รายละเอียดของวิชา
(มคอ.3)

5072324 อาหารยุโรป 1
(Cuisines of Europe I)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5072324 อาหารยุโรป 1
( Cuisines of Europe I)
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกาหนดและการประกอบอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
2. อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
อาจารย์ ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์
อาจารย์ ทัศเทพ อังกุราภินันท์
อาจารย์ นิคมศม อักษรประดิษฐ์
อาจารย์ นพสิทธิ์ ภู่ทอง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ธันวาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประกอบอาหารยุโรป อาหารเช้าแบบยุโรป
วัฒนธรรมการรับประทาน และศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
1.2 นักศึกษาเลือกและใช้อุปกรณ์ วัตถุดิบ เทคนิคการเตรียม และการประกอบอาหารเช้าแบบยุโรปและ
สลัดประเภทต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการตกแต่ง การจัดเสิร์ฟรูปแบบต่างๆ และการเก็บรักษาที่เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท
1.4 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารปริมาณมาก การเพิ่ม-ลดขนาดการผลิต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการประกอบอาหารแบบยุโรป การใช้ความร้อนชื้น การใช้ความร้อนแห้ง การใช้ความร้อนแบบ
ผสมผสาน ศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ คุณสมบัติ และหน้าที่ของวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารยุโรป การเตรียมและการปรุงประกอบของวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือในครัวยุโรป ประเภทของอาหารเช้าแบบยุโรปชนิดต่างๆ เทคนิคการเตรียม การประกอบ การ
เก็บรักษา การจัดเสิร์ฟ วัฒนธรรมการรับประทาน และฝึกปฏิบัติได้แก่ อิงลิชมัฟฟิน เอ้กเบเนดิก พอร์คชอป
เนื้อสันในม้วน อกเป็ดซอสส้ม อัลมอนด์โปเตโต้ คอทเทจพาย เนื้ออบกับยอกเชียร์พุดดิ้ง ไก่อบ พอร์คกอร์ดอง
เบลอ ซี่โครงหมูอบบาร์บีคิว มันฝรั่งอบ บรอกโคลี่โมเน่ ส์ ชิคเก้นคีฟ ปลากะพงซอสเบอร์บลองค์ ข้าวพิลาฟ
แกะอบซอสฮันนี่มัสตาร์ด หอยแมลงภู่อบซอสไวน์ขาว ปลากะพงอบสลัดซีซ่าร์ ซุปแคนตาลูปเย็น ซุปกาปาสโช่
แซลมอนกราฟลักซ์ เทพานาด คลับแซนวิช และแซนวิชหน้าเป็ด
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European method of cooking moist-heat method, dry-heat method, combination heat
method such as technical terms in European cuisine, characteristics and usage of ingredients,
equipments and tools Study types of European breakfast including salad bar, dressing,
sauce, hot and cold hors d'oeuvre, sandwiches, canapés, cold soup, pâtés, terrine, galantine,
mousseline preparation and cooking techniques, holding of prepared food, serving styles
and culture, and practice sessions such as English muffin, egg benedict (poached egg with
Hollandaise sauce), pork chop, beef roulade, roasted duck in orange sauce, almond potato,
cottage pie, roasted beef with Yorkshire pudding, roasted chicken with jus, pork cordon bleu,
BBQ pork rib, baked potato, broccoli mornay, chicken kiev, sea bass with beurreblanc sauce,
rice pilaf, roasted rack of lamb with honey mustard sauce, mussel with white wine sauceand
darne of sea bass in the papillote, ceasar salad, cantaloupe cold soup, gapazcho soup,
salmon gravlax, tapenade, club sandwich and open-faced sandwiches
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
เฉพาะรายที่ต้องการคาปรึกษา โดยสามารถติดต่อได้ทาง อีเมล์ และโทรศัพท์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีวินัย ตรงต่อ เวลาและมีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5) มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
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1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
3) เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์ด้านโภชนาการ โภชนาบาบัด การกาหนดและ
การประกอบอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะความช านาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2) มีทกั ษะ และความชานาญในงานด้านวิชาชีพ
3) สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) สามารถศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
2) ใช้การสอนหลายรูป แบบตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แ ก่ ก ารบรรยาย การทบทวน การ
ฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
3) ถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น แบบฝึกหัด รายงาน สอบย่อย การนาเสนอรายงานการ
ค้นคว้าหน้าชั้น
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
การประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
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1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงหรือต้นเหตุของปัญหาและเสนอแนว
ทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล ค้นหาแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
3) สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่ง่าย และเพิ่ม
ความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ร ะหว่า งตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้ เรี ย นต้อ งมีทักษะในการอยู่ ร่ ว มกับผู้ อื่นในสั งคมได้อย่า งมีความสุ ขดังนั้น มาตรฐานทักษะด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม
1) รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
4) มีบุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์
5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุ ทธ์ การสอนที่ ใช้ ในการพั ฒนาการเรี ยนรู้ ด้ านทั กษะความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา และมารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแต่
ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อยที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลและมีการประเมินโดยใช้เสียงส่วน
ใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5

มคอ 3

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
1) สามารถสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอดและนาเสนอข้อมูลได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือคานวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ โดยผู้สอน
ต้องแนะนาวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจาทั้ง
แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
5.3 กลยุทธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิน ทักษะการสื่อสารด้ว ยภาษาพูดจากพัฒ นาการในการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
นาเสนอสัมมนาต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

- แนะนารายละเอียดวิชา
วัตถุประสงค์ แนวการสอน การ
วัดผลและการประเมินผล
- ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับอาหาร
ยุโรป
- ลักษณะสาคัญของอาหารยุโรป
- ชนิดและประเภทของอาหาร
ยุโรป
- วัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารของยุโรป

2

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในครัว

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
- แนะนาหนังสือ และ website
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power
point)
กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน
อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
6

มคอ 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ยุโรป
เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวยุโรป
อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัด
ภาชนะหุงต้ม
อุปกรณ์หุงต้ม
เครื่องทุนแรง

3

- วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารยุโรปและ
คุณสมบัติที่มีต่อคุณลักษณะและ
คุณภาพของอาหาร
- การเลือกซื้อ วิธีการใช้ การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ

4

4

หลักการประกอบอาหารยุโรป
- การถ่ายเทพลังงานความร้อน
- วิธีการประกอบอาหาร
- การเตรียม (Mise en Place)
- อาหารเช้ารูปแบบต่างๆ

4

5

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- อิงลิชมัฟฟิน
- เอ้กเบเนดิก
- พอร์คชอป

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
- บรรยายรายละเอียดอุปกรณ์
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้
อุปกรณ์
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power
point)
- อุปกรณ์ และเครื่องมือครัวยุโรป
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน
PowerPoint
- ตัวอย่างวัตถุดิบสด แห้ง
- เครื่องฉาย (Projector)
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- อาจารย์สาธิตการตัดหั่นแต่ง
สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน
PowerPoint
- เครื่องฉาย(Projector)
- ตัวอย่างการตัดแต่งวัตถุดิบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power
point)

ผู้สอน
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

7
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

6

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- เนื้อสันในม้วน
- อกเป็ดซอสส้ม

7

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- อัลมอนด์โปเตโต้
- คอทเทจพาย
- เนื้ออบกับยอกเชียร์พุดดิ้ง

8

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- ไก่อบ
- พอร์คกอร์ดองเบลอ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ

ผู้สอน
อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

สอบกลางภาค (ทฤษฎี)
9

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- ซี่โครงหมูอบบาร์บีคิว
- มันฝรั่งอบ

4

10

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- บรอกโคลี่โมเน่ส์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ
8
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- ชิคเก้นคีฟ

11

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- ปลากะพงซอสเบอร์บลองค์
- ข้าวพิลาฟ
- แกะอบซอสฮันนี่มัสตาร์ด- หอยแมลงภู่อบซอสไวน์ขาว

4

12

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- หอยแมลงภู่อบซอสไวน์ขาว
- ปลากระพงอบสลัดซีซ่าร์
- ซุปแคนตาลูปเย็น
- ซุปกาปาสโช่
- แซลมอนกราฟลักซ์

4

13

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- ซุปกาปาสโช่
- แซลมอนกราฟลักซ์
- เทพานาด

4

14

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- คลับแซนวิช
- แซนวิชหน้าเป็ด

4

15

- สอบปลายภาค (ปฏิบัติ)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

อ. ธนพัฒน์
9

มคอ 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

16

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
1. บทปฏิบัติการอาหาร
2. ใบให้คะแนนสอบ
3. วัตถุดิบ และอุปกรณ์ปฏิบัติ
สอบปลายภาค (ทฤษฏี)

ผู้สอน
แสงรุ่งเรือง
และคณะ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ความรู้

ทักษะปัญญา
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-14

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

5-14

10%

14
8,15

10%
15%

- ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน โดย
สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
ม อ บ ห ม า ย เ ป็ นก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

14
8,15
1-14

10%
15%
10%

สามารถสื่อสาร สามารถสรุป - ประเมิน ทัก ษะการสื่อ สารด้ ว ย
ประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอ
ถ่ายทอดและนาเสนอข้อมูลได้ รายงานในชั้นเรียน
อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ

14

10%

มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออก
ตามปกติของนักศึกษา การเข้าชั้น
เรียน การมีส่วนร่วม และนาเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
สามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า และ - ประเมินจากผลงานระหว่างภาค
พัฒนาความรู้ของตนเองได้และ เช่น แบบฝึกหัด การฝึกปฏิบัติอาหาร
สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ น - ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ - ประเมินจากการสอบข้อเขียน
เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้
สามารถถ่ายทอดและ
แลกเปลีย่ นความรู้กับผู้อื่น
สามารถปรั บ ตั ว และท างาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น า
และสมาชิ ก กลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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3. การประเมินผล
3.3 เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
A
90-100
C
B+
85-89
D+
B
75-84
D
C+
70-74
F

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารยุโรป 1
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ขวัญเก้ว วัชโรทัย. (2550). วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 7.
กรุงเทพ: อัมรินทร์ปริ้นติ้งแอนด์พับบลิ้ชชิ่ง,
ชัชชญา รักตะกนิษฐ. (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักการประกอบอาหารยุโรป. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
N.D.(1996). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส, London: Le Cordon
Bleu
Alcock, Julia .(1994). Le Cordon Bleu Classic French Cook Book: London, UK , Dorling
Kindersley Ltd.
Allen, Gary/CIA. (2001). Remarkable Service. USA : John Wiley & Sons Inc.
Barham, Peter. (2000). The Science of Cooking. NY: Springer
Capalbo, Carla. (2001). The Cook’s Encyclopedia of Italian Cooking. London UK: Lorenz
Books
Culinary Institute of America. (2004). Garde Manger The art and Craft of the Cold
Kitchen.USA: John Wiley & Sons Inc.
Culinary Institute of America. (2002). The Professional Chef. USA: John Wiley & Sons Inc.
Culinary Institute of America. (2000). The Professional Chef’s Knife Kit. USA: John Wiley &
Sons Inc.
Conran, Caroline Terence & Simon Hopkinson. (2001). The Conran Cook Book: London UK:
Lorenz Books
Donovan, Mary Deidre. (1996). The New Professional Chef the Culinary Institute of
America. NY: Van Nostrand Reinhold
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Escoffier, Auguste. (2000). Ma Cuisine. Lnodon UK: Hamlyn
Fosskett, David & Ceserani, Victor. (2004). Practical Cookery.London:Hodder Arnold.
Gisslen, Wayne. (2007). Professional Cooking. USA: John Wiley & Sons Inc.
Labensky, Sarah & House, Alan. (2003). On Cooking. New Jersey USA: Prentice Hall
Maicent-Morel, Michel. (2002). Cuisine de Reference. Clichy Cedex, France: BPI
Mizer, David A., Porter, Mary, Sonnier, Geth, Grummond, Karen Eich. (1999). Food Preparation
for the Professional. USA: John Wiley & Sons Inc.
Pauli, Eugen. Classical Cooking in Modern Way. (1989). New York USA, Van Nostrand Reinhold
Roux, Michel. (1996). Sauce. London UK: Quadrille Publishing Ltd.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Food News Magazine, Health & Cuisine magazine, Gourmet& Cuisine Magazine รวมถึง
นิตยสาร และ website ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเช้าแบบยุโรป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ได้แก่
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา
- ให้นักศึกษาทาแบบประเมินการเรียนการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินการสอน ได้แก่
- ให้นักศึกษาทาแบบประเมินผู้สอน
- ให้นักศึกษาทาแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
- จากผลการสอบของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) และแนวการแก้ไข หรือแนวทางในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้ นๆ ในภาคการศึกษาถัดไป โดยระบุรายละเอียดอยู่ในรายละเอียดของรายวิช า
(มคอ.3)
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- ทวนสอบข้อสอบ
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- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุ่ มสั มภาษณ์นั กศึกษาในประเด็นการรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ในชั่ ว โมงแรกของการเรี ย น และการตรวจสอบความรู ้ข องนัก ศึก ษาระหว่า ง
กระบวนการเรีย นการสอนโดยการสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาทาโดยนาผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงรายวิชาสาหรับการสอนครั้งต่อไป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนและทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา นาไปวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียน สื่อการสอน การออกข้อสอบ การวัดประเมินผล
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