รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4513241 การประกอบอาหาร (Food Preparation)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยฉัตรชนก บุญไชย
อาจารยผูสอน

อาจารยฉัตรชนก บุญไชย

หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. นั กศึ กษามี ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ ประเภทของอาหาร คุณลักษณะของอาหาร
องคประกอบของอาหารในดานวิทยาศาสตรและดานโภชนาการ
2. นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และอธิบายความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวกับการเตรียมและ
การประกอบอาหารได
3. นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อ และการเก็บรักษาคุณภาพอาหารในกลุมตางๆ ไดแก
ขาว แปงและธัญพืช ผัก ผลไม เนื้อสัตว อาหารทะเล อาหารแหง เครื่องเทศ สมุนไพร เครื่องปรุงรสและ
สารปรุ ง แต งรสอาหาร อาหารกึ่ ง สํ า เร็ จ รูป และอาหารแชแ ข็ง ได อย างถู กตอ งและเหมาะสมตอ การ
ประกอบอาหารสําหรับภัตตาคารและรานอาหารแบบเรงดวน
4. นักศึกษามีทักษะในการจัดเตรียม และปรุงประกอบอาหารตามหลักการประกอบอาหารและ
ถูกตองตามหลักโภชนาการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
รายวิชา และเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
2. เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะองคประกอบ คุณสมบัติทางวิทยาศาสตรของอาหาร หลักและวิธีการประกอบอาหารหลัก
5 หมู ศัพทการประกอบอาหาร เครื่องปรุง และสารปรุงแตงอาหารที่มีผลตออาหาร การเลือกซื้อ การเก็บ
รักษาอาหาร ฝกปฎิบัติการอาหารและหลักการประกอบอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชัว่ โมงตอ
ภาคการศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

ไมมี

ฝกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

5 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห โดยประกาศใหนักศึกษาทราบ ให e-mail และเบอรโทรศัพทเพื่อติดตอ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเ รีย นตองมีคุณธรรม จริย ธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่น และมีความสุข
ดังนั้น มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) การมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) การเรียนรูจากสถานการณจริงจากการสาธิต และการฝกปฏิบัติ
2) จัดการสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยการยกตัวอยางขาวที่เกิดขึ้นในสื่อตางๆ ที่กําลังเปนที่สนใจ
สอดแทรกขณะเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนตั้งคําถาม ตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรม จริยธรรม ความ การมีจิตสํานึก รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
3) ผูสอนปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การ
เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความเห็น และรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่หลักสูตร/คณะ จัดกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม และจริยธรรม
2) ตรวจสอบวินัยการเขาชั้นเรียน ความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของอาหาร คุณลักษณะของอาหาร
องคประกอบของอาหารในดานวิทยาศาสตรและดานโภชนาการ มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และอธิบาย
ความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวกับการเตรียมและการประกอบอาหารได มีความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อ และ
การเก็บรักษาคุณภาพอาหารในกลุมตางๆ ไดแก ขาว แปงและธัญพืช ผัก ผลไม เนื้อสัตว อาหารทะเล
อาหารแหง เครื่องเทศ สมุนไพร เครื่องปรุงรสและสารปรุงแตงรสอาหาร อาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหาร
แชแข็ง ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอการประกอบอาหาร
1) การมี ความรู ความเขา ใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวของ เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ
2) ความสามารถในการนําความรูมาประยุกตใชในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การให ภ าพรวมของความรูกอนเขาสูบ ทเรียน การสรุป ย้ําความรูใหมห ลังบทเรีย นพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการ
เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การสอนบรรยายประกอบสื่อการ
สอนและกรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงตาง ๆ การใชเทคนิคระดม
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สมอง ให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น สอบถามและแลกเปลี่ ย นความรู การสาธิ ต
ประกอบการบรรยาย พร อมอธิ บ ายเทคนิคและเหตุผ ลในการทํ า การจัดแบงกลุม มอบหมายงานให
นักศึกษาฝกปฏิบัติและรวมกันทํางานเปนกลุม เปนตน
3) การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบอาหารและการประกอบ
อาหารในหองปฏิบัติการตามหัวขอที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา ผานการทํางานกลุม เพื่อคนควาหาความรู
จากการทดลองที่กําหนดขึ้น และเสริมสรางประสบการณในการประกอบอาหาร
4) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอ
รายงานคนควาหนาชั้นเรียน การฝกปฏิบัติ
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน และการสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
1) ผูเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง โดย
ใช กรณี ศึกษาหรื อการกํ าหนดหั ว ขอเพื่อใหนักศึกษาวิเคราะหองค ประกอบของอาหาร คุ ณสมบัติ ของ
อาหาร การเปลี่ยนแปลงของอาหารโดยใชหลักการทางดานวิทยาศาสตรการอาหาร โภชนาการ มาบูรณา
การ
2) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้นโดยมี
การมอบหมายให นั ก ศึ ก ษารวมกลุ ม เพื่ อ ระดมสมองในการแก ไ ขป ญ หาโดยอาศั ย กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและสรางสรรคผลงานเพื่อนําเสนอในการเรียนภาคปฏิบัติ
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรียนตองมีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะดาน
ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
1) ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ
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4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใชการการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวนใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้นมาตรฐานทักษะดาน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็นและฟง ถายทอดและนําเสนอ
ขอมูลไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวยวาจา
ทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจั ด รายวิ ช าให 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 โดยใหนักศึกษารูจักนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในวิชาการประกอบอาหาร
และวิชาที่เกี่ยวของ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น จากผลงานกิ จ กรรมที่เกี่ย วของกับ การวิเคราะหเชิงตัว เลข การสืบ คน ขอมูล ดว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล และงานกลุม ไดแก การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช
2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมากอน
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมในสวนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
4) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5

มคอ. 3
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1
2

3

4

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
แนะนําขอมูลเกี่ยวกับ
4
-อาจารยผูสอนแนะนําตัว
รายละเอียดวิชา
-อธิบายรายละเอียดวิชา
ตาม TQF
ความรูเกี่ยวกับอาหารและ
4
-บรรยายเนื้อหา โดยใช
หลักการประกอบอาหาร
powerpoint ประกอบ
เอกสารการสอน
-ความรูเกี่ยวกับอาหาร
-พื้นฐานการเตรียมและการ
-การยกตัวอยางการ
ประกอบอาหารเบื้องตน
จัดเตรียมวัตถุดิบสําหรับ
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับการ
ธุรกิจการโรงแรม
เปนผูเตรียมและปรุงประกอบ
-เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อาหารในธุรกิจการโรงแรม
อภิปราย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น
การทําคุณลักษณะของอาหาร
4
-บรรยายเนื้อหา โดยใช
(Food specific ) สําหรับธุรกิจ
เอกสารการสอน และบท
การโรงแรม
ปฏิบัติการ
-กําหนดใหนักศึกษา
แบงกลุมเพื่อจัดทํา
คุณลักษณะอาหารตาม
กลุมประเภทของอาหารที่
ไดรับมอบหมาย
-เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปราย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น
-สรุป
การรายงาน การทําคุณลักษณะ
4
-นักศึกษานําเสนอรายงาน
ของอาหาร (Food specific )
ที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับธุรกิจการโรงแรม
-นักศึกษาชวยกันอภิปราย
หรือแสดงความคิดเห็น
-อาจารยผูสอนสรุปผลการ
จัดทํากิจกรรม การ
รายงานการจัดทํา
คุณลักษณะอาหาร
หัวขอ/รายละเอียด

ผูสอน
อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย
อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย

อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย

อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย

6

มคอ. 3
สัปดาหที่
5

6

กิจกรรมการเรียน
จํานวน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
ความรูเกี่ยวกับการเตรียม
4
-บรรยายเนื้อหา โดยใช
วัตถุดิบอาหารประเภท ผัก และ
powerpoint ประกอบ
ผลไม
เอกสารการสอน
-ผัก และผลไมไปใชในธุรกิจการ
-การสาธิตการหั่นตัดแตง
โรงแรม
ผักและผลไม
-การมอบหมายกิจกรรม
-ประเภท องคประกอบ คุณคา
การหั่นผักแบบตางๆ
ทางโภชนาการของผักและผลไม
-เปดโอกาสใหนักศึกษาได
-การเลือกซื้อ การเตรียม การ
อภิปราย ซักถาม แสดง
เก็บรักษาพืชผักและผลไม
ความคิดเห็น
สําหรับธุรกิจการโรงแรม
-การหั่น ตัดแตงผัก และ ผลไม
สําหรับการประกอบอาหาร
-การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ผักและผลไมเมื่อผานการเตรียม
และการประกอบอาหาร
-สรุป
-การสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
4
-บรรยายเนื้อหา โดยใช
การหั่นผักแบบตางๆ
powerpoint ประกอบ
เอกสารการสอน
-ความรูเกี่ยวกับการเตรียม
วัตถุดิบ ขาว แปง พืชหัว ถั่ว
-การสาธิต
เมล็ดแหง
-เปดโอกาสใหนักศึกษาได
-ขาว แปง พืชหัว ถั่วเมล็ดแหง
อภิปราย ซักถาม แสดง
ไปใชในธุรกิจการโรงแรม
ความคิดเห็น
-ประเภท องคประกอบ คุณคา
ทางโภชนาการของขาว แปง
พืชหัว ถั่วเมล็ดแหง
-การเลือกซื้อ การเตรียม การ
เก็บรักษาวัตถุดิบ สําหรับธุรกิจ
การโรงแรม
-การเตรียมวัตถุดิบ สําหรับการ
ประกอบอาหาร
-การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ขาว แปง พืชหัว ถั่วเมล็ดแหง
เมื่อผานการเตรียมและการ
ประกอบอาหาร
-สรุป
หัวขอ/รายละเอียด

ผูสอน
อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย

อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย

7

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

7

ฝกปฏิบัติ การประกอบอาหาร
ประเภท ขาว แปง ผล และ
ผลไม
ความรูเกี่ยวกับการเตรียม
วัตถุดิบอาหารประเภท เนื้อสัตว
(สัตวบก สัตวปก อาหารทะเล)
ไข และนม
-การนําเนื้อสัตวไปใชในธุรกิจ
การโรงแรม
-ประเภท องคประกอบ คุณคา
ทางโภชนาการของเนื้อสัตว
-การเลือกซื้อ การเตรียมและ
การเก็บรักษาเนื้อสัตว สําหรับ
ธุรกิจการโรงแรม
-การเตรียมเนื้อสัตวสําหรับการ
ประกอบอาหาร
-สรุป
ความรูเกี่ยวกับการเตรียม
วัตถุดิบอาหารประเภท เนื้อสัตว
ไข นม และผลิตภัณฑ (สัตวบก
สัตวปก อาหารทะเล) ตอ
-ประเภท องคประกอบ คุณคา
ทางโภชนาการของไข นม และ
ผลิตภัณฑ
-ชนิด ไข นมและผลิตภัณฑที่ใช
ในธุรกิจการโรงแรม
-การเลือกซื้อ การเตรียม ไข นม
และผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจการ
โรงแรม
-สรุป
ความรูเกี่ยวกับอาหารประเภท
น้ํามันและไขมัน
-การนําน้ํามัน และไขมันไปใช
ในธุรกิจการโรงแรม
-ประเภท คุณคาทางโภชนาการ
ของน้ํามันและ ไขมัน

8

9

10

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
-การสาธิต
-การลงมือปฏิบัติ
-การประเมินผลการปฏิบัติ
-บรรยายเนื้อหา โดยใช
powerpoint ประกอบ
เอกสารการสอน
-การสาธิต
-เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปราย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น

ผูสอน
อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย
อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย

4

-บรรยายเนื้อหา โดยใช
powerpoint ประกอบ
เอกสารการสอน
-การสาธิต
-เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปราย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น

อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย

4

-บรรยายเนื้อหา โดยใช
อาจารยฉัตรชนก บุญ
powerpoint ประกอบ
ไชย
เอกสารการสอน
-การสาธิต
-นักศึกษาได อภิปราย
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
8

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

4

-บรรยายเนื้อหา โดยใช
powerpoint ประกอบ
เอกสารการสอน
-การสาธิต
-เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปราย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น

4

-การสาธิต
อาจารยฉัตรชนก บุญ
-การลงมือปฏิบัติ
ไชย
-การประเมินผลการปฏิบัติ

ผูสอน

12

-การเลือกซื้อ การเตรียม การ
เก็บรักษาน้ํามันและไขมัน
สําหรับธุรกิจการโรงแรม
-สรุป
ความรูเกี่ยวกับการเตรียม
วัตถุดิบอาหารประเภท
เครื่องเทศ และสมุนไพร
-การนําเครื่องเทศและสมุนไพร
ไปใชในธุรกิจการโรงแรม
-ประเภท องคประกอบของ
เครื่องเทศและสมุนไพร
-การเลือกซื้อ การเตรียม การ
เก็บรักษาเครื่องเทศ และ
สมุนไพรสําหรับธุรกิจการ
โรงแรม
-สรุป
ฝกปฏิบัติอาหาร

13

ฝกปฏิบัติอาหาร

4

-การสาธิต
อาจารยฉัตรชนก บุญ
-การลงมือปฏิบัติ
ไชย
-การประเมินผลการปฏิบัติ

14

ความรูเกี่ยวกับการเตรียม
วัตถุดิบอาหารประเภท
เครื่องปรุงรส สารปรุงแตง
อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป
และ อาหารแชแข็ง
-การนําอาหารแหงและอาหาร
กึ่งสําเร็จรูป อาหารแชแข็ง
สําหรับธุรกิจการโรงแรม
-ชนิดและประเภทของ
เครื่องปรุงรส สารปรุงแตง
อาหารแหง อาหารกึ่งสําเร็จรูป
และ อาหารแชแข็ง

4

-บรรยายเนื้อหา โดยใช
powerpoint ประกอบ
เอกสารการสอน
-การสาธิต
-เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปราย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น

11

อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย
อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย

อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย

9

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
-การเลือกซื้อ การเตรียม การ
เก็บรักษาเครื่องปรุงรส สารปรุง
แตง อาหารแหง อาหารกึ่ง
สําเร็จรูป และอาหารแชแข็ง
-สรุป

15

สอบปฏิบัติ

16
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
1

2.1.1(2-5), 2.3.1(2),
2.4.1(1-4), 2.5.1(2)

2

2.1.1(2,4), 2.2.1(1-2),
2.3.1(2), 2.4.1(1-4),
2.5.1(2)
2.1.1(4), 2.2.1(1-2),
2.3.1(2), 2.4.1(1-3),
2.5.1(2)
2.1.1(2-4), 2.2.1(1-2),
2.3.1(2), 2.4.1(1-3),
2.5.1(2)

3
4

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

-นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
-ประเมินผลการสอบ
ปฏิบัติ
สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน
การประเมินพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ
พฤติกรรมดานคุณธรรม และจริยธรรม
(การเขาชั้นเรียน การมีสวนรวม และ
นําเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน)
ดานความรูและทักษะ รวมถึงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุม, การฝกปฏิบัติ
ดานการวิเคราะห การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิเคราะหกรณีศึกษา)
แบบทดสอบ และสอบฝกปฏิบัติ

ผูสอน

อาจารยฉัตรชนก บุญ
ไชย

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

2,3,12-14

40%

2,3,12-14

10%

2-14

40%

1-15

การประเมินผล
1. ประเมินผลระหวางภาค รอยละ 80 แบงตามกิจกรรมและเนื้อหา ดังนี้
- การเขาเรียนตรงเวลา และรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
10
- การฝกปฏิบัติตรงเวลา และการทดสอบทางประสาทสัมผัส
40
- การแตงชุดนักศึกษา และการแตงชุดปฏิบัติการอาหาร
10
- การศึกษาคนควาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําเสนอ
10
- สอบปฏิบัติรายบุคคล
10
2. ประเมินผลปลายภาค รอยละ 20
- สอบทฤษฎี 20 คะแนน
รวม
100 คะแนน

10%

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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โดยมีรายละเอียดการประเมินผลระหวางภาคและปลายภาค แสดงในเชิง Rubric ดังนี้
เนื้อหากิจกรรม
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
หรือเปาหมาย
0-2
3-4
5-6
7-8
ความสํ า คั ญ ของ นักศึกษามาสาย นักศึกษาเขารวม นักศึกษาเขารวม นักศึกษาเขารวม
ข า วต อ เศรษฐกิ จ หรื อ ไม เ ข า ชั้ น กิ จ ก ร ร ม ก า ร กิ จ ก ร ร ม ก า ร กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรี ย นหรื อ เข า เรียนการสอนแต เรี ย นการส อน เรี ย นการส อน
และสังคมไทย
ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ไ ม ค อ ย มี ส ว น และมีสวนรวมใน และมีสวนรวมใน
การเรี ย นการ รวมในกิจกรรม กิ จ ก ร ร ม บ า ง กิจกรรมตางๆ
กิจกรรม
สอนแตไมมีสวน
ร ว มในกิ จ กรรม
ภายในชั้นเรียน
หลั ก การของการ นักศึกษามาสาย นั ก ศึ ก ษาเข า ชั้ น นัก ศึ ก ษาเข า ชั้ น นัก ศึ ก ษาเข า ชั้ น
นํ า ข า ว ม า หรื อ ไม เ ข า ชั้ น เรี ย นแต ไ ม ร ว ม เรียนและรวมฝก เรียนและรวมฝก
ปฏิ บั ติ แต มี ผ ล ปฏิ บั ติ แต มี ผ ล
ประกอบและแปร เ รี ย น แ ล ะ ไ ม ฝกปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติไม การฝ ก ปฏิ บั ติ มี
รูปอาหาร
ซอมเสริม
ถูกตอง
ขอปรับปรุงแกไข
ปฏิบัติการ
นักศึกษามาสาย นั ก ศึ ก ษาเข า ชั้ น นัก ศึ ก ษาเข า ชั้ น นัก ศึ ก ษาเข า ชั้ น
หรื อ ไม เ ข า ชั้ น เรี ย นแต ไ ม ร ว ม เรียนและรวมฝก เรียนและรวมฝก
เ รี ย น แ ล ะ ไ ม ฝกปฏิบัติอาหาร ปฏิบัติอาหารแต ปฏิบัติอาหารแต
มี ผ ล ก า ร ฝ ก มี ผ ล ก า ร ฝ ก
ซอมเสริม
ปฏิบัติไมถูกตอง ป ฏิ บั ติ มี ข อ
ปรับปรุงแกไข

คาคะแนน
9-10
นักศึกษาเขารวม
กิจ กรรมและทํ า
กิ จ กรรมถู ก ต อ ง
ทั้ ง หมด และมี
ข อ เ ส น อ แ น ะ
สํา หรั บ กิ จ กรรม
ครั้งตอไป
นัก ศึ ก ษาเข า ชั้ น
เรียนและรวมฝก
ปฏิบัติ และมีผล
ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ
ถูกตอง
นัก ศึ ก ษาเข า ชั้ น
เรียนและรวมฝก
ป ฏิ บั ติ อ า ห า ร
และมีผ ลการฝ ก
ปฏิบัติถูกตอง

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90-100
B+
81-89
B
76-80
C+
70-75
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ํากวา 50
หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนและเขารวมกิจกรรมฝกปฏิบัติไมต่ํากวา85% (ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
พัทธนันท ศรีมวง และ หทัยชนก ศรีประไพ. (2555). เอกสารประกอบการสอน ความรูเกี่ยวกับ
อาหารและการเตรียม.
พัทธนันท ศรีมวง และคณะ. (2555). เอกสารประกอบการสอนการประกอบอาหาร
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ขอมูลจากเอกสารตําราวิชาการ งานวิจัย นิตยสาร วารสาร จุลสาร ขอมูลจาก web site และ
รายการอาหารทางโทรทัศน วิทยุ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อบเชย วงศทอง และขนิษฐา พูนผลกุล. (2547). หลักการประกอบอาหาร. (พิมพครั้งที่ 2) สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : กรุงเทพฯ. 163 หนา.
Amy B., (2011). Understanding food : Principles and preparation. (4th ed.). Wadsworth :
USA. 625 p.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมิน
รายวิชา ผานชองทางระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยภาควิชาหรือหลักสูตร จากการ
สุมสังเกตการสอน และการสุมสัมภาษณนักศึกษา และนําขอมูลจากกลยุทธการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยนักศึกษาขอ 1 มาใช
3. การปรับปรุงการสอน
ตอเนื่องจากการประเมินการสอนทางหลักสูตร โดยจัดการประชุมระดมความคิดและหาขอมูลใน
การพัฒนาแนวการสอนดังนี้
- การประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ บริษัทเอกชน
- การสัมมนาการเรียนการสอน
- การทําวิจัยภายในชั้นเรียน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ไดจากการสอบถามนักศึกษา
การตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมไดดังนี้
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากขอสอบ รายงาน ผลงาน
และวิธีการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิ น และทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ ในรายวิช า ไดมี การวางแผนการ
พิจ ารณาปรั บ ปรุงการสอน และรายละเอีย ดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น โดย อาจารยผูส อนเปน
ผูรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและวิธีการสอน ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาเนื้อหาการสอนใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบันและยุคสมัย สามารถนําไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ
เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาเสนอแนะความคิดเห็นและสรุปวางแผนการพัฒนา
ปรับปรุงตอไป และนําขอมูลจากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาจากขอ 4 มา
ใช
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