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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4142207 ขนมไทย (Thai Desserts)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ศศิอาภา บุญคง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
อาคาร 1 ชัน้ 8 ห้ อง 189 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมู่ 1 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 17.00 น.
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
9 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจประเภทของขนมไทย สามารถเลื อ กวัต ถุ ดิ บ
เครื่ องปรุ งและเครื่ องมือในการประกอบขนมไทย รวมทัง้ นักศึกษาสามารถทาขนมไทยได้ อย่าง
ถูก ต้ อ งตามลัก ษณะที่ ดี ของขนมแต่ ล ะชนิ ด และสามารถเก็บ รั กษาขนมไทยในบรรจุภัณ ฑ์ ที่
เหมาะสมและสวยงามอย่างถูกวิธี
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจสามารถน าไปเป็ น พื น้ ฐานของการน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ประวัติ ค วามเป็ น มาของขนมไทย ประเภทของขนมไทย ลัก ษณะที่ ดี ข องขนมไทย
วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ หลักและวิธีการประกอบขนมไทย การบรรจุหีบห่อ ฝึ กปฏิบตั ิ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัว่ โมง สอนเสริมตาม
ปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง
การศึกษาด้ วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา ความต้ องการของ
ต่อภาคการศึกษา
5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการ
1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาให้ ผ้ เู รียนมีความรับผิดชอบ มีวินยั ต่อตนเอง มีความมานะอุตสาหะในการฝึ กฝน
ตนเองในการปฏิบตั ิให้ สาเร็จตามเกณฑ์ ดังนี ้
 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม และความยุติธรรม
 2. มีวินย
ั ตรงต่อเวลา มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึง่ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานและถูกต้ อง
 3. เคารพสิทธิ/รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
 4. มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีม
 5. เคารพกฎระเบียบสังคม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สจ
ุ ริ ต มีน ้าใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และ
มีจิตสาธารณะ
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 6. มีความสุภาพ อ่อนน้ อม ถ่อมตน มีสมั มาคารวะ รู้จกั กาลเทศะ

1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย/อภิปราย โดยเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ มีการตังค
้ าถามหรือตอบคาถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชันเรี
้ ยนในโอกาสต่างๆ
- ปลูกฝั งและให้ นกั ศึกษาตระหนักในเรื่องการตรงต่อเวลาในการเข้ าเรียนและในการทากิจกรรมที่
กาหนด และให้ นกั ศึกษามีระเบียบวินยั แต่งกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- สร้ างต้ นแบบที่ดีเป็ นตัวอย่าง โดยเฉพาะอาจารย์ผ้ ูสอนต้ องเป็ นต้ นแบบ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาที่ทาความดี เสียสละ และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา โดยสอดแทรกให้ นกั ศึกษาได้ ตระหนักถึงความสาคัญต่อ
จรรยาบรรณวิช าชี พ การมี วินัย การตรงต่ อ เวลา การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ข องตนเอง
ตลอดจนการมีสมั มาคาราวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
- ฝึ กปฏิบตั ิการตามเนื ้อหาวิชา โดยมุ่งเน้ นให้ นกั ศึกษาสามารถทางานเป็ นทีม มีภาวการณ์
เป็ นผู้นาและผู้ตามได้ อย่างเหมาะสม พร้ อมทังเคารพสิ
้
ทธิและรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อน
ในชันเรี
้ ยน ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับในชันเรี
้ ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้ าชันเรี
้ ยน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรมที่กาหนด
- ประเมินจากการมีวินยั ในเรื่องการแต่งกายตามระเบียบ การปฏิบตั ิของนักศึกษา
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากการทางานเป็ นทีมและรายงาน
ผลงาน และประเมินผลการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นโดยนักศึกษาในชันเรี
้ ยนคนอื่นๆ เป็ นผู้
ประเมิน
- ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินผลจากการเข้ าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรม ที่ทางคณะ/สาขาวิชา
จัดขึ ้น รวมทังพฤติ
้ กรรมที่แสดงออกถึงการมีสมั มาคาราวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
 1. มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
- ประวัติ วัฒนธรรมและประเภทของขนมไทย
- มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบ วัสดุอปุ กรณ์ กระบวนการผลิตขนมไทย
- สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นใน
ระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิ
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- ลักษณะที่ดีของขนมไทย การเก็บรักษา และการบรรจุหีบห่อ และการฝึ กปฏิบตั ิขนมไทย
- สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ขนมไทย การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ ให้ มีความเหมาะสม
- สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ รับกับความรู้ในด้ านธุรกิจอาหาร
 2. มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
 3. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์กับ
การทำงานและการดำเนินชีวิต
2.2 วิธีสอน
บรรยาย ฝึ กปฏิบตั ิ การทางานกลุม่ การค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
1. การทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน และการน าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน การสรุปเน้ นความรู้ใหม่ท้ายกิจกรรม
การเรียนการสอนพร้ อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิม
2. การบูรณาการความรู้จากรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง หรื อต่อเนื่องกัน
3. การใช้ เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลายอย่างเหมาะสม และเน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง การเรียน
แบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน การเรียนโดยการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
4. การประเมินผลใช้ การประเมินผลตามสภาพเป็ นจริง
5. การเข้ าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังทางวิ
้
ชาการและวิชาชีพ การเสริมทักษะและ
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
6. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึ กงานในโรงแรม หรือสถานประกอบการอื่น ๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
- การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
- ประเมินผลจากข้ อมูลและความรู้ต่างๆ ที่นกั ศึกษาได้ ค้นคว้ าเพิ่มเติม
- ประเมินผลจากการทารายงานเป็ นรายบุคคลประเมินความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ิงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
 1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ สามารถประมวลผลข้ อมูล และค้ นหา
ข้ อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
 2. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้ านคหกรรมศาสตร์ กบ
ั ศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ และในการดารงชีวิตได้ อย่าง
เหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ
 3. มีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ได้ ด้วยตนเอง
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
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3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาวางแผนปฏิบตั ิงานของตนเองและของกลุม่
- มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาวางแผนปฏิบตั ิงานของตนเองและของกลุม่
- การแนะนาและฝึ กกระบวนการคิดมีวิจารณญาณในการเรียนรู้
- การมอบหมายงาน โดยกาหนดปัญหา/กรณีศกึ ษา หรื อสถานการณ์จาลอง
- การจัดให้ มีรายวิชาที่เสริ มสร้ างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ ได้ ฝึกคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้ านต่างๆ ในสาขาวิชาและสาขาวิชาอื่นๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานการแก้ ไขปัญหา/กรณีศกึ ษา ที่กาหนดให้
- ประเมินโดยจากการสอบข้ อเขียนซึง่ กาหนดหัวเรื่ องที่ต้องใช้ ทกั ษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถในการปรับตัวและเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชน สามารถปฏิบต
ั ิตนตามบทบาทและหน้ าที่ได้ อย่าง
เหมาะสม
3. มีทก
ั ษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทังในฐานะของผู
้
้ นากลุม่ และ
สมาชิกที่ดีได้ อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุม่ ให้ ปฏิบตั ิ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีภาวะผู้นา
- มีความรับผิดชอบในหน้ าที่และการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงาน
- จัดกิจกรรมที่จะต้ องประสานงานกับบุคคลอื่นและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์สาธารณะ
- ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้ านนี ้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื ้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน
- ประเมินผลจากงานที่ได้ มอบหมาย
- ประเมินผลจากการแสดงความรับผิดชอบในหน้ าที่ของตนเองและสังคม
- ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้ องและทัศนคติของผู้เรียน
- ประเมินตนเองและประเมินซึง่ กันและกันในกลุม่ เพื่อน
- ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ของนักศึกษา
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 1. มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ ความรู้พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการ
ประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และน าเสนอข้ อมูล
 2. มีทกั ษะในการสื่อสาร สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็ นในการประกอบ
วชิาชีพ ทังในการฟั
้
ง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื ้อหาได้ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทังสามารถเลื
้
อกและใช้ รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม
 3. มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล รวมทังเพื
้ ่อการสืบค้ น
และติดตามความก้ าวหน้ าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอน
- ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและสืบค้ นข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์
เรียบเรียง และนาเสนอรายงาน
- บูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
- มอบหมายงานที่ต้องใช้ ทกั ษะในการวิเคราะห์หรือคานวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึ กทักษะ
โดยอาจารย์ประจาวิชาเป็ นผู้แนะนาวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และแก้ ไขให้ ถกู ต้ องพร้ อมให้
คาแนะนา
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้ นข้ อมูล ด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียนในการแก้ โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข
- ประเมินทักษะการสื่อสารจากการเขียนรายงานอย่างเป็ นทางการทังรายบุ
้
คคลและกลุม่
- ประเมินทักษะการสื่อสารจากการนาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน การนาเสนอสัมมนา
- สังเกตพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จน.
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
1 - แนะนารายวิชา
4
- ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับขนมไทย
 ความหมายและประเภทของขนม
ไทย
 ประวัติและวัฒนธรรมของขนมไทย
 วัตถุดิบที่ใช้ ในการประกอบขนม
ไทยและการเลือกซื ้อ
2 - เครื่ องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบขนม 4
ไทย
 การชัง่ ตวงวัด
 การใช้ และบารุงรักษา
3 หลักการและเทคนิคการประกอบขนมไทย 4
- หลักการประกอบขนมไทย
- เทคนิคในการประกอบขนมไทย
- ศัพท์เทคนิคในการประกอบขนมไทย
- ลักษณะที่ดีของขนมไทย
- การบรรจุลงภาชนะและการตกแต่ง
- การบรรจุหีบห่อและการเก็บรักษา
4
บทปฏิบตั ิการขนมไทย
4
- กล้ วยเชื่อม/ฟั กทอง
- กล้ วยบวชชี/ฟั กทองบวช/เผือกบวช
5

บทปฏิบตั ิการขนมไทย
- ฝอยทอง ทองหยอด

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
- บรรยาย
- ชมวิดีทศั น์
- นักศึกษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติม

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

- บรรยาย
- ปฏิบตั ิ

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

- บรรยาย
- ปฏิบตั ิ

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

- บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
- ฝึ กปฏิบตั ิการและ
รายงานผลปฏิบตั ิการ
- บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
- ฝึ กปฏิบตั ิการและ
รายงานผลปฏิบตั ิการ

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

ผู้สอน

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง
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สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
6
บทปฏิบตั ิการขนมไทย
- ขนมต้ มขาว/ขนมต้ มขาว

7

บทปฏิบตั ิการขนมไทย
- ขนมจากวุ้น
- สังขยาฟั กทอง

8

บทปฏิบตั ิการขนมไทย
- ลูกชุบ

9

บทปฏิบตั ิการขนมไทย
- ขนมบัวลอย/ขนมปากริมไข่เต่า/
ขนมบัวลอยแก้ ว/ขนมครองแครงแก้ ว
- ขนมซาหริ่ม/ขนมลอดช่อง
บทปฏิบตั ิการขนมไทย
- ขนมเรไร/ขนมน ้าดอกไม้ /ขนมชัน้
ขนมถ้ วย/ขนมสอดไส้ /ขนมปุยฝ้าย

10

11

บทปฏิบตั ิการขนมไทย
- ขนมตะโก้ /ขนมลืมกลืน/ขนมเรไร
- ขนมเปี ยกปูน/ขนมสัมปันนี

12

บทปฏิบตั ิการขนมไทย
- ขนมกล้ วย/ขนมฟั กทอง
- ขนมเกสรลาเจียก

จน. กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช้
4 - บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
- ฝึ กปฏิบตั ิการและ
รายงานผลปฏิบตั ิการ
4 - บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
- ฝึ กปฏิบตั ิการและ
รายงานผลปฏิบตั ิการ
4 - บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
- ฝึ กปฏิบตั ิการและ
รายงานผลปฏิบตั ิการ
4 - บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
- ฝึ กปฏิบตั ิการและ
รายงานผลปฏิบตั ิการ
4 - บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
- ฝึ กปฏิบตั ิการและ
รายงานผลปฏิบตั ิการ
4 - บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
- ฝึ กปฏิบตั ิการและ
รายงานผลปฏิบตั ิการ
4 - บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
- ฝึ กปฏิบตั ิการและ
รายงานผลปฏิบตั ิการ

ผู้สอน
อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง
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สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
13 บทปฏิบตั ิการขนมไทย
- ขนมดอกจอก/ขนมกรอบเค็ม/ขนม
ครองแครงกรอบ/ปัน้ สิบ
- ขนมหม้ อแกง
14 การนาเสนอ
15

สอบปฏิบตั ิ

16

สอบข้ อเขียน

จน. กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช้
4 - บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
- ฝึ กปฏิบตั ิการและ
รายงานผลปฏิบตั ิการ
4 - บรรยาย/อภิปราย/
ซักถาม
4 - สอบปฏิบตั ิการ
4

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรี ยนรู้
1
2.1, 3.1 - สอบปลายภาค (ปฏิบตั ิ)
5.1
- สอบปลายภาค (ทฤษฎี)
2
1.1, 2.1 - ปฏิบตั ิการ
3.1,4.1 - นาเสนอรายงาน
5.1,6.1 - รายงาน
- ทดสอบย่อย/แบบฝึ กหัด
3
1.1,3.1 การเข้ าชันเรี
้ ยน
5.1
การมีสว่ นร่วมอภิปรายในชันเรี
้ ยน

-ข้ อสอบแบบปรนัย
และอัตนัย

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
15
16
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

ผู้สอน
อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง
อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง
อ.ศศิอาภา
อ.ข่ายทอง

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
20 %
30 %
10%
10%
10%
10%

เอกสารหมายเลข มคอ. 3 – 4142207/10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กรมอาชีวศึกษา. 2524. กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการเรี ยนการสอนขนมไทย กรุงเทพ คุรุสภา,
2534.
เติบ ชุมสาย มล. กับข้ าวรัตนโกสินทร์ . 2525. สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินปู ถัมภ์,
กรุงเทพฯ อมรินทร์ .
ทรงศักดิ์ ทรงพระนาม. 2547. อาหารไทย. ส.เอเชียเพรส กรุงเทพฯ 168 น.
วันดี ณ สงขลา. 2525. อาหารไทยในวรรณคดีเล่ม 1 จากกาพย์เห่เรื อชมเครื่ องคาวหวาน
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยรัชกาลที่ 2 กรุงเทพฯ.
ส.พลายน้ อย ขนมแม่เอ๊ ย. 2547. สารคดีประมวลความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย กรุงเพทฯ. รวมสาส์น
สมาคมสตรี แห่งชาติ ตาหรับขนมไทย พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์สว่ นท้ องถิ่นการปกครอง
สุกรณ์ พจนมณี. 2530. ตาหรับอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครใต้
Nidda Hongwiwat. 2002. Thaidessert Sangdad Publishing Co.,LTD. Bangkok.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา เช่น
- www. Bloggang.com
- www.pantipmarket.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- การสอบถามระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- สังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- ระดับของผลงานที่ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิ
3. การปรับปรุ งการสอน
-
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดงั นี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- คณะกรรมการในสาขา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดนสุม่
ตรวจข้ อสอบ รายงาน และวิธีการให้ คะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
-

