รายละเอียดของวิชา
(มคอ.3)

อาหารยุโรป 1 (อาหารเช้า)
(Cuisine of Europe I : Breakfast)
(5072314)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ภาคเรียนที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5072314 อาหารยุโรป 1 (อาหารเช้า) (Cuisine of European I)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
อ. ทรงพล วิธานวัฒนา
โทรศัพท์มือถือ 099-617-8820 E-mail : songpol_sd@hotmail.com
อาจารย์ผ้สู อน : ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
อ. ทรงพล วิธานวัฒนา
โทรศัพท์มือถือ 099-617-8820 E-mail : songpol_sd@hotmail.com
อ.ธนิกานต์ นับวันดี
โทรศัพท์มือถือ E-mail : อาจารย์ผู้สอน: ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
อ.ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์
โทรศัพท์มือถือ 094-309-0088 E-mail : punpra@hotmail.com
อาจารย์ผู้สอน: ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณ
อ.สุรีย์พร ธัญญะกิ
โทรศัพท์มือถือ 089-561-3920 E-mail : thanyakit_pai@hotmail.com
อาจารย์ผู้สอน: ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
อ.ณัชฌา พันธ์วงษ์
โทรศัพท์มือถือ - E-mail : -

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
5072311 ความรูเกี่ยวกับอาหารและการเตรียม
(Food Knowledge and Preparation)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในมหาวิทยาลัย ถนนสิรินธร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง และตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
01 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับ การจาแนกประเภท คุณ ลั กษณะ และการใช้วัตถุดิบอาหารยุโรป
ประเภทต่างๆ
1.2 มีความรู้ความเข้าใจลั กษณะส าคัญ ของวัตถุดิบ การเลื อกซื้อ การประเมินคุณ ภาพของวัตถุดิบ
อาหาร การตรวจรับวัตถุดิบอาหาร และการเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารแต่ละประเภทที่ใช้ในอาหารยุโรปอย่าง
ถูกต้อง
1.3 มีทักษะการเตรีย มเพื่ อการประกอบอาหาร การตัดแต่ งเนื้อสั ต ว์ และสามารถประเมิน วัตถุดิ บ
อาหารแต่ละประเภทในด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น ลักษณะปรากฏ และอื่นๆได้ เพื่อการเลือกใช้วัตถุดิบได้
อย่างเหมาะสม
1.4 มีทักษะในการปรุงประกอบให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร และได้เรียนรู้ถึง ประเภทของอาหารเช้า
แบบยุโรปชนิดต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้ วิธีการประกอบ และรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบ
อาหารได้อย่างเหมาะสม
1.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารได้
1.6 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความตรงต่อเวลา มีจรรณยาบรรณ ต่อวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหาร ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถมี
ทักษะในการจาแนกประเภทวัตถุดิบอาหาร การจัดเตรียม การประกอบและรวมถึงการเลือกซื้อและการ
จัดเก็บอย่างถูกวิธี นักศึกษาได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติ มีความรู้ด้านเทคนิค เพื่อนาไปประกอบอาหารได้
อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการประกอบอาหารแบบยุโรป การใช้ความร้อนชื้น การใช้ความร้อนแห้ง การใช้ความร้อน
แบบผสมผสาน ศึกษาคาศัพท์ เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารยุโรป คุณสมบัติ และหน้าที่ของ
วัตถุดิบในการประกอบอาหารยุโรป การเตรียมและการปรุงประกอบของวัตถุดิบ ประเภทเนื้อสัตว์และสัตว์
ปีก การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในครัวยุโรป ประเภทของอาหารเช้าแบบยุโรปชนิดต่างๆ รวมถึงสลัดบาร์
น้ าสลัด ซอส ออร์เดิร์ฟ ร้อนและเย็ น แซนด์ วิช คานาเป้ ซุปเย็น ปาเต้ เทอร์รีน กาลานทีน มูส เซอลี น
เทคนิคการเตรียมการประกอบ การเก็บรักษา การจัดเสิร์ฟ วัฒนธรรมการรับประทาน และฝึกปฏิบัติ ได้แก่
อิงลิชมัฟฟิน เอ้กเบเนดิก พอร์คชอป เนื้อสันในม้วน อกเป็ดซอสส้ม อัลมอนด์โปเตโต้ คอทเทจพาย เนื้ออบ
กับยอกเชียร์ พุดดิ้ง ไก่อบ พอร์คกอร์ดองเบลอ ซี่โครงหมูอบ บาร์บีคิว มันฝรั่งอบ บรอกโคลี่โมเน่ส์ ชิค
เก้นคีฟ ปลากะพงซอสเบอร์บลองค์ ข้าวพิลาฟ แกะอบ ซอสฮันนี่มัสตาร์ด หอยแมลงภู่อบซอสไวน์ขาว ปลา
กะพงอบ สลัดซีซ่าร์ ซุปแคนตาลูปเย็น ซุปกาปาสโช่ แซลมอนกราฟลักซ์ เทพานาด คลับแซนวิ ช และแซน
วิชหน้าเปิด
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 beurre blanc sauce, rice pilaf, roasted rack of lamb with honey mustard sauce,
mussel with white wine sauce and 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 การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
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 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 กลยุทธ์การสอน
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอาหารและการ
เตรียม
2) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
1.3 กลยุทธ์การประเมิน
1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และมีทักษะ
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้ อหาสาระส าคั ญ ของรายวิช าที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชานาญ ในงานด้านวิชาชีพ
3) ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
2.2 วิธีการสอน
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย หรือการนาเสนอ
รายงานการค้นคว้าหน้าชั้น

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุของปัญหา
และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
3) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง
2) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) ความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่ นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1) ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจา
ทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1

2

3

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
(ถ้ามี)

- แนะนารายละเอียดวิชา
วัตถุประสงค์ แนวการสอน การวัดผล
และการประเมินผล
- ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับอาหารยุโรป
- ลักษณะสาคัญของอาหารยุโรป
- ชนิดและประเภทของอาหารยุโรป
- วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของ
ยุโรป

4

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในครัวยุโรป
เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวยุโรป
อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัด
ภาชนะหุงต้ม
อุปกรณ์หุงต้ม
เครื่องทุนแรง

4

- วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารยุโรปและ
คุณสมบัติที่มีต่อคุณลักษณะและ
คุณภาพของอาหาร
- การเลือกซื้อ วิธีการใช้ การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ

4

- อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
- แนะนาหนังสือ และ website
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power
point)
- บรรยายรายละเอียดอุปกรณ์
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้
อุปกรณ์
สื่อทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย(Projector)
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power
point)
- อุปกรณ์ และเครื่องมือครัวยุโรป
บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน
PowerPoint

ผู้สอน
อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

- ตัวอย่างวัตถุดิบสด แห้ง
- เครื่องฉาย(Projector)

4

หลักการประกอบอาหารยุโรป
- การถ่ายเทพลังงานความร้อน
- วิธีการประกอบอาหาร
- การเตรียม (Mise en Place)
- ซี่โครงหมูอบ บาร์บีคิว
- มันฝรั่งอบ บรอกโคลี่โมเน่ส์

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- อาจารย์สาธิตการตัดหั่นแต่ง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน
PowerPoint
- เครื่องฉาย(Projector)
- ตัวอย่างการตัดแต่งวัตถุดิบ
- - บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (Power
point)

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

5

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- อกเป็ดซอสส้ม อัลมอนด์โปเตโต้

4

6

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- หอยแมลงภู่อบซอสไวน์ขาว
- พอร์คกอร์ดองเบลอ

4

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

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

7

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- อิงลิชมัฟฟิน
- เอ้กเบเนดิก

4

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

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

8

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- สลัดซีซ่าร์
- ซุปแคนตาลูปเย็น ซุปกาปาสโช่

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

9

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- ไก่อบ
- ปลากะพงซอสเบอร์บลองค์ ข้าวพิ
ลาฟ

4

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

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

10

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- เนื้อสันในม้วน (Beef roulade)
- ปลากะพงอบ

4

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

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

11

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- แกะอบ ซอสฮันนี่มัสตาร์ด
- แซลมอนกราฟลักซ์

4

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

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

12

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- เทพานาด
- คลับแซนวิช และแซนวิชหน้าเปิด

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

13

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- เนื้ออบกับยอกเชียร์พูดดิ้ง (Roast
beef with Yorkshire pudding)

4

14

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- ชิคเก้นคีฟ

4

15

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
ปฏิบัติการ
- คอทเทจพาย

4

16

สอบปลายภาค

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

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

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

อ.ธนพัฒน์
แสงรุ่งเรือง
อ.ปัญจมา
ประภา
พันธศักดิ์

อ.ทรงพล
วิธาน
วัฒนา
อ.จารึก ศรี
อรุณ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1) ความมี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และมี 1) ประเมิ น โดยอาจารย์ จ ากการ
1-15
10%
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออก
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ตามปกติของนักศึกษา
ขององค์กรและสังคม
2) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
3) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
4) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1) การมี ความ รู้ ความเข้ า ใจ ใน - สอบกลางภาค
5-15
30
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหา
สาระส าคั ญ ของรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง - สอบปฏิบัติ
เพื่ อ สามารถน ามาประยุ กต์ใช้ ในการ
ประกอบวิชาชีพ
- สอบปลายภาค
2) การมีทั ก ษะ และความชานาญใน
งานด้านวิชาชีพ
1) ความสามารถในการทาความเข้าใจ - แบบฝึกหัด
1-15
10%
และประเมิ น ข้ อ มู ล แนวคิ ด และ
หลั ก ฐานใหม่ ๆ จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการ
พัฒนางานในวิชาชีพ
1) ความรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1-15
10%
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
2) ความสามารถในการปรับ ตั วและ
ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ งในฐานะผู้ น า
แ ล ะ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตั ว และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
กั บ บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษ ย์
สัมพันธ์

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) ความสามารถในการสื่ อ สาร - การทารายงานกลุ่ม
สามารถสรุป ประเด็นจากสิ่งที่ได้
เห็ น แ ล ะ ฟั ง ถ่ า ย ท อ ด แ ล ะ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ
การสอบปลายภาค

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

5-15

10

1-15

30%

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารยุโรป 1
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
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ชัชชญา รักตะกนิษฐ (2551) เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักการประกอบอาหารยุโรป. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
(1996) เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส, London: Le
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Kitchen.USA: John Wiley & Sons Inc.
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Lorenz Books
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NY: Van Nostrand Reinhold
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Labensky, Sarah & House, Alan(2003). On Cooking. New Jersey USA: Prentice Hall
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แนะนา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลในรายวิช านี้ ที่ จัดท าโดยนั ก ศึกษา ได้ จัดกิ จกรรมในการนาแนวคิด และ
ความเห็ น จากนั กศึกษาโดยการสนทนากลุ่ มระหว่างผู้ ส อนและผู้ เรียน และให้ นักศึกษาทุ กคนประเมิน
ประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุง
รายวิ ช า โดยใช้ แ บบประเมิ น ผู้ ส อนและแบบประเมิ น รายวิ ช า ผ่ า นช่ อ งทางระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ได้แก่ การสังเกตการณ์การสอนของผู้สอนร่วม ผล
คะแนนและผลการสอบของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้โดยคณะกรรมการของ
หลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมิน การสอน ในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ได้แก่ การสัมมนา/ประชุมการจัดการเรียนการสอน
ภายในหลักสูตรและกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ได้จากการสอบถามนักศึกษา
การตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
2) ตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนัก ศึกษาจากการฝึ ก ปฏิ บั ติการ ข้อสอบ รายงาน
ผลงาน และคะแนนพฤติกรรม
3) ตรวจสอบงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร รวมถึงการทวน
สอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิชาคณะผู้สอนผู้รับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อนาเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพั ฒ นาในรายงานรายวิช า เสนอต่อผู้ บ ริห ารหลั กสู ต รเพื่ อนาเข้าที่ ป ระชุมอาจารย์ป ระจาหลั กสู ต ร
พิจารณาให้ความคิดเห็น และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป

