มคอ.3
อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian Cuisine)
(5073318)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ภาคเรียนที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
โรงเรียนการเรือน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5073318 อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian Cuisine)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ณัจยา เมฆราวี
โทรศัพท์ภายใน 02-423-9443 โทรศัพท์มือถือ 08-5833-1728
e-mail natjaya_mek_sdu@hotmail.co.th
4.1 อาจารย์ผู้สอนภายในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ณัจยา เมฆราวี
โทรศัพท์ภายใน 02-423-9443 โทรศัพท์มือถือ 08-5833-1728
e-mail natjaya_mek_sdu@hotmail.co.th
อาจารย์ พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์
โทรศัพท์ภายใน 02-423-9455 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-5940
e-mail phonganan_paul2556@hotmail.com
4.2 อาจารย์ผู้สอน: ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
อ.พรทวี ธนสัมบัณณ์
โทรศัพท์มือถือ 06-3236-5163
E-mail : kob_fst1977@hotmail.com
อ.มนฤทัย ศรีทองเกิด
โทรศัพท์มือถือ 08-3088-3373
E-mail : s_monruthai@hotmail.com
4.3 อาจารย์ผู้สอน: ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงศ์
โทรศัพท์มือถือ 08-7741-2774
E-mail : Suttapong_s@hotmail.com
4.4 อาจารย์ผู้สอน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลาปาง
อาจารย์ อรรถ ขันสี
โทรศัพท์ภายใน 6505 โทรศัพท์มือถือ 089-853-1256
e-mail att_kmitl@hotmail.com

อาจารย์ สังวาล ชมภูจา
โทรศัพท์ภายใน 6505 โทรศัพท์มือถือ 082-459-4651
e-mail sungwan262@gmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ลาปาง ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 กรกฏาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษาทราบถึงความเป็นมา และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ
1.2 นักศึกษาทราบถึงแนวความคิดการบริโภคอาหารมังสวิรัติตามหลักความเชื่อ และศาสนา
1.3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องประเภทของอาหารมังสวิรัติ การเลือกใช้วัตถุดิบ วิธีการปรุง การ
จัดตกแต่งตลอดจนการจัดเสิร์ฟ
1.4 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดทาตารับมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหารมังสวิรัติ
1.5 นักศึกษาสามารถพัฒนาตารับอาหารมังสวิรัติได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเป็นมา หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ แนวความคิดการบริโภคอาหารมังสวิรัติตาม
หลักความเชื่อ และศาสนา ประเภทของอาหารมังสวิรัติ การเลือกใช้วัตถุดิบ วิธีการปรุง การจัดตกแต่งและ
จัดเสิร์ฟ การจัดทาตารับมาตรฐาน การควบคุมคุณ ภาพ คุณค่าทางโภชนาการ การพัฒ นาตารับอาหาร
มังสวิรัติ และฝึกปฏิบัติ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
ไม่มี

ฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือเฉพาะรายที่ต้องการคาปรึกษา โดยสามารถติดต่อได้ทาง E-mail และโทรศัพท์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

3) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1.2 กลยุทธ์การสอน
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
2) การเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์
3) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
1.3 กลยุทธ์การประเมินผล
1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และมีทักษะ
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชานาญ ในงานด้านวิชาชีพ
3) ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้
2.2 กลยุทธ์การสอน
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย การนาเสนอ
รายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุของปัญหา
และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์

2) ความสามารถในการทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
3) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.2 กลยุทธ์การสอน
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง
2) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
3.3 กลยุทธ์การประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) ความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสามารถกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์
5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอน
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
4.3 กลยุทธ์การประเมินผล
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้
1) ความสามารถในการนาเทคนิคทาง่สถิติหรือคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายและเสนอแนวทางในการ
พัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอดและ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

3) ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 กลยุทธ์การสอน
1) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจา
ทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผล
1) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
- แนะนารายวิชา วัตถุประสงค์ แนวการสอน การ
วัดผลและการประเมินผล
- แนะนาอาจารย์ผู้สอน
- ความหมายและความสาคัญของอาหารมังสวิรัติ
- ประเภทของอาหารมังสวิรัติ
- หลักการบริโภค และข้อควรปฏิบัติในการ
รับประทานอาหารมังสวิรัติ

2

- การจัดทาตารับมาตรฐานและพัฒนาตารับ
อาหารมังสวิรัติ
- การควบคุมคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ

3

บทปฏิบัติการที่ 1
- การเตรียมวัตถุดิบ ปรุงประกอบอาหาร
- การทาหมี่กึง
- การทาไส้หมูเทียม
- การทากระเพาะหมูเทียม
- การทาแคปหมูเทียม
- กระเพาะปลาเทียม

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
(ถ้ามี)
4
กิจกรรม
- อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือและเวป
ไซต์
- บรรยายเนื้อหา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารย์ตอบข้อซักถามและสรุป
ประเด็นสาคัญให้นกั ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
- เครื่องฉาย
- โปรแกรมนาเสนอ power point
4
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ตอบข้อซักถามและสรุปประเด็น
สาคัญให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา มอบหมายงานให้
จัดทาตารับมาตรฐานและพัฒนาตารับ
สื่อที่ใช้
- เครื่องฉาย
- โปรแกรมนาเสนอ Power point
4
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

ผู้สอน
อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
4
บทปฏิบัติการที่ 2
อาหารจากแป้งหมี่กึง
- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- ไส้หมูเทียมผัดเกี้ยมฉ่าย
- บะหมี่กรอบราดหน้า
- การจัดเสิร์ฟ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
(ถ้ามี)
4
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
4
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

5

บทปฏิบัติการที่ 3
การทาเต้าหู้ และอาหารจากเต้าหู้
- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- การทาเต้าหู้แข็ง
- สตูร์เต้าหู้
- เต้าหู้สอดไส้ราดน้าแดง
- พะโล้เต้าหู้
- การจัดเสิร์ฟ

6

บทปฏิบัติการที่ 4
ประเภทแกง
- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- แกงเขียวหวานเนื้อเทียม
- แกงคั่วฟักทอง
- แกงกะหรี่เต้าหู้
- การจัดเสิร์ฟ

4

7

บทปฏิบัติการที่ 5
ประเภทผัดทอด

4

กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา

ผู้สอน
อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- ผัดพริกขิง
- ผัดกระเพรากรอบ
- ผัดเผ็ดปลาดุกเทียม
- ไข่เจียวกรอบ
- การจัดเสิร์ฟ

8

บทปฏิบัติการที่ 6
ประเภทนึ่ง
- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- ห่อหมกมังสวิรัติ
- ผักกาดขาวสอดไส้
- เห็ดหอมสองสี
- การจัดเสิร์ฟ

4

9

บทปฏิบัติการที่ 7
ประเภทยา ลาบ พล่า
- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- ยาปลาดุกฟูมังสวิรัติ
- ลาบเนื้อเทียม
- พล่าหัวปลี
- การจัดเสิร์ฟ

4

10

บทปฏิบัติการที่ 8
ประเภทน้าพริกและเครื่องจิ้ม
- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- น้าพริกเผามังสวิรัติ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ผู้สอน
(ถ้ามี)
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
กิจกรรม
อ.พงศ์อนันต์
- บรรยายเนื้อหา
อ.ณัจยา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- น้าพริกกะปิมังสวิรตั ิ
- น้าพริกอ่องมังสวิรัติ
- น้าพริกหนาเลี้ยบ

11

บทปฏิบัติการที่ 9
ประเภทข้าว
- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- ข้าวผัดหนาเลี้ยบ
- ข้าวผัดเต้าหูย้ ี้สับปะรด
- บะจ่างมังสวิรัติ
- การจัดเสิร์ฟ

4

12

บทปฏิบัติการที่ 10
ประเภทเส้น
- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- ข้าวซอยมังสวิรัติ
- ขนมจีนน้ายาเห็ด
- มักกะโรนีรวมมิตร
- การจัดเสิร์ฟ

4

13

บทปฏิบัติการที่ 11
ประเภทอาหารว่าง
- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- หอยจ๊อมังสวิรัติ
- หัวไชเท้าทอด
- กวงเจียฮวงกวย
- การจัดเสิร์ฟ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ

ผู้สอน

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

14

บทปฏิบัติการที่ 12
ประเภทน้าสลัด ของหวาน และเครื่องดื่ม
- การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
- น้าสลัด
- มันต้มขิง ถั่วเขียวต้มน้าตาล
- น้าเต้าหู้
- น้าธัญพืช 5 สี
- การจัดเสิร์ฟ

15

สร้างสรรค์เมนูอาหารมังสวิรัติให้มคี วามทันสมัย
โดยใช้ความรูจ้ ากบทปฏิบัติการ และมีการ
นาเสนอแบบ Modern

16

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
4
กิจกรรม
- บรรยายเนื้อหา
- สาธิต และอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบ
และอุปกรณ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
4
กิจกรรม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่ม
และทารายงานบทปฏิบัติการ
- นาเสนอผลงาน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power point)
- วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
สอบปลายภาค

ผู้สอน

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

อ.พงศ์อนันต์
อ.ณัจยา

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
รายละเอียด
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

1) การมี จิ ต ส านึ ก และตระหนั ก ในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความมีวินัย ตรงต่อ เวลา และมีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คมเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม
3) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ
แนวคิ ด ทฤษฎี และเนื้ อ หาสาระส าคั ญ
ของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ

ทักษะทางปัญญา 1) ความสามารถในการทาความเข้าใจ
และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานใน
วิชาชีพ
2) ความสามารถในการถ่ายทอดและ
แลกเปลีย่ นความรู้กับผู้อื่น
ทักษะ
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
ความสัมพันธ์
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
ระหว่างบุคคล
2) ความสามารถในการวางแผนและ
และความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
รับผิดชอบ
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการ
1) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถ
วิเคราะห์เชิง
สรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง
ตัวเลข การ
ถ่ายทอดและนาเสนอข้อมูลได้อย่าง
สื่อสาร และการ สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1) ประเมินโดยอาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ตามปกติของนักศึกษา

1-15

10%

1) ประเมินการเขียนรายงาน การ
สอบย่อย การนาเสนอรายงานการ
ค้นคว้าหน้าชั้น
2) ประเมินจากการสอบปลายภาค
การสอบปฏิบัติ
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไข
ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียน
ด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา

3-15

40%

1-15

30%

1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และ
การปฏิบัติทางด้านอาหาร
2) รายงานรายบุคคลและกลุ่ม

1-15

10%

1) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคล
หรือรายงานกลุ่มในส่วนที่นักศึกษา
นั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

1-15

10%

5.3 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

หมายเหตุ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติไม่ต่ากว่า 85% (ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารมังสวิรัติ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ข้อมูลจากเอกสารตาราวิชาการ งานวิจัย นิตยสาร วารสาร จุลสาร ข้อมูลจาก web site และรายการ
อาหารทางโทรทัศน์ วิทยุ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. (2545). ผักพื้นบ้านอาหารสุขภาพ. กรุงเทพฯ: แสงแดด.
ธัญนันท์ อบถม. (2548). 25 สารับเจ. กรุงเทพฯ:ไพลิน.
ปิยพรรณ กลั้นกลิ่น. (2545). อาหารเครื่องดื่ม และการบริการในภัตตาคาร. กรุงเทพ ฯ :
โอเดียนสโตร์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้ เรี ย นประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของรายวิช า ซึ่ งรวมถึงวิธีการสอน การจัด กิจกรรมทั้ งในและนอก
ห้ องเรีย น สิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นการสอน ซึ่งมีผ ลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาตามแบบฟอร์มการประเมินผลรายวิชา
2. การประเมินการสอน
คณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยหลั ก สู ต ร/คณะฯ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น การสอน จากการสุ่ ม การ
สังเกตการณ์สอน และการสุ่มสัมภาษณ์ผู้เรียน ตลอดจนการนาข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยผู้เรียนมาวิเคราะห์
3. การปรับปรุงการสอน
ต่อเนื่องจากการประเมินการสอน (ข้อที่ 2 ) อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิช า (มคอ.5) โดยละเอีย ด ระบุ ปั ญ หาในการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) และแนวการแก้ไข หรือ
แนวทางในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ในภาค
การศึกษาถัดไป โดยระบุรายละเอียดอยู่ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการแต่งตั้งโดยหลักสูตร/คณะฯ ทาหน้าที่ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน โดย
ทวนสอบการวัดและประเมินผลจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียน ข้อสอบและการให้คะแนนของผู้สอน
ความสอดคล้ องกับ เกณฑ์การประเมิน ผลที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา และทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนหรือสนทนากลุ่มผู้เรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนและทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา นาไปวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียน สื่อการสอน การออกข้อสอบ การวัดประเมินผล

