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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2
หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา

มคอ. 3 อาหารไทยร่วมสมัย
โรงเรียนการเรือน
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หมวด 7

การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

มคอ. 3 อาหารไทยร่วมสมัย
โรงเรียนการเรือน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4511206 อาหารไทยร่วมสมัย Contemporary Thai Cuisine
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์
อาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคหกรรศาสตร์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
มิถุนายน 2562

มคอ. 3 อาหารไทยร่วมสมัย
โรงเรียนการเรือน
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษาเข้าใจตารับอาหารไทยร่วมสมัยที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ และวิธีการปรุงอาหารไทยร่วมสมัย
1.3 นักศึกษามีความรู้ในการจัดเสิร์ฟอาหารไทยร่วมสมัย รวมทั้งการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารทดแทน
และมีทักษะในการปฏิบัติอาหารไทยร่วมสมัยได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาตารับอาหารไทยร่วมสมัยที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนประกอบ วิธีการปรุง การ
ประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารทดแทน การจัดเสิร์ฟ ฝึกปฏิบัติอาหารไทยร่วมสมัย
Study the contemporary Thai cuisine that popular in domestic and aboard, recipes,
ingredients and components, cooking methods, the application of using alternative raw
materials, menu setting and serving and practical session on following contemporary Thai
cuisine
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
เฉพาะรายที่ต้องการคาปรึกษา โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์

มคอ. 3 อาหารไทยร่วมสมัย
โรงเรียนการเรือน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริย ธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
(2) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(4) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
1.2 วิธีการสอนการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
(2) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
(4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน
(2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ด้านคหกรรมศาสตร์และการบริการ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
(1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก เพื่อการดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
(3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้า ทางวิชาการในการพัฒนา องค์ความรู้ใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อ แก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพคหกรรม
ศาสตร์
2.2 วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การให้ความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน และสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่
กับ ความรู้ เดิม การเชื่อมโยงความรู้ จ ากวิช าหนึ่งไปสู่ อีกวิช าหนึ่งในระดับที่สู งขึ้ นการเลื อกใช้วิธี การสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านคหกรรมศาสตร์และการ
ทัศนศึกษา จากวิทยากร ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
(4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
มคอ. 3 อาหารไทยร่วมสมัย
โรงเรียนการเรือน
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2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย การนาเสนอรายงาน
การค้นคว้าหน้าชั้น
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูลและค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
(3) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา โดยเริ่มจากโจทย์ที่ง่าย และ
เพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง
(3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆทั้งในสาขาและนอกสาขา ได้แก่ วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
(4) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม
ถามตอบในชั้นเรียนมากขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะในการบริ หารการจั ดการ สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะของผู้น ากลุ่มและ
สมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ใช้การสอนแบบกลุ่ม ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาท ความรับผิดชอบของแต่ละคนใน
การเรียนรู้ร่วมกัน
(2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
(3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
มคอ. 3 อาหารไทยร่วมสมัย
โรงเรียนการเรือน
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4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
(2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนาเสนอ สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
(1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการประมวลผล
แปลความหมาย วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
(2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพ ทั้งใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและใช้
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งเพื่อการสืบค้นและ
ติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือการคานวณในทุกรายวิ ชาที่ต้องฝึกทักษะ โดย
ผู้สอนต้องแนะนาวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
(2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจาแบบ
ปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
(3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การจั ด รายวิ ช าสั ม มนาให้ 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
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบมาก่อน
(3) ประเมิ น ทัก ษะการสื่ อสารด้ ว ยภาษาเขี ย นจากรายงานแต่ ล ะบุ ค คลหรือ รายงานกลุ่ ม ในส่ ว นที่
นักศึกษารับผิดชอบ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การนาเสนอในการสัมมนานิทรรศการงานวิจัยต่อผู้
เยี่ยมชมด้วยวาจา

มคอ. 3 อาหารไทยร่วมสมัย
โรงเรียนการเรือน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

แนะนารายละเอียดวิชา
วัตถุประสงค์ แนวการสอน
- การวัดผลและการประเมินผล
- ตารับอาหารไทยร่วมสมัย
ทั้งในและต่างประเทศ
ส่วนประกอบ และวิธีการปรุง
- บทปฏิบัติการที่ 1 ได้แก่
ต้มยากุ้ง

4

ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม

2

- การประยุกต์ใช้วัตถุดิบ
อาหารทดแทน
การจัดเสิร์ฟ
- บทปฏิบัติการที่ 2 ได้แก่
ต้มข่าไก่ ต้มโคล้ง

4

3

- บทปฏิบัติการที่ 3 ได้แก่
ฉู่ฉี่ แกงกะหรี่

4

4

- บทปฏิบัติการที่ 4 ได้แก่
ทะเลผัดผงกระหรี่ ผัดกระเพรา
ไก่

4

5

- บทปฏิบัติการที่ 5 ได้แก่
ผัดขี้เมา ไก่ผดั เมล็ดมะม่วงหิม
พานต์

4

6

- บทปฏิบัติการที่ 6 ได้แก่
ข้าวอบสับปะรด ผัด
เปรี้ยวหวาน

4

7

- บทปฏิบัติการที่ 7 ได้แก่
ปลาสามรส

4

- อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนาหนังสือ
และ website
- อ. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน และสือ่ การสอน (Power
point)
- ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. บรรยายประกอบสื่อการสอน Power point
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารไทย 2 (อาหารไทย
ร่วมสมัย)
- ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ

1

-

ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม

ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

8

- บทปฏิบัติการที่ 8 ได้แก่
ยาถั่วพู ยาหมูย่าง ยาวุ้นเส้น

4

9

- บทปฏิบัติการที่ 9 ได้แก่
หมี่กะทิ ผัดไทย

4

10

- บทปฏิบัติการที่ 10 ได้แก่
พระรามลงสรง สะเต๊ะ

4

11

- บทปฏิบัติการที่ 11 ได้แก่
ทอดมันปลากราย ปีกไก่สอด
ไส้

4

12

- บทปฏิบัติการที่ 12 ได้แก่
ห่อหมกทะเล ไก่ห่อใบเตย

4

13

- บทปฏิบัติการที่ 13 ได้แก่
หมูแดดเดียว ปอเปี๊ยะทอด
กุ้งกระเบื้อง

4

14

- ทบทวนบทปฏิบัติการทั้งหมด

4

15

ทบทวนบทปฏิบัติการทั้งหมด

4

- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ. สาธิตและกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- อ.บรรยาย
- นศ. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
สื่อที่ใช้
- ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. บรรยาย
- นศ. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
สื่อที่ใช้
- ส่วนผสม อุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ
สอบปลายภาค

ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
ผศ.เอกพล
อ่อนน้อมพันธุ์
ดร.สายบังอร
ปานพรม
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

คุณธรรม
จริยธรรม

1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความ
อดทน
2) มีเจตคติที่ดตี ่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่ง
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

1) อาจารย์ ประเมิน
โดยจากการสังเกต
พฤติกรรมการ
แสดงออกตามปกติ
ของนักศึกษา

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

1) ประเมินจาก
ผลงานหว่างภาค
เรียน

2-14

1) ประเมินผลจาก
ข้อผิดพลาดของ
ผลงาน

2-14

30%

1) สังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน และจา
ทางานกลุ่ม

1-15

5%

1) มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี 1) ประเมินจากการ
สารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้ง นาเสนองาน
เพื่อการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าใน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

15

10%

1) มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการองค์
ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
ทักษะ
1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้
ความสัมพันธ์ สิ่งใหม่ๆ ได้ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ระหว่างบุคคล 2) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถ
และความ ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของผู้นากลุ่ม
รับผิดชอบ และสมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5%

3. เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
A
90-100
C
B+
85-89
D+
B
75-84
D
C+
70-74
F

30%

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

หมายเหตุ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัตกิ ารไม่ต่ากว่า 85 % (ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารปฏิบัติการวิชาอาหารไทยร่วมสมัย
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กรรณการ์ พรมเสาร์,นันทา เบญจศิลารักษ์. (2542). สารับไทย. กรุงเทพมหานคร: วรรณรักษ์
กอบแก้ว นาคพินิจ. (2542). อาหารไทย.กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
จรรยา สุบรรณ์. (มงป.ป.). ตารับอาหารชุดพิเศษ. กรุงเทพมหานคร: ขวัญเรือน ศรีสยามการพิมพ์.
จรูญศรี พลเวียง. (ม.ป.ป.). อาหารไทย 4 ภาค. กรุงเทพมหานคร: แม่บ้าน.
จันทร ทศานนท์. (2538). อาหารไทย. พิมพ์ครั้งที่9. กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น.
ชาลี อมาตยกุล. (2545). กินอย่างไทยกับชาลี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ภัคธรรศ.
ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์.(2542) “อาหารไทย”เอกสารสอนชุดวิชาอาหารและเครือ่ งดื่ม.นนทบุรี:
สุโขทัยธรรมธิราช

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Food News Magazine, Health & Cuisine magazine, Gourmet& Cuisine Magazine รวมถึงนิตยสาร
และ website ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาโดยการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา
ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยใช้แบบประเมิน
ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา ผ่านช่องทางระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ได้แก่ การสังเกตการณ์การสอนของผู้สอนร่วม ผล
คะแนนและผลการสอบของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูล เพิ่มเติมในการปรั บ ปรุ งการสอน ได้แก่ การสั มมนา/ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายใน
หลักสูตรและกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีก ารทบทวนสอบมาตรฐานและผลสั มฤทธิ์ รายวิช าของนั กศึ กษา ได้จ ากการสอบถามนักศึ กษา การ
ตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากแบบทดสอบ ข้อสอบ รายงาน ผลงาน และคะแนน
พฤติกรรม
- ตรวจสอบงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน
มคอ. 3 อาหารไทยร่วมสมัย
โรงเรียนการเรือน
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร รวมถึงการทวนสอบ
มาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิชาคณะผู้สอนผู้รับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นาใน
รายงานรายวิชา เสนอต่อผู้บริหารหลักสูตรเพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็น
และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป

มคอ. 3 อาหารไทยร่วมสมัย
โรงเรียนการเรือน

