. ขนมตมขาว
3. เล็บมือนาง
4. ขนมโค

หัวขอ/รายละเอียด
บทปฏิบัติการที่ 2 ไดแก
1. ขนมปลากริม
2. กลวยบวชชี
3. บัวลอย
บทปฏิบัติการที่ 3 ไดแก
1. ขาวเหนียวมูลหนาตางๆ
2. ขนมกลวย
3. ขาวเมาคลุก
บทปฏิบัติการที่ 4 ไดแก
1. ขาวตู
2. ขนมถวยตะไล
3. ขนมบาบิน่

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
- อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค
4

และ เปาหมายของรายวิชา เกณฑการ
วัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือ
และ website
สื่อที่ใช เอกสารประกอบการสอนวิชา
ขนมไทยพืน้ บานและขนมไทยรวมสมัย
- อุปกรณจริงที่ใชทําขนมและการจัด
เสริ์ฟ

4

- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
4
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ

4

4

อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ

ผูสอน
อ.จารุณี วิเทศ

อ.จารุณี วิเทศ

ผูสอน
อ.จารุณี วิเทศ

อ.จารุณี วิเทศ

อ.จารุณี วิเทศ
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6

บทปฏิบัติการที่ 5 ไดแก
1. ขาวตมมัด
2. สาคูเปยก

4

7

บทปฏิบัติการที่ 6 ไดแก
1. ขนมครก
2. ตะโก
3. ขนมเปยกปูน

4

8

บทปฏิบัติการที่ 7 ไดแก

4

9

บทปฏิบัติการที่ 8 ไดแก
1. ขาวเหนียวแกว
2. ขาวเหนียวแดง

4

10

บทปฏิบัติการที่ 9 ไดแก
1.ขนมชั้น
2.ขนมสาลี่อบ

4

11

บทปฏิบัติการที่ 10 ไดแก
1. ลอดชองน้ํากะทิ
2. ทับทิมกรอบ

4

1. ขนมหมอแกง
2. ขนมสอดไส

- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
- สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ

อ.จารุณี วิเทศ

- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
- สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ

อ.จารุณี วิเทศ

อ.จารุณี วิเทศ

อ.จารุณี วิเทศ

อ.จารุณี วิเทศ

อ.จารุณี วิเทศ
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สัปดาห
ที่
12

13

หัวขอ/รายละเอียด
บทปฏิบัติการที่ 11 ไดแก
1. ทับทิมกรอบ
2. สาคูเปยก
3. กลวยเชื่อม
บทปฏิบตั กิ ารที่ 12 ไดแก
1. กลวยเชื่อม
2. ขนมขี้หนู

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

14

บทปฏิบัติการที่ 13 ไดแก
1. ขนมกง
2. ไขหงส

4

15

นําแสดงผลงานตามที่
หลักสูตรจัดขึ้น

4

16

กิจกรรมการเรียนการสอน
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
- สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ

- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
สื่อที่ใชเอกสารประกอบการสอน
- สวนผสม และอุปกรณฝกปฏิบัติ
- ผูส อนตรวจผลงาน และใหคะแนน

ผูสอน
อ.จารุณี วิเทศ

อ.จารุณี วิเทศ

อ.จารุณี วิเทศ

อ.จารุณี วิเทศ

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

คุณธรรม
จริยธรรม

1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความ
อดทน
2) มีเจตคติที่ดตี อวิชาชีพและแสดงออกซึ่ง
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ
1) มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการของศาสตรตางๆ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา คหกรรมศาสตร

1) อาจารย ประเมิน
โดยจากการสังเกต
พฤติกรรมการ
แสดงออกตามปกติ
ของนักศึกษา

ความรู

1) ประเมินจาก
ผลงานหวางภาค
เรียน

2-14

1) ประเมินผลจาก
ขอผิดพลาดของ
ผลงาน

2-14

30%

1) สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน และจา
ทํางานกลุม

1-15

5%

1) มี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี 1) ประเมินจากการ
สารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมทั้ง นําเสนองาน
เพื่อการสืบคนและติดตามความกาวหนาใน
องคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ

15

10%

ทักษะทาง
ปญญา

1) มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการองค
ความรูดานคหกรรมศาสตรกับศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใชความรูใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชีวิต
ไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพ
1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู
ทักษะ
ความสัมพันธ สิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ระหวางบุคคล 2) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถ
และความ ทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะของผูนํากลุม
รับผิดชอบ และสมาชิกที่ดีไดอยางเหมาะสม
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
5%
1-15

30%

3. การประเมินผล
3.3 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 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนและเขารวมกิจกรรมฝกปฏิบัตกิ ารไมต่ํากวา 85 % (ยกเวนกรณีมีเหตุจาํ เปน)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารปฏิบัติการวิชาขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัย
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ตํารา เอกสาร งานวิจัย บทความและสื่อวีดิทัศนดานวัฒนธรรมอาหารไทยและขนมไทย
จริยา เดชกุญชร. (2549). ขนมไทยเลม1. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สถาพรบุค.
ทิพาวรรณ เฟองเรือง. (2548). อาหาร -ขนม. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เอช ที พี เพรส.
มณเฑียร ศุภลักษณ. (2541). ตํานานขนมไทย. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ.
รัมภา ศิริวงศ. (2552). ขนมไทย. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิสชิ่ง.
วันชัย อิงปญจลาภ. (2543). ขนมไทย. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
วิไลลักษณ อิสระมงคลพันธ. (2550). ขนมไทยรสอรอย. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : แสงแดด.
ศันสนีย วีระศิลปชัย และปรามินทร เครือทอง. (2546). ทาวทองกีบมา“มาดามฟอลคอน”“ขนม
ไทย”หรือ“ขนมเทศ”. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มติชน.
ศรีนวล โกมลวานิช. (2535). ตํารับเครื่องวางและขนมไทย. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
อัมรินทรพริ้นติ้งกรุพ.
ศรีสมร คงพันธุ และมณี สุวรรณผอง. (2538). ขนมไทย 1 ขนมไทย 2. พิมพครั้งที่ 5.
กรุงเทพฯ : แสงแดด.
ศรีสมร คงพันธุ. (2539). ขนมไทย. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : แสงแดด.
ส. พลายนอย. (2545). ขนมแมเอย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรุงเทพฯ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Food News Magazine, Health & Cuisine magazine, Gourmet& Cuisine Magazine รวมถึงนิตยสาร
และ website ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหาร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาโดยการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน และใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา
ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยใชแบบประเมิน
ผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ผานชองทางระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ไดแก การสังเกตการณการสอนของผูสอนรวม ผล
คะแนนและผลการสอบของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลประเมินการเรียนรูโดยคณะกรรมการของหลักสูตร
ที่ไดรับการแตงตั้ง
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข อ มู ล เพิ่ มเติ มในการปรับ ปรุงการสอน ไดแก การสัม มนา/ประชุม การจัด การเรีย นการสอนภายใน
หลักสูตรและกลุมวิชาที่เกี่ยวของ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มี ก ารทบทวนสอบมาตรฐานและผลสั ม ฤทธิ์ร ายวิช าของนั ก ศึก ษา ได จ ากการสอบถามนั ก ศึก ษา การ
ตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมไดดังนี้
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากแบบทดสอบ ขอสอบ รายงาน ผลงาน และคะแนน
พฤติกรรม
- ตรวจสอบงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาที่เรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร รวมถึงการทวนสอบ
มาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิชาคณะผูสอนผูรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน และกลยุทธการสอนที่ใชจะมีการประชุมรวมกันเพื่อนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใน
รายงานรายวิชา เสนอตอผูบริหารหลักสูตรเพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็น
และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

มคอ.3 ขนมไทยพื้นบานและขนมไทยรวมสมัย
โรงเรียนการเรือน

