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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5072106 ทักษะพื้นฐานการประกอบอาหารยุโรป
Fundamentals of European Culinary

2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต 3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.กันตกนิษฐ จงรัตนวิทย
4.2 อาจารยผูสอน
1) อ.กันตกนิษฐ จงรัตนวิทย
2) อ.จารึก ศรีอรุณ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธิพิสัย (ความรูทั่วไปและวิชาชีพที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การประกอบอาหารยุ โ รป
ประเภทของอาหารยุโรป วัฒนธรรมการรับประทาน และศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
1.1.2 เพื่ อให นั กศึ กษาสามารถเลือกและใชอุป กรณ วัตถุ ดิ บ เทคนิ คการเตรีย ม และการ
ประกอบอาหารยุโรปประเภทตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะการประกอบอาหารยุโรป การตกแตง การจัดเสิรฟ
รูปแบบตางๆ และการเก็บรักษาที่เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท
1.2.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการจัดทําตํารับมาตรฐาน
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู
1.3.2 นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อใหนักศึกษามีการฝกทักษะจากการปฏิบัติ รูจักประยุกตเทคนิคและรูปแบบของอาหาร
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการบริโภคในปจจุบันและความตองการของผูบริโภคแตละกลุม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการพื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตรและศิลปะการประกอบอาหารยุโรป วัตถุดิบใน
การประกอบอาหารยุโรป การใชอุปกรณ และเครื่องมือในครัวยุโรป ทักษะพื้นฐานในการประกอบ
อาหารที่ใชความรอนแหง และความรอนชื้น การใชเครื่องปรุงรส กลิ่นรส เครื่องเทศ น้ําสตอก สารให
ความหนืด แมซอสทั้ง 5 การเตรียมอาหารมื้อเชา กลางวัน และอาหารค่ําแบบยุโรป
Study basic principles of European culinary arts and science, raw material of
European culinary, the technique function of tools and equipment using in European
kitchen, basic cooking including moist and dry heat methods, utilization of seasonings,
flavorings, aromatics, herbs, stocks, and thickening agents, the five mother sauces, food
preparation and cooking techniques for breakfast, lunch and dinner of European cuisine
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/ งาน
ภาคสนาม/ การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาละเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
สังคม และทํ าหนาที่เปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบั ติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวย
ความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้ น
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
 2) มี วิ นั ย ตรงต อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลํ าดั บ ความสํ าคั ญ เคารพสิ ทธิและรับ ฟ งความคิดเห็ น ของผูอื่น รวมทั้ งเคารพในคุณ คา และ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 4) สามารถวิเคราะหและประเมิน ผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอบุคคล
องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
 5) มีจ รรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชี พ และมี ความรับ ผิ ดชอบในฐานะ ผูป ระกอบ
วิชาชีพรวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรกในเนื้ อ หาวิ ช าเรี ย น โดยใช ก ารสอนแบบสื่ อ สารสองทางเป ด โอกาสให
นักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ใน
ชั้นเรียนในโอกาสตางๆ
2) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย เพื่อสรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ
และคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
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1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นั กศึ กษาประเมิ น ผลการเรียนรูด วยตนเอง ก อนและหลั งเรีย นในเรื่องการมีวินัย ตอ
การเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงรายงาน
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษาที่
แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่หลักสูตร/คณะจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
และจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโส และอาจารย

2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจในภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตรดาน
การประกอบอาหารและการบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เกี่ยวของ สามารถประยุกตใช
ความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น มีความใฝรูใน
องคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยู
ใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานดานความรู
ตองครอบคลุม
 1) มีความรูแ ละความเขาใจทางคณิ ต ศาสตรพื้ น ฐาน วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้ นฐาน
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 2) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
 3) มี ค วามรู ใ นวิ ธี ก ารและการใช เ ครื่ อ งมื อ ด า นเทคโนโลยี ไ ด อ ย า งเหมาะสมในการ
ทํางาน
 4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยาง
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
 5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน
จริงได
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภ าพรวมของความรูกอ นเขาสูบ ทเรีย น การสรุป ย้ําความรูใหมห ลัง บทเรีย น
พรอ มกับ เชื่อ มโยงความรูใ หมกับ ความรูเ ดิม การเชื่อ มโยงจากความรูวิช าหนึ่ง ไปสูอีก วิช าหนึ ่ง
ในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชการสอนหลายรูป แบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระไดแก การสอนบรรยายการ
ทบทวน การฝกปฏิบัติก ารโดยใหบูร ณาการความรูจ ากศาสตรที่ไดเ รีย นมา และเทคนิค การสอน
อื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียน
โดยการคนควาดวยตนเอง เชน การคนควาทางอินเตอรเน็ต เปนตน
3) การถาม-ตอบปญ หาทางวิช าการในหอ งเรีย นที ่เ กี ่ย วขอ งกับ หลัก การใชอุป กรณ
เครื่องมือ และสารเคมี ในการวิเคราะหองคประกอบของอาหารแตละประเภท
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2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน ไดแก การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค รวมทั้ง
การสอบปฏิบัติการ

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถ
เลือกวิธีการแกไขปญหาตางๆ ในการประกอบวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะ
ทางปญญาตองครอบคลุม
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุป ประเด็น ปญ หาและความต องการทางดาน
เทคโนโลยี
 3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึง
การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
 5) สามารถสื บ ค น ข อ มู ล และแสวงหาความรู ท างด า นเทคโนโลยี เพิ่ ม เติ ม ได ด ว ยตนเอง
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิด อยางสรางสรรคเมื่อเริ่ม เขาศึกษา เริ่มจากโจทย
ที่งาย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแกปญ หาจากโจทยปญ หาและกรณีศึก ษาหรือ สถานการณ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดทําการคิดวิเคราะห เพื่อแกไขปญหา และเสนอแนว
3) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได
มากขึ้ น เช น ให มีการอภิ ป รายและแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ย วกับ กับ ปรากฏการณ ท างเคมี ในอาหาร
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเทียบเคียงเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เรียนในรายวิชา
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกปญหาที่ไดรับมอบหมาย โดยการตอบปญหาและการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
2) ประเมิ น โดยการสอบข อ เขี ย นด ว ยโจทย ที่ ต อ งใช ทั ก ษะทางป ญ ญา ได แ ก การสอบ
ขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู เรีย นต องมี ทั กษะในการอยูรว มกับ ผู อื่น ในสังคมไดอยางมีความสุข มี มนุษ ยสัมพั น ธและมี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการ
การทํ า งานได อ ย า งเหมาะสม มี จิ ต สํ า นึ ก รั ก องค ก รและเป น ผู มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ในการทํ า งาน ดั ง นั้ น
มาตรฐานดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้ง แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
 3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ท างด านเทคโนโลยี ทั้ ง ของ
ตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งในฐานะผูนํ าและผู ตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองคกร
 5) มี จิตสํ านึก ความรับ ผิด ชอบดานความปลอดภั ยในการทํ างานด านเทคโนโลยีแ ละการ
รักษาสภาพแวดลอมและพลังงาน
4.2 กลยุท ธการสอนที่ ใช พัฒ นาการเรียนรู ด านทั กษะความสัมพั น ธระหวางบุค คลและความ
รับผิดชอบ
1) ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่ สลับ หมุ นเวียนสมาชิกกลุมและตําแหนงหน าที่
ในกลุม เพื่อสรางปฏิสัมพันธของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคมสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวนใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช
ภาษาไทย ภาษาต า งประเทศ และศั พ ท ท างเทคนิ ค ในการติด ต อ สื่อ สาร รวมถึ งการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศได เป น อย างดี สามารถประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ต างๆ ในการสร างสรรค ผ ลงานได อ ยา ง
เหมาะสม สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
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สถานการณ โลกได ดั งนั้ น มาตรฐานด านทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
 2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัยได อยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
 4) มีทั กษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอ มูล ทั้ งทางวาจาและลายลั กษณ อัก ษร และ
การสื่อความหมาย เลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใชเครื่องมือการคํ านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวย
วาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมที่สืบคน
ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ผูเรียนตองมีทักษะปฏิบัติในการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีเกี่ยวของกับการประกอบ
อาหารและการแปรรูปอาหารได สามารถวางแผน บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการทํางานรูปแบบโครงงาน และในสถานประกอบการได ดังนั้น
มาตรฐานดานทักษะการปฏิบัติงานตองครอบคลุม
 1) มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
 3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ฝกปฏิบัติการพื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตรและศิลปะการประกอบอาหารยุโรป วัตถุดิบใน
การประกอบอาหารยุโรป
2) ฝกปฏิบัติการการใชการใชอุปกรณและเครื่องมือในครัวยุโรป
3) ฝกทั กษะพื้ น ฐานในการประกอบอาหารที่ใชความรอนแห ง และความรอนชื้ น การใช
เครื่องปรุงรส กลิ่นรส เครื่องเทศ น้ําสตอก สารใหความหนืด แมซอสทั้ง 5 การเตรียมอาหารมื้อเชา
กลางวัน และอาหารค่ําแบบยุโรป
4) มอบหมายงานใหนักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติการและวิจารณผลการทดลองรายกลุม
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ประเมินโดยอาจารยในระหวางการทําปฏิบัติการถึงทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณใน
ครัวยุโรปไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2) ประเมินโดยอาจารยในระหวางการทําปฏิบัติการถึงทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณใน
ครัวยุโรปไดถูกตองตามหลักวิชาการ
3) ประเมินจากรายงานกลุมการทําปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติการ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนํารายละเอียดวิชา
วัตถุประสงค แนวการสอน การวัดผล
และการประเมินผล
- ความรูเบื้อตนเกีย่ วกับอาหารยุโรป
- ลักษณะสําคัญของอาหารยุโรป
- ชนิดและประเภทของอาหารยุโรป
- วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
ของยุโรป
วัตถุดิบที่ใชในอาหารยุโรป
- คุณสมบัติที่มีตอคุณลักษณะและ
คุณภาพของอาหาร
- การเลือกซื้อ วิธีการใช การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ

2

-

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
1. ชี้แจงรายละเอียดวิชาตาม
มคอ.3
2. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และ VDO
3. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป

4

1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
4. สาธิตการตัดหั่นแตงวัตถุดิบที่ใช
ในอาหารยุโรป
3. บทปฏิบัติการ: การตัดหั่นแตง
วัตถุดิบที่ใชในอาหารยุโรป

ผูสอน
อ.จารึก

อ.จารึก

9
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในครัวยุโรป
- เครื่องมือเครื่องใชในครัวยุโรป
- อุปกรณชั่ง ตวง วัด
- ภาชนะหุงตม
- อุปกรณหุงตม
- เครื่องทุนแรง

4

หลักการประกอบอาหารยุโรป
- การถายเทพลังงานความรอน
- วิธีการประกอบอาหาร
- การเตรียม (Mise en Place)
- สต็อก ซอส และตัวเพิ่มความเขมขน
(Thickening Agents)
- การจัดทําตํารับอาหารมาตรฐาน

4

5

เทคนิคการเตรียม การผลิต และ
อาหารเชาแบบยุโรป
- แพนเคก
- เฟรนชโทสต
- วาฟเฟล
- ไขกวน ออมเลต
- ไขดาว ไขตม
- ไสกรอก ไขอบเบคอน/แฮม

4

6

เทคนิคการเตรียม และการผลิต
- มายองเนส และสลัดไกชัทนีย
- เทาซันดไอแลนด
- ซีซารสลัด
- วินีเกรท และสลัดนีซัวร

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
4. สาธิตการใชอุปกรณและ
เครื่องมือที่ใชในครัวยุโรป
3. บทปฏิบัติการ: ฝกการใชอุปกรณ
และเครื่องมือที่ใชในครัวยุโรป
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. สาธิตวิธีการประกอบอาหาร
4. สาธิตวิธีการเตรียม (Mise en
Place)
5. บทปฏิบัติการ: หลักการ
ประกอบอาหารยุโรป
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. สาธิตการเตรียม การผลิต และ
วิธีการทําอาหารเชาแบบยุโรป
4. บทปฏิบัติการ: การเตรียม การ
ผลิต และวิธีการทําอาหารเชาแบบ
ยุโรป
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. สาธิตวิธีการเตรียม การผลิต
และทําน้ําสลัด
4. บทปฏิบัติการ: การเตรียม การ
ผลิต และทําสลัดและน้ําสลัด

ผูสอน
อ.จารึก

อ.จารึก

อ.จารึก

อ.จารึก

10
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
4

7

เทคนิคการเตรียม และการผลิต
- บราวนสต็อคเนื้อ
- มักโรนีอบชีส
- สปาเกตตีค้ ารโบนารา

8

เทคนิคการเตรียม การผลิต
- ซุปหัวหอม
- แปงพายรวนเค็ม
- คีชผักโขม

4

9

เทคนิคการเตรียม และการผลิต
- ไวทสต็อคไก
- ลาซานญา
- พาสตาโบโลเนส

4

10

เทคนิคการเตรียม และการผลิต
- ซุปเวลูเตไก
- พิซซา
- พานาคอตตา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. สาธิตวิธีการเตรียม และการ
ผลิตบราวนสต็อคเนื้อ มักโรนีอบชีส
และสปาเกตตี้คารโบนารา
4. บทปฏิบัติการ: วิธีการเตรียม
และการผลิตบราวนสต็อคเนื้อ มัก
โรนีอบชีส และสปาเกตตีค้ ารโบนา
รา
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. สาธิตวิธีการเตรียม และการผลิต
ซุปหัวหอม แปงพายรวนเค็ม
และคีชผักโขม
4. บทปฏิบัติการ: วิธีการเตรียม
และการผลิตซุปหัวหอม แปงพาย
รวนเค็มและคีชผักโขม
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. สาธิตวิธีการเตรียม และการผลิต
ไวทสต็อคไก ลาซานญา และ
พาสตาโบโลเนส
4. บทปฏิบัติการ: วิธีการเตรียม
และการผลิตไวทสต็อคไก ลา
ซานญา และพาสตาโบโลเนส
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป

ผูสอน
อ.จารึก

อ.จารึก

อ.จารึก

อ.จารึก

11
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

11

เทคนิคการเตรียม และการผลิต
- สเต็กเนื้อพริกไทยดํา
- เครปซูเซต

4

12

เทคนิคการเตรียม และการผลิต
- ปลาโซลราดซอสเบียรเนส
- แอปเปลครัมเบิ้ล ซอสวนิลา

4

13

เทคนิคการเตรียม และการผลิต
- สตูวไก
- เบรดพุดดิ้ง ซอสวนิลา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
และสื่อที่ใช
3. สาธิตวิธีการเตรียม และการผลิต
ซุปเวลูเตไก พิซซา และ พานา
คอตตา
4. บทปฏิบัติการ: วิธีการเตรียม
และการผลิตซุปเวลูเตไก พิซซา
และพานาคอตตา
1. บรรยายประกอบสื่อ
อ.จารึก
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. สาธิตวิธีการเตรียม และการ
ผลิตสเต็กเนื้อพริกไทยดํา
และเครปซูเซต
4. บทปฏิบัติการ: วิธีการเตรียม
และการผลิตสเต็กเนื้อพริกไทยดํา
และเครปซูเซต
1. บรรยายประกอบสื่อ
อ.จารึก
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. สาธิตวิธีการเตรียม และการผลิต
ปลาโซลราดซอสเบียรเนส
และแอปเปล ครัมเบิล้ ซอสวนิลา4.
บทปฏิบัติการ: วิธีการเตรียม และ
การผลิตปลาโซลราดซอสเบียรเนส
และแอปเปล ครัมเบิล้ ซอสวนิลา
1. บรรยายประกอบสื่อ
อ.จารึก
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. สาธิตวิธีการเตรียม และการผลิต
สตูวไก และเบรดพุดดิ้ง ซอสวนิลา
4. บทปฏิบัติการ: วิธีการเตรียม
และการผลิตสตูวไก และเบรดพุด
ดิ้ง ซอสวนิลา

12
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

14

เทคนิคการเตรียม และการผลิต
- หมูมวนพารมาแฮม
- ทีรามีสุ

15

นําเสนอรายงานจากการคนควาและ
วิเคราะหขอมูลบูรณาการกับสิ่งที่
เรียนรูจ ากในชั้นเรียน

จํานวน
ชั่วโมง
4

16

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
และสื่อที่ใช
1. บรรยายประกอบสื่อ
อ.จารึก
PowerPoint และ VDO
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. สาธิตวิธีการเตรียม และการผลิต
หมูมวนพารมาแฮม และทีรามีสุ
4. บทปฏิบัติการ: วิธีการเตรียม
และการผลิตหมูมวนพารมาแฮม
และทีรามีสุ
4
1. บรรยายประกอบสื่อ
อ.จารึก
PowerPoint และ VDO
อ.กันตกนิษฐ
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาทักษะพื้นฐานการประกอบ
อาหารยุโรป
3. นําเสนอรายงานจากการคนควา
และวิเคราะหขอมูล บูรณาการกับ
สิ่งที่เรียนรูจ ากในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรม ผลการเรียนรู
ที่
1 คุณธรรมและ
จริยธรรม

2

ความรู

รายละเอียด
2) มีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม

วิธีการประเมิน

การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- นักศึกษาประเมินตนเอง
จากการมีวินัยตอการเรียน
การตรงตอเวลาในการเขา
ชั้นเรียน และการสงรายงาน
- นักศึกษาประเมินตนเอง
และเพื่อนในกลุม จากการ
ทํางานรวมกัน และสรุปผล
การประเมินโดยใชเสียงสวน
ใหญ
- อาจารยสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกในชั้นเรียน
รายบุคคลและรายกลุม
3) มีความรูในวิธีการและการ -ปฏิบัติการ และ แบบฝกหัด
ใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีได รายบุคคล ที่มีการคนควา

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนการ
ประเมินผล
10%

1-15

10%

13
กิจกรรม ผลการเรียนรู
ที่

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

อยางเหมาะสมในการทํางาน
5) สามารถใชความรูและ
ทักษะในสาขาวิชาของตน ใน
การประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได

ขอมูลทางวิชาการจากแหลง
ตางๆ
- ประเมินความรู ความ
เขาใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด และ
หลักฐานใหมๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
- ทดสอบยอย/แบบฝกหัด
และถาม-ตอบปญหาทาง
วิชาการระหวางเรียน
- ประเมินความรู ความ
เขาใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด และ
หลักฐานใหมๆ และใช
ขอสรุปที่ไดในการพัฒนางาน
ตอไป
การสอบกลางภาค
- ประเมินความรู ความ
เขาใจในเนื้อหาวิชา และการ
นําความรูมาประยุกตใช จาก
การสอบขอเขียน ที่มีการ
วิเคราะหสถานการณ หรือ
แนวคิดในการประยุกตใช
บทเรียน
การสอบปลายภาค
- ประเมินความรู ความ
เขาใจในเนื้อหาวิชา และการ
นําความรูมาประยุกตใช จาก
การสอบขอเขียน ที่มีการ
วิเคราะหสถานการณ หรือ
แนวคิดในการประยุกตใช
บทเรียน
- ประเมินโดยอาจารยจาก
การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีวินัยตอการเรียนในชั้น
เรียน
- ประเมินโดยอาจารยจาก
การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาในการเรียน

3) สามารถคิด วิเคราะห และ
แกไขปญหาทางดาน
เทคโนโลยีไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4) รูจักบทบาท หนาที่ และมี
ความรับผิดชอบในการทํางาน
ตามที่ ม อบ ห ม าย ทั้ งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถ
ปรั บ ตั ว และทํ า งานร ว มกั บ
ผู อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และผู
ตามได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนการ
ประเมินผล

1-15

5%

9

25%

16

25%

1-15

5%

14
กิจกรรม ผลการเรียนรู
ที่

5

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนการ
ประเมินผล

ส า ม า ร ถ ว า งตั ว ได อ ย า ง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
มีความรักองคกร
4) มีทักษะในการสื่อสาร การ
นําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจา
และลายลักษณอักษร และ
การสื่อความหมาย เลือกใช
สื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม

รายบุคคลและกลุม
- ประเมินการสื่อสารจาก
การเขียนรายงานที่มีการนํา
ความรูทางทฤษฎีมาคิด
วิเคราะห และอธิบายผลการ
ทดลองที่เกิดขึ้นได จากการ
สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1-15

5%

1) มีทักษะปฏิบัติ การใช
เครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน
รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวของไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย

- ประเมินโดยอาจารยใน
ระหวางการปฏิบัติ ถึงทักษะ
การใชเครื่องมือและอุปกรณ
ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
- ประเมินจากรายงานกลุม

1-15

15 %

3. การประเมินผลการศึกษา

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
B
75-84
C+
70-74
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ํากวา 50
หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา 80%
(ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน) หากเกิน 80% ถือวาไมมีสิทธิ์สอบ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

กันตกนิษฐ จงรัตนวิทย. (2562). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐานการประกอบอาหาร
ยุโรป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

ขวัญเกว วัชโรทัย. (2550). วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโตะอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูอาหาร. พิมพครั้ง
ที่ 7. กรุงเทพ: อัมรินทรปริ้นติ้งแอนดพับบลิ้ชชิ่ง,

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

Food News Magazine, Health & Cuisine magazine, Gourmet& Cuisine Magazine รวมถึง
นิตยสาร และ website ที่เกี่ยวของกับอาหารยุโรป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมิน ประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนั กศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนํ าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดยการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน และใหนักศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิทธิ ผลรายวิชา ซึ่ งรวมถึ งวิธีการสอน การสาธิต และสิ่ งสนับ สนุน การเรีย นการสอนเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชา โดยใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ผานชองทางระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน

ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ไดแก การสังเกตการณการสอนของผูสอนรวม
ผลคะแนนและผลการสอบของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลประเมินการเรียนรูโดยคณะกรรมการ
ของหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้ง

3. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ไดแก การสัมมนา/ประชุมการจัดการเรียนการ
สอนภายในหลักสูตรและกลุมวิชาที่เกี่ยวของ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

- มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ไดจากการสอบถามนักศึกษา
การตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมไดดังนี้
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากแบบทดสอบ ขอสอบ รายงาน ผลงาน
และคะแนนพฤติกรรม
- ตรวจสอบงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาที่เรียน
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร รวมถึงการ
ทวนสอบมาตรฐานและผลสั ม ฤทธิ์ในรายวิช า หลั งการทบทวนประสิ ท ธิ ผ ลรายวิ ช าคณะผู ส อน
ผูรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธการสอนที่ใชจะมีการประชุมรวมกันเพื่อนําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอตอผูบริหารหลักสูตรเพื่อนําเขาที่ประชุม
อาจารยป ระจําหลั กสูตรพิจารณาให ความคิดเห็น และสรุปวางแผนพัฒ นาปรับปรุงสําหรับใชในป
การศึกษาถัดไป

