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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
5073340 พื้นฐานการประกอบอาหารยุโรป
(Fundamentals of European Culinary)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ชื่อ-สกุล :
อาจารยเบญจรัตน ประพฤทธิ์ตระกูล (อาจารยหลักสูตรคหกรรมศาสตร)
เบอรโทรศัพท:
02-244-5622
E-mail:
9yooing@gmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2561
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
8 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของอาหารยุโรป
หลักการพื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร และศิลปะการประกอบอาหารยุโรป รวมถึงคําศัพทภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาหาร
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2. เพื่อใหนั กศึ กษามี ความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ คุณ สมบั ติ วัตถุ ดิบ ในการประกอบอาหาร
ยุโรป การใชอุปกรณและเครื่องมือในครัวยุโรป
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานในการประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส
กลิ่นรส เครื่องเทศ น้ําสตอก แมซอส 5 ประเภท ซอสเย็น และซุป
4. เพื่ อ ให นั กศึ กษามี ความรู ความเขาใจเกี่ ย วกับ เทคนิ คการเตรี ย ม การประกอบ การจัด
ทําอาหารมื้อเชา กลางวัน และอาหารค่ําแบบยุโรป
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาพื้นฐานการประกอบอาหารยุโรป ใหนักศึกษาสามารถบูรณา
การความรูไปใชในรายวิชาดานอาหารอื่นๆที่เกี่ยวของได รวมทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
วิชาชีพในอนาคตไดเปนอยางดี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของอาหารยุโรป หลักการพื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร และ
ศิ ล ปะการประกอบอาหารยุ โ รป ศึ ก ษาคํ าศั พ ท ภ าษาอั งกฤษที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การประกอบอาหาร
คุณสมบัติ วัตถุดิบในการประกอบอาหารยุโรป การใชอุปกรณและเครื่องมือในครัวยุโรป พื้นฐานในการ
ประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส กลิ่ นรส เครื่องเทศ น้ํ าสต อก แม ซอส 5 ประเภท ซอสเย็น และซุ ป
เทคนิคการเตรียม การประกอบ การจัดทําอาหารมื้อเชา กลางวัน และอาหารค่ําแบบยุโรป
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํ า นวนชั่ วโมงต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ให คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก นั ก ศึ ก ษาเป น
รายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาและคําแนะนําทางวิชาการไดตลอดเวลา โดยผาน
Email : 9yooing@gmail.com และสามารถติดตอผูสอนเปนรายบุคคลโดยการนัดหมายลวงหนาได
ตามตองการ ตามหมายเลขเบอรโทรศัพท 02-244-5622
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
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ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
2) มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
4) มีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
1.2 วิธีการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การเรียนรูจากสถานการณจริง
2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากความรับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียนของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา
1) มีองคความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปน
ระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา
2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร
3) มี ความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิช าการในการพั ฒ นาองคความรูใหม
มีความรูความเขาใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร
2.2 วิธีการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
การเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน
การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การ
เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
3) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน แบบฝกหัด การเขียนรายงาน การสอบยอย การ
นําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้น การปฏิบัติการอาหาร
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะทางปญญา ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถประมวลผลขอมูลและคนหา
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
2) มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการองค ค วามรู ด า นสั งคมศาสตร กั บ ศาสตร อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชีวิตไดอยาง
เหมาะสมมีคุณภาพ
3) มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตอยอดเพื่อสรางสรรคองคความรูใหมๆ ไดดวย
ตนเองเพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
2) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรียนต องมี ทักษะความสัมพัน ธระหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบ ตามแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม สามารถปฏิบัติตนตามบทบาท
และหนาที่ไดอยางเหมาะสม
3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะของผูนํากลุม
และสมาชิกที่ดีไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ใน
กลุม
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการนําเสนองานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เ ชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผูเรียนตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกตใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร และสถิติ ใน
การประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งในการฟง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมทั้งเพื่อ
การสืบคนและติดตามความกาวหนาในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวย
วาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคล หรือรายงานกลุมใน
สวนที่นักศึกษารับผิดชอบ
3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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1. แผนการสอน

สัปดาห
ที่
1

2

3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน และ
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
- แนะนํารายละเอียดวิชา
4
- ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา
อ.เบญจรัตน
วัตถุประสงค แนวการสอน การ
วัตถุประสงคและจุดมุงหมายของ
วัดผลและการประเมินผล
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล
- ความหมายและความสําคัญของ
อาหารยุโรป
- แนะนําหนังสือ และ website
- แนะนําวิธีการสืบคนและแหลง
สืบคนขอมูล
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับความหมายของ
อาหารยุโรป
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และ
ตอบขอซักถาม
หลักการพื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร
4
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
อ.เบญจรัตน
และศิลปะการประกอบอาหารยุโรป
คนควาเกี่ยวกับคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการ
คําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับ
ประกอบอาหารยุโรป
การประกอบอาหาร
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้ง
คําถาม-ตอบคําถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และ
ตอบขอซักถาม
- แบบฝกหัด/ใบงาน
คุณสมบัติ วัตถุดบิ ในการประกอบ
4
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
อ.เบญจรัตน
อาหารยุโรป
คนควาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใชใน
- การเลือกซื้อ วิธีการใช การเก็บรักษา
อาหารยุโรป
วัตถุดิบ
- ยกตัวอยางกรณีศึกษาให
นักศึกษารวมกันวิเคราะหและ
แสดงความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และ
ตอบขอซักถาม
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช

ผูสอน

- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช
ในครัวยุโรป
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้ง
คําถาม-ตอบคําถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และ
ตอบขอซักถาม
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับพื้นฐานในการ
ประกอบอาหารยุโรป
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้ง
คําถาม-ตอบคําถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และ
ตอบขอซักถาม
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับน้ําสตอก ซอส
และซุป
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้ง
คําถาม-ตอบคําถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และ
ตอบขอซักถาม
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับอาหารมื้อเชา
กลางวัน และอาหารค่ําแบบยุโรป
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้ง
คําถาม-ตอบคําถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และ
ตอบขอซักถาม

อ.เบญจรัตน

4

การใชอุปกรณและเครื่องมือในครัว
ยุโรป
- เครื่องมือเครื่องใชในครัวยุโรป
- อุปกรณชั่ง ตวง วัด

4

5

พื้นฐานในการประกอบอาหาร

4

6

เครื่องปรุงรส กลิ่นรส เครื่องเทศ
น้ําสตอก แมซอส 5 ประเภท
ซอสเย็น และซุป

4

7

เทคนิคการเตรียม
การประกอบอาหาร
การจัดทําอาหารมื้อเชา กลางวัน และ
อาหารค่ําแบบยุโรป

4

8

บทปฏิบัติการ

4

อ.เบญจรัตน

อ.เบญจรัตน

อ.เบญจรัตน

- มอบหมายงานใหนักศึกษา
อ.เบญจรัตน
คนควาเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการ
ทํา
- นักศึกษาฝกปฏิบัติ
- อาจารยสรุปการฝกปฏิบตั ิ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

9

บทปฏิบัติการ

4

10

บทปฏิบัติการ

4

11

บทปฏิบัติการ

4

12

บทปฏิบัติการ

4

13

บทปฏิบัติการ

4

14

บทปฏิบัติการ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกัน
แสดงความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการ
ทํา
- นักศึกษาฝกปฏิบัติ
- อาจารยสรุปการฝกปฏิบตั ิ
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกัน
แสดงความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการ
ทํา
- นักศึกษาฝกปฏิบัติ
- อาจารยสรุปการฝกปฏิบตั ิ
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกัน
แสดงความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการ
ทํา
- นักศึกษาฝกปฏิบัติ
- อาจารยสรุปการฝกปฏิบตั ิ
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกัน
แสดงความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการ
ทํา
- นักศึกษาฝกปฏิบัติ
- อาจารยสรุปการฝกปฏิบตั ิ
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกัน
แสดงความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการ
ทํา
- นักศึกษาฝกปฏิบัติ
- อาจารยสรุปการฝกปฏิบตั ิ
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกัน
แสดงความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการ

ผูสอน

อ.เบญจรัตน

อ.เบญจรัตน

อ.เบญจรัตน

อ.เบญจรัตน

อ.เบญจรัตน

อ.เบญจรัตน
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สัปดาห
ที่

15

หัวขอ/รายละเอียด

สรุปเนื้อหา และทบทวนบทเรียน

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช
ทํา
- นักศึกษาฝกปฏิบัติ
- อาจารยสรุปการฝกปฏิบตั ิ
- ยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกัน
แสดงความคิดเห็น
- นักศึกษานําเสนอรายงาน

ผูสอน

อ.เบญจรัตน

นําเสนอรายงานจากการคนควาและ
วิเคราะหขอมูล บูรณาการกับสิ่งที่
เรียนรูจ ากในชั้นเรียน
16

สอบปลายภาค

อาจารยชี้แจงระเบียบวิธีการสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ
มีความอดทน
2. มีเจตคติทดี่ ีตอวิชาชีพและ
แสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
3. มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต
และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
1. มีความรูที่เกิดจากการบูรณา
การของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร

1. ประเมินจากความ
รับผิดชอบหนาที่ทไี่ ดรับ
มอบหมาย
2. ประเมินโดยอาจารยจาก
การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียนของ
นักศึกษา
1. ประเมินจากผลงาน
ระหวางภาค เชน
แบบฝกหัด การเขียน
รายงาน การสอบยอย การ
นําเสนอรายงานการคนควา
หนาชั้น
การปฏิบัติการอาหาร
2. ประเมินจากการสอบ
ขอเขียน
1. ประเมินจากผลงานการ
แกไขปญหาทีไ่ ดรับ
มอบหมาย
2. ประเมินโดยการสอบ
ขอเขียนดวยโจทยทตี่ องใช
ทักษะทางปญญา

1. มี ค วามสามารถในการบู รณา
การองคความรูดานสังคมศาสตร
กับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ
สามารถประยุกตใชความรูในการ
ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ และในการ
ดํ า รงชี วิ ต ได อ ย า งเหมาะสมมี

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

1-15

5%

1-15

20%

16

25%

1-15

5%

16

5%
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ผลการเรียนรู

รายละเอียด

คุณภาพ
ทักษะ
1. มีความสามารถในการปรับตัว
ความสัมพันธ และเรียนรูส ิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อ
ระหวางบุคคล พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
และความ
2. มีทักษะในการบริหารการ
รับผิดชอบ
จัดการ สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นทั้งในฐานะของผูนํากลุมและ
สมาชิกที่ดีไดอยางเหมาะสม
ทักษะการ
1. มีความสามารถในการใช
วิเคราะหเชิง เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บ
ตัวเลข การ
รวบรวมขอมูลรวมทั้งเพื่อการ
สื่อสาร และ สืบคนและติดตามความกาวหนา
การใช
ในองคความรูที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยี
วิชาชีพ
สารสนเทศ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

8-15

10%

1-15

5%

2-15

5%

2-15

5%

8-15

10%

1. ประเมินจากการนําเสนอ
งานกลุมในชั้นเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน

1. ป ระ เมิ น จ าก ผ ล งาน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ประเมินทักษะการ
สื่อสารดวยภาษาเขียนจาก
รายงานแตละบุคคล หรือ
รายงานกลุมในสวนที่
นักศึกษารับผิดชอบ
3. ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

การประเมินผล ใชระบบอิงเกณฑ ของมหาวิทยาลัย
ระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาพื้นฐานการประกอบอาหารยุโรป
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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Alcock, Julia. Le Cordon Bleu Classic French Cook Book: London, UK , Dorling
Kindersley Ltd. 1994.
Barham, Peter. The Science of Cooking. NY: Springer 2000.
Culinary Institute of America, Garde Manger The art and Craft of the Cold
Kitchen.USA: John Wiley & Sons Inc. 2004.
Culinary Institute of America. The Professional Chef. USA: John Wiley & Sons Inc.
2002.
Fosskett, David & Ceserani, Victor. Practical Cookery. London:Hodder Arnold. 2004.
Gisslen, Wayne. Professional Cooking. USA: John Wiley & Sons Inc. 2007.
Roux, Michel. Sauce. London UK: Quadrille Publishing Ltd. 1996.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ขอมูลจากเอกสารตําราวิชาการ นิตยสาร วารสาร และขอมูลจาก website
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดยการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน และใหนักศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิ ทธิ ผ ลรายวิ ช า ซึ่ งรวมถึ งวิ ธีการสอน การสาธิ ต และสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นการสอนเพื่ อการ
ปรับปรุงรายวิชา โดยใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ผานชองทางระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ไดแก การสังเกตการณการสอนของผูสอน
ร ว ม ผลคะแนนและผลการสอบของนั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง การทวนสอบผลประเมิ น การเรี ย นรู โ ดย
คณะกรรมการของหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้ง
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ไดแก การสัมมนา/ประชุมการจัดการเรียน
การสอนภายในหลักสูตรและกลุมวิชาที่เกี่ยวของ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) มี การทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิช าของนักศึกษา ไดจากการสอบถาม
นักศึกษา การตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมไดดังนี้
2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติการ ขอสอบ รายงาน
ผลงาน และคะแนนพฤติกรรม
3) ตรวจสอบงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาที่เรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร รวมถึง
การทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิช า หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิช าคณะผูสอน
ผูรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธการสอนที่ใชจะมีการประชุมรวมกันเพื่อนําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอตอผูบริหารหลักสูตรเพื่อนําเขาที่ประชุม
อาจารยป ระจํ าหลักสู ตรพิ จารณาให ความคิ ดเห็ น และสรุป วางแผนพั ฒ นาปรับ ปรุงสํ าหรับ ใช ในป
การศึกษาถัดไป

