มคอ.3
ความรูเกี่ยวกับอาหารและการเตรียม
(Food Knowledge and Preparation)
(5072311)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ภาคเรียนที่ 2/2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
5072311 ความรูเกี่ยวกับอาหารและการเตรียม (Food Knowledge and Preparation)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
หมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผรู บั ผิดชอบรายวิชา :
อ.ดร. อรอนงค ทองมี
โทรศัพทมือถือ 062-1954914 E-mail : ornanong16@yahoo.com
อาจารยผสู อน : ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
อ.ดร. อรอนงค ทองมี
โทรศัพทมือถือ 062-1954914 E-mail : ornanong16@yahoo.com
อ. ทรงพล วิธานวัฒนา
โทรศัพท์มือถือ 085-071-6407 E-mail : songpol_sd@hotmail.com
อ. ปญจมา ประภาพันธศักดิ์
โทรศัพทมือถือ 094-309-0088 E-mail : punpra@hotmail.com
อาจารยผูสอน: วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อ.ณัชชา พันธุวงษ
โทรศัพทมือถือ 087-208-0124 E-mail : utsaphong.u@gmail.com
อาจารยผูสอน: ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
อ.เสาวลักษณ กันจินะ
โทรศัพทมือถือ 086-325-7601 E-mail : saowalak_pm@hotmail.com

อาจารยผสู อน: ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
อ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
โทรศัพทมือถือ 094-021-2851 E-mail : psaowapan@gmail.com
อ.สุภาวดี นาคบรรพ
โทรศัพทมือถือ 089-470-9134 E-mail : siwly12@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในมหาวิทยาลัย ถนนสิรินธร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง และตรัง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
01 มกราคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนกประเภท คุณลักษณะ และการใชวัตถุดิบอาหารประเภทตางๆ
1.2 มีความรูความเขาใจลักษณะสําคัญของวัตถุดิบ การเลือกซื้อ การประเมินคุณภาพของวัตถุดิบอาหาร การ
ตรวจรับวัตถุดิบอาหาร และการเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารแตละประเภทอยางถูกตอง
1.3 มีทักษะการเตรียมเพื่อการประกอบอาหาร การตัดแตงเนื้อสัตว และสามารถประเมินวัตถุดิบอาหารแตละ
ประเภทในดานรสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น ลักษณะปรากฏ และอื่นๆได เพื่อการเลือกใชวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม
1.4 มีทักษะในการปรุงประกอบใหเหมาะสมกับประเภทอาหาร และไดเรียนรูถึงรายการอาหารประเภทตางๆ
วัตถุดิบที่ใช วิธีการประกอบ และรวมถึงอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาหารไดอยางเหมาะสม
1.5 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารได
1.6 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความตรงตอเวลา มีจรรณยาบรรณ ตอวิชาชีพ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหาร ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสามารถมีทกั ษะ
ในการจําแนกประเภทวัตถุดิบอาหาร การจัดเตรียม การประกอบและรวมถึงการเลือกซือ้ และการจัดเก็บอยางถูก
วิธี นักศึกษาไดฝกทักษะจากการปฏิบัติ มีความรูดานเทคนิค เพื่อนําไปประกอบอาหารไดอยางเหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การจําแนกประเภท คุณลักษณะ และการใชวัตถุดิบอาหารประเภทตางๆ การจัดเตรียมผัก
ผลไม ถั่ว ธัญชาติ ผลิตภัณฑนม อาหารแหง และอาหารกึ่งสําเร็จรูป เพื่อการปรุงประกอบใหเหมาะสมกับประเภท
อาหาร หลักการทําสต็อก การใชประโยชนจากเครื่องเทศและสมุนไพร การชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว การเลือก
ซื้อ การตรวจรับ การเตรียม และการเก็บรักษา รวมถึงการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบอาหารเหลานั้น ในดาน
รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น ลักษณะปรากฏ และคุณลักษณะอื่นๆ ฝกปฏิบัติ ไดแก การใชมีดและเขียงอยางถูกตอง
การตัด หั่น แตง ผักและผลไมเบื้องตน การเตรียม มีส อองพลาส บราวนสต็อค ไวทสต็อค ริซอตโตเห็ด วานิลลา
ไรสพุดดิ้ง สตูวผลไม ผักโขมผัดเบคอนและกระเทียม ปลาโซทอดราด ซอสบราวบัทเทอร สลัดคูสคูส โพเลนตา
สลั ด พาสต า กั บ กุ ง ชิ ค เก น แชสเซอร สโตรกานอฟเนื้ อ ไข ค น ออมเลท ไข ด าว ไข อ บเบคอน/แฮม
แฮชบราวน ผัดเห็ด/ผัดมันฝรั่ง มะเขือเทศยาง สลัดมันตม เฟรนชโทสต เอ กอินเดอะโฮล แพนเคก มัฟฟน
ช็อกโกแลต/กลวยหอม และวาฟเฟล
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ไมมี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ฝกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ
เฉพาะรายที่ตองการคําปรึกษา โดยสามารถติดตอไดทาง E-mail และโทรศัพท

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) การมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความมี วินั ย ตรงต อ เวลา และมี ค วามรั บ ผิ ดชอบต อตนเองและสั ง คมเคารพกฎระเบี ยบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
3) การตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ
1.2 กลยุทธการสอน
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาความรูเกี่ยวกับอาหารและการเตรียม
2) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา
1.3 กลยุทธการประเมิน
1) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ สามารถประยุกตใชความรู และมีทักษะความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุม
1) การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวของ เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชํานาญ ในงานดานวิชาชีพ
3) ความสามารถในการนําความรูมาประยุกตใชในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) ความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองได และสามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนประโยชนในวิชาชีพได
2.2 วิธีการสอน
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การฝก

ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหา
เปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย หรือการนําเสนอ
รายงานการคนควาหนาชั้น
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อคนหาขอเท็จจริง หรือตนเหตุของปญหา และ
เสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค
2) ความสามารถในการทําความเขาใจและประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย และใชขอสรุปทีไ่ ดในการพัฒนางานในวิชาชีพ
3) ความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศกึ ษา หรือสถานการณจําลอง
2) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ผู เ รี ย นต อ งมี ทั ก ษะในการอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข ดั ง นั้ น มาตรฐานทั ก ษะด า น
ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
1) ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ

5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) ใชการการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแตละ
คนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวนใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
1) ความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอื่นๆที่
เกี่ยวของ มาประยุกตใชในการสืบคน วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการพัฒนางานหรือ
แกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็นและฟง ถายทอดและนําเสนอ
ขอมูลไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวยวาจาทั้งแบบ
ปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมในสวนที่นักศึกษา
นั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
ชั่วโมง
(ถามี)

ผูสอน

1. อาจารยผูสอนแนะนําตัว และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค
และ เปาหมายของรายวิชา เกณฑ
การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และ website เพิ่มเติม
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power point
3. อาจารยรวมกับนักศึกษาอภิปราย
ซักถาม จากการบรรยายประกอบ
สื่อภาพ
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน Power
point
2.อาจารยรวมกับนักศึกษา อภิปราย
ซักถาม จากการบรรยายประกอบสื่อ
ภาพ
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน Power
point
2. อาจารยรวมกับนักศึกษา อภิปราย
ซักถาม จากการบรรยายประกอบสื่อ
ภาพ

อ. อรอนงค
และคณะ

4

1.อาจารยสาธิต ประกอบการบรรยาย
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
สื่อที่ใช
1. บทปฏิบัติการอาหาร
2. วัตถุดิบ และอุปกรณฝกปฏิบัติ

อ. อรอนงค
และคณะ

4

1.อาจารยสาธิต ประกอบการบรรยาย
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ

อ. อรอนงค
และคณะ

1

แนะนํารายวิชา วัตถุประสงค แนวการสอน
การวัดผลและการประเมินผล
- การจําแนกประเภท
- คุณลักษณะ
- การใชวัตถุดิบอาหารประเภทตางๆ
- การจั ด เตรี ย มผั ก ผลไม ถั่ ว ธั ญ ชาติ
ผลิ ต ภั ณ ฑ น ม อาหารแห ง และอาหารกึ่ ง
สําเร็จรูป

4

2

- ความรู เ กี่ ย วกั บ เพื่ อ การปรุ ง ประกอบให
เหมาะสมกั บ ประเภทอาหาร หลั ก การทํ า
สต็ อ ก การใช ป ระโยชน จ ากเครื่ อ งเทศและ
สมุนไพร การชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว

4

3

- ความรูเกี่ยวกับ การเลือกซื้ อ การตรวจรั บ
การเตรี ย ม และการเก็ บ รั ก ษา รวมถึ ง การ
ประเมินคุณภาพของวัตถุดิบอาหารเหลานั้น
ในด า นรสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส กลิ่ น ลั ก ษณะ
ปรากฏ และคุณลักษณะอื่นๆ ฝกปฏิบัติ ไดแก
การใชมีดและเขียงอยางถูกตอง การตัด หั่น
แตง ผักและผลไมเบื้องตน
บทปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
- การใชมีด และเขียงอยางถูกตอง
- การตัด หั่น แตง ผักและผลไม เบื้องตน
- การเตรียม มีส ออง พลาส (Mise en
place)
- บราวนสต็อคเนื้อ/ไวทสต็อคไก
บทปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การเตรียมวัตถุดิบ
อาหารประเภท ขาว และธัญชาติ

4

4

5

อ. อรอนงค
และคณะ

อ. อรอนงค
และคณะ

6

7

8

- ริซอตโตเห็ด (Mushroom Risotto)
- วนิลลาไรสพุดดิ้ง กับ สตูวผลไม (Vanilla
rice pudding with fruits compote)
บทปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การเตรียมวัตถุดิบ
อาหารประเภทผัก และสัตวน้ํา
- ผักโขมผัดเบคอนและกระเทียม
- สลัดคูส คูส (Cous Cous Salad)
- ปลาโซทอดราดซอสบราวบัทเทอร

บทปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 การเตรียมวัตถุดิบ
อาหารประเภทถั่ว อาหารแหง และอาหารกึ่ง
สําเร็จรูป
- โพเลนตา (Parmesan Polenta, Firm
Polenta)
- สลัดพาสตากับกุง (Pasta salad with
prawn)
บทปฏิบัติการ ครั้งที่ 5การเตรียมวัตถุดิบ
อาหารประเภทสัตวปก และสัตวเนื้อแดง
- ชิคเกน แชสเซอร (Chickechasseur)
- สโตรกานอฟเนื้อ

4

4

สื่อที่ใช
1. บทปฏิบัติการอาหาร
2. วัตถุดิบ และอุปกรณฝกปฏิบัติ
1.อาจารยสาธิต ประกอบการบรรยาย
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
สื่อที่ใช
1. บทปฏิบัติการอาหาร
2. วัตถุดิบ และอุปกรณฝกปฏิบัติ

อ. อรอนงค
และคณะ

1.อาจารยสาธิต ประกอบการบรรยาย
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ

อ. อรอนงค
และคณะ

สื่อที่ใช
1. บทปฏิบัติการอาหาร
2. วัตถุดิบ และอุปกรณฝกปฏิบัติ
4

1.อาจารยสาธิต ประกอบการบรรยาย
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ

อ. อรอนงค
และคณะ

สื่อที่ใช
1. บทปฏิบัติการอาหาร
2. วัตถุดิบ และอุปกรณฝกปฏิบัติ

9

10

บทปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 การเตรียมวัตถุดิบ
อาหารประเภทไข
- ไขคน
- ออมเลท
- ไขดาว
- ไขอบเบคอน/แฮม
บทปฏิบัติการ ครั้งที่ 7 การเตรียมวัตถุดิบ
อาหารประเภทผัก
- แฮชบราวน
- ผัดเห็ด

4

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

1.อาจารยสาธิต ประกอบการบรรยาย
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
สื่อที่ใช
1. บทปฏิบัติการอาหาร

อ. อรอนงค
และคณะ

อ. อรอนงค
และคณะ

12

บทปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 การเตรียมวัตถุดิบ
อาหาร
- เฟรนชโทสต
- เอกอินเดอะโฮล

4

13

บทปฏิบัติการ ครั่งที่ 10 การเตรียมวัตถุดิบ
อาหารประเภทอาหารหวาน
- แพนเคกมัฟฟนช็อกโกแลต/กลวยหอม
- วาฟเฟล

4

14

- นําเสนอรายงานวิชาการเตรียม

4

2. วัตถุดิบ และอุปกรณฝกปฏิบัติ
1.อาจารยสาธิต ประกอบการบรรยาย
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
สื่อที่ใช
1. บทปฏิบัติการอาหาร
2. วัตถุดิบ และอุปกรณฝกปฏิบัติ
1.อาจารยสาธิต ประกอบการบรรยาย
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
สื่อที่ใช
1. บทปฏิบัติการอาหาร
2. วัตถุดิบ และอุปกรณฝกปฏิบัติ
1.อาจารยสาธิต ประกอบการบรรยาย
2. นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
สื่อที่ใช
1. บทปฏิบัติการอาหาร
2. วัตถุดิบ และอุปกรณฝกปฏิบัติ
- นศ.นําเสนอผลงานและรายงาน

15

- นําเสนอรายงานวิชาการเตรียม

4

- นศ.นําเสนอผลงานและรายงาน

11

16

- ผัดมันฝรั่ง
บทปฏิบัติการ ครัง้ ที่ 8 การเตรียมวัตถุดิบ
อาหารประเภทผัก
- มะเขือเทศยาง
- สลัดมันตม

4

สอบปลายภาค

อ. อรอนงค
และคณะ

อ. อรอนงค
และคณะ

อ. อรอนงค
และคณะ

อ. อรอนงค
และคณะ
อ. อรอนงค
และคณะ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู

ทักษะปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1) การมีจิตสํานึกและตระหนักในการ 1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
1-15
10%
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามปกติของนักศึกษา
2) ความมี วิ นั ย ตรงต อ เวลา และมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
3) การตระหนักในคุณคาของคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ
1) การมี ค วามรู ความเข า ใจ ใน 1) สั่งการบาน และเขียนรายงาน
5-15
45%
หลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเนื้ อหา หรือการนําเสนอรายงานการคนควา
สาระสํ า คั ญ ของรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง 2) ประเมินโดยการสอบขอเขียน
เพื่ อสามารถนํ ามาประยุก ตใชในการ
ประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชํานาญ ใน
งานดานวิชาชีพ
3) ความสามารถในการนําความรูมา
ประยุกตใชในบริบททางวิชาการและ
วิชาชีพ
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห 1) ประเมินจากผลงานการแกไข
1-15
5%
อยางเปนระบบ เพื่อคนหาขอเท็จจริง ปญหาที่ไดรับมอบหมาย
หรือตนเหตุของปญหา และเสนอแนว 2) ประเมินโดยการสอบขอเขียน
ทางการแกไขไดอยางสรางสรรค
ดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
1) ความรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด รั บ 1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5%
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุม
2) ความสามารถในการปรับ ตัวและ
ทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู นํ า
แ ล ะ ส า ม า ชิ ก ก ลุ ม ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3) ความสามารถในการวางตั ว และ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม
รายละเอียด

วิธีการประเมิน

กั บ บ ท บ า ท ห น า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย
สัมพันธ
1) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย 1) ประเมินทักษะการสื่อสารดวย
ที่ ส นั บ สนุ น เวี ย นสมาชิ ก กลุ ม และ ภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคล
หรือรายงานกลุมในสวนที่นักศึกษา
ตําแหนงหนาที่ในกลุม
นั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
การสอบปลายภาค

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

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

5%

1-15

30%

ชวงคะแนน
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน วิชาความรูเกี่ยวกับอาหารและการเตรียม
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
The Culinary institute of America 2011, the professional chef, 9th Edn, John Wiley & Sons
Inc., New Jersey
Labensky, S & Hause, A 2003, on cooking, 3rd Edn, Pearson Education, Inc., New Jersey
Foskett, D & Ceserani, V & Kinton, R 2004, Practical Cookery, 10th Edn, London
Dodgshun, G & Peter, M 2004, Cookery for the hospitality industry, 5th Edn, Cambridge
university press, Australia
Larousse Gastronomique’s Contributors 2009, Larousse Gastronomique, Hamlyn, London
Werle, L & Cox, J 2005, Ingredients, JB Fairfax Press Pty Limited and Atlas International
Limited,
Le Cordon Bleu 1996, Le Cordon Bleu complete cooking techniques, 6th Edn, Carroll & Brown
Limited, London
Graimes, N 1999, the practical encyclopedia of whole foods, Lorenz book, Anness
Publishing Limited, London
_____2008, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาประกอบอาหารคาวระดับตน, William Angliss
Institute of TAFE, Victoria, Australia
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Graimes, N 2009, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาประกอบอาหารคาวระดับสูง, William Angliss
Institute of TAFE, Victoria, Australia

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาโดยการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน และใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา ซึ่ง

รวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยใชแบบประเมิน
ผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ผานชองทางระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ไดแก การสังเกตการณการสอนของผูสอนรวม ผล
คะแนนและผลการสอบของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลประเมินการเรียนรูโดยคณะกรรมการของหลักสูตรที่
ไดรับการแตงตั้ง
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมองและ
หาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ไดแก การสัมมนา/ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหลักสูตรและ
กลุมวิชาที่เกี่ยวของ เปนตน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ไดจากการสอบถามนักศึกษา การ
ตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมไดดังนี้
2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติการ ขอสอบ รายงาน ผลงาน และ
คะแนนพฤติกรรม
3) ตรวจสอบงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาที่เรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร รวมถึงการทวนสอบ
มาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิชาคณะผูสอนผูร ับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน และกลยุทธการสอนที่ใชจะมีการประชุมรวมกันเพื่อนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใน
รายงานรายวิชา เสนอตอผูบริหารหลักสูตรเพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็น
และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษา

