รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4513245 การประกอบอาหารจานเดียว
One-dish Cooking
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ชื่อ-สกุล:
อาจารยจันทรกานต ทรงเดช
เบอรโทรศัพท:
086-979-5997
E-mail:
csongdach@gmail.com
อาจารยผูสอน
ชื่อ-สกุล:
ผูชวยศาสตราจารยเอกพล ออนนอมพันธุ
ชื่อ-สกุล:
อาจารยจันทรกานต ทรงเดช
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2/2561)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
22 พฤศจิกายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู เขาใจ ในการศึกษาความหมายและความสําคัญของอาหารหารจาน
เดียว ลักษณะของอาหารจานเดียว เทคนิคการประกอบอาหารจานเดียว การจัดตกแตง และการทําตํารับ
มาตรฐานการจั ดรายการอาหารจานเดี ย วและเครื่อ งเคี ย ง ตลอดจนสามารถนํ าไปประยุก ต ปฏิ บั ติ ใน
ชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของอาหารหารจานเดียว ลักษณะของอาหารจานเดียว เทคนิค
การประกอบอาหารจานเดียว การจัดตกแตง และการทําตํารับมาตรฐานการจัดรายการอาหารจานเดียวและ
เครื่องเคียง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนกลุม หรือรายบุคคล ตามความตองการของนักศึกษา อยางนอย
5 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยแจงใหนักศึกษาทราบทางอีเมลล (csongdach@gmail.com) และเบอรโทรศัพท
(086-9795997)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
2) มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
4) มีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนแตงกายใหเปน
ระเบียบตามแบบของมหาวิทยาลัย
3) อาจารยใหความสําคัญตอการมีระเบียบวินัย การเขาสอนตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอการ
สอน เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการเขาเรียนตรงเวลา สงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรม
และการสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีองคความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปน
สากล และทันสมัยตอสถานการณโลก เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา
2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
3) มีความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในการพัฒนาองคความรูใหมมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพคหกรรมศาสตร
2.2 วิธีการสอน
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่
สูงขึ้นการเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การ
ฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียน แบบรวมมือ
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
1) มี ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห อยางเป น ระบบ สามารถประมวลผลข อมูล และคน หา
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
2) มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูดานสังคมศาสตรกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และสามารถประยุ กต ใช ค วามรูในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชี วิต ไดอยา ง
เหมาะสมมีคุณภาพ
3) มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตอยอดเพื่อสรางสรรคองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง
เพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
2) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
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2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและ
หนาที่ไดอยางเหมาะสม
3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะของผูนํากลุมและ
สมาชิกที่ดีไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
2) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากการนําเสนองานกลุมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกตใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร และสถิติ ในการ
ประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งในการฟง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมทั้งเพื่อการ
สืบคนและติดตามความกาวหนาในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานทีต่ องมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวย
วาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจัดรายวิชาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมในสวนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การนําเสนอ
ผลงานตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงคและ เปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล

จํานวน
ชั่วโมง
3

ศึกษาความหมายและ
ความสําคัญของอาหารหาร
จานเดียว

2

ลักษณะของอาหารจานเดียว

3

3-4

เทคนิคการประกอบอาหาร
จานเดียว

6

5

การจัดตกแตงอาหารจาน
เดียว

3

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
1. อาจารยผูสอนแนะนําตัว และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงคและ เปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ และ
website เพิ่มเติม
2. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช Power
point เปนสื่อในการบรรยาย
3. ใหนักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาที่เรียน
1. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช Power
point เปนสื่อในการบรรยาย
2. ใหนักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
3. นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาที่เรียน
1. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช Power
point เปนสื่อในการบรรยาย
2. ใหนักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมทํางาน
4. การนําเสนอผลงาน
5. ผูสอนสรุปเนื้อหาที่เรียน
1. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช Power
point เปนสื่อในการบรรยาย
2. ใหนักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
3. นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาที่เรียน

ผูสอน
ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต
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6-7

การทําตํารับมาตรฐานการจัด
รายการอาหารจานเดียวและ
เครื่องเคียง

6

8

ฝกปฏิบัติอาหารจานเดียว
ครั้งที่ 1
-ขาวผัดปู
-ขาวผัดแกงเขียวหวาน
-ขาวผัดตมยําทะเล

3

9

ฝกปฏิบัติอาหารจานเดียว
ครั้งที่ 2
-ขาวผัดรถไฟ
-ขาวราดกระเพราหมูสับ
-ผัดหมี่โคราช

3

10

ฝกปฏิบัติอาหารจานเดียว
ครั้งที่ 3
-ขาวหนาไก
-ขาวยํา
-ขาวผัดน้าํ พริกปลาทู

3

1. บรรยายเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับที่เรียน โดยใช Power
point เปนสื่อในการบรรยาย
2. ใหนักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม
3. นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาที่เรียน
1. อาจารยทบทวนการใชอปุ กรณ
และการปฏิบตั ิตัวเมื่อเขา
หองปฏิบัติการ
2. อาจารยสาธิตการปฏิบัติอาหาร
3. นักศึกษาปฏิบตั กิ ารทําอาหาร
จานเดียว และนําเสนอ
4. อาจารยประเมินโดยการชิมและ
ใหคะแนน
5. อาจารยทบทวนเนื้อหาที่เรียน
6. นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
ซักถาม
1. อาจารยทบทวนการใชอปุ กรณ
และการปฏิบตั ิตัวเมื่อเขา
หองปฏิบัติการ
2. อาจารยสาธิตการปฏิบัติอาหาร
3. นักศึกษาปฏิบตั กิ ารทําอาหาร
จานเดียว และนําเสนอ
4. อาจารยประเมินโดยการชิมและ
ใหคะแนน
5. อาจารยทบทวนเนื้อหาที่เรียน
6. นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
ซักถาม
1. อาจารยทบทวนการใชอปุ กรณ
และการปฏิบตั ิตัวเมื่อเขา
หองปฏิบัติการ
2. อาจารยสาธิตการปฏิบัติอาหาร
3. นักศึกษาปฏิบตั ิการทําอาหาร
จานเดียว และนําเสนอ
4. อาจารยประเมินโดยการชิมและ
ใหคะแนน
5. อาจารยทบทวนเนื้อหาที่เรียน
6. นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
ซักถาม

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต
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ฝกปฏิบัติอาหารจานเดียว
ครั้งที่ 4
-ขนมจีนน้าํ เงี้ยว
-ขนมจีนน้าํ ยาใต

3

12

ฝกปฏิบัติอาหารจานเดียว
ครั้งที่ 5
-ขาวซอย
-กวยเตีย๋ วคั่วไก

3

13

ฝกปฏิบัติอาหารจานเดียว
ครั้งที่ 6
-ผัดซีอิ๊ว
-กวยเตีย๋ วราดหนา
-กวยเตีย๋ วเสนจันทรผดั ปู

3

14

ฝกปฏิบัติอาหารจานเดียว
ครั้งที่ 7
-กวยเตี๋ยวหมู
-กวยเตี๋ยวผัดขี้เมา

3

1. อาจารยทบทวนการใชอปุ กรณ
และการปฏิบตั ิตัวเมื่อเขา
หองปฏิบัติการ
2. อาจารยสาธิตการปฏิบัติอาหาร
3. นักศึกษาปฏิบตั กิ ารทําอาหาร
จานเดียว และนําเสนอ
4. อาจารยประเมินโดยการชิมและ
ใหคะแนน
5. อาจารยทบทวนเนื้อหาที่เรียน
6. นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
ซักถาม
1. อาจารยทบทวนการใชอปุ กรณ
และการปฏิบตั ิตัวเมื่อเขา
หองปฏิบัติการ
2. อาจารยสาธิตการปฏิบัติอาหาร
3. นักศึกษาปฏิบตั กิ ารทําอาหาร
จานเดียว และนําเสนอ
4. อาจารยประเมินโดยการชิมและ
ใหคะแนน
5. อาจารยทบทวนเนื้อหาที่เรียน
6. นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
ซักถาม
1. อาจารยทบทวนการใชอปุ กรณ
และการปฏิบตั ิตัวเมื่อเขา
หองปฏิบัติการ
2. อาจารยสาธิตการปฏิบัติอาหาร
3. นักศึกษาปฏิบตั กิ ารทําอาหาร
จานเดียว และนําเสนอ
4. อาจารยประเมินโดยการชิมและ
ใหคะแนน
5. อาจารยทบทวนเนื้อหาที่เรียน
6. นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
ซักถาม
1. อาจารยทบทวนการใชอปุ กรณ
และการปฏิบตั ิตัวเมื่อเขา
หองปฏิบัติการ
2. อาจารยสาธิตการปฏิบัติอาหาร
3. นักศึกษาปฏิบตั กิ ารทําอาหาร
จานเดียว และนําเสนอ
4. อาจารยประเมินโดยการชิมและ
ใหคะแนน

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต

ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต
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5. อาจารยทบทวนเนื้อหาที่เรียน
6. นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
ซักถาม
สอบปฏิบัติอาหารจานเดียวที่ไดรับ
ผศ.เอกพล
อ.จันทรกานต
สอบขอเขียน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
รายละเอียด
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

วิธีการประเมิน

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากการเขา
และมีความอดทน
เรียนตรงเวลา สง
2. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและ
งานตามกําหนด
แสดงออกซึ่งคุณธรรม
ระยะเวลาที่
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มอบหมาย การรวม
3. มีความสุภาพ ออนนอม ถอม กิจกรรมและการ
ตน มีสัมมาคารวะ รูจัก
สังเกตพฤติกรรม
กาลเทศะ
ระหวางเรียน
2. ประเมินจากความ
รับผิดชอบหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
1. มีความรูที่เกิดจากการบูรณา 1. ประเมินจากผลงาน
การของศาสตรตางๆที่
ระหวางภาค
เกี่ยวของกับสาขาวิชา
2. ประเมินจากการ
คหกรรมศาสตร
สอบขอเขียน
2. มีความสามารถในการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการใน
การพัฒนาองคความรูใหม มี
ความรูความเขาใจใน
กระบวนการและเทคนิคการ
วิจัยเพื่อแกไขปญหา และตอ
ยอดองคความรูในงานอาชีพ
คหกรรมศาสตร
1. มีความสามารถในการบูรณา 1. ประเมินจากผลงาน
การองคความรูดาน
การแกไขปญหาที่
สังคมศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
ไดรับมอบหมาย
ที่เกี่ยวของ และสามารถ
2. ประเมินจากการ
ประยุกตใชความรูในการ
สอบขอเขียน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
10%

1-15

10%

1-15

10%

16

10%

1-16

10%

16

10%
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ปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมมี
คุณภาพ
ทักษะ
1. มีทักษะในการบริหารการ
ความสัมพันธ จัดการ สามารถทํางาน
ระหวางบุคคล รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะของ
และความ
ผูนํากลุมและสมาชิกที่ดีได
รับผิดชอบ
อยางเหมาะสม
ทักษะการ
1. มีทักษะในการสื่อสาร
วิเคราะหเชิง
สามารถใชภาษาไทยและ
ตัวเลข การ
ภาษาตางประเทศที่จําเปนใน
สื่อสาร และ
การประกอบวิชาชีพ ทั้งใน
การใช
การฟง พูด อาน เขียน และ
เทคโนโลยี
สรุปประเด็นเนื้อหาไดอยาง
สารสนเทศ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสม

1. สังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากการ
นําเสนองานกลุมใน
ชั้นเรียน
1. ประเมินทักษะการ
สื่อสารดวยภาษา
เขียนจากรายงานแต
ละบุคคลหรือ
รายงานกลุมในสวน
ที่นักศึกษานั้น
รับผิดชอบ
2. ประเมินทักษะการ
สื่อสารดวยภาษาพูด
จากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
การนําเสนอผลงาน
ตอผูเยี่ยมชมดวย
วาจา

การประเมินผล ใชระบบอิงเกณฑ ของมหาวิทยาลัย
ระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

1-15

10%

3-15

10%

3-15

10%

3-15

10%

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกพล ออนนอมพันธุ และคณะ (2561) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การประกอบอาหาร
จานเดียว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, กรุงเทพฯ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1) ขอมูลสารสนเทศตางๆ
2) นิตยสารเกี่ยวกับการจัดตกแตงอาหาร การทําอาหารตางๆ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา โดยมีกิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
1.การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน(สนทนากลุม)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน ดังนี้
1.ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการประเมินการสอน (ขอ 2) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมและหาขอมูลเพิ่มเติมใน การ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้
1. หาแนวทางปรับปรุงพัฒนารายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนตามรายวิชา มีการตรวจรายงานของนักศึกษา ดังนี้
1.การทวนสอบ การใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
2.ตรวจผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูสอนมีการประชุมนําผลการประเมินในขอ 4 มาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง การเรียนการสอน ตามที่
ไดผลการประเมิน และนํามารวมพิจารณากลุมผูสอนในหลักสูตรเพื่อนําขอสรุปเสนอกรรมการหลักสูตรและ
คณะตามลําดับ
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