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นักศึกษาเปนรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
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3. การปรับปรุงการสอน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน / หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4513212 การประกอบอาหารจีน (Chinese Cuisine)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เปนรายวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : อาจารยอมราภรณ วงษฟก
อาจารยผูสอน :
4.1 ศูนยการศึกษาในมหาวิทยาลัย
1) อาจารยอมราภรณ วงษฟก
e-mail : otid_kowkrua@hotmail.com
หองพัก : อาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ (ตึก 10) ชั้น 2 หอง 10202
หลักสูตรคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน
โทรศัพท : 081-337-7810
2) อาจารยจารุณี วิเทศ
e-mail : charunee10@hotmail.com
หองพัก : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ถ. สิรินธร (ศูนยวิทยาศาสตรฯ) ชั้น 4 หลักสูตรโภชนาการและ
การประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน โทรศัพท : 02-423-9443
4.2 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลําปาง
1) อาจารยอรรถ ขันสี
e-mail :
@hotmail.com
หองพัก : หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลําปาง
โทรศัพท : 054-222637ตอ 9604
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4.3 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง
อาจารยสุภาวดี นาคบรรพ
e-mail : siwly12@hotmail.com
หองพัก : หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง
โทรศัพท : 075-221212-5 ตอ 6817
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 2556 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
4512217 ความรูเกี่ยวกับผัก พืชหัว ธัญพืช และการปรุง
4512218 ความรูเกี่ยวกับเนื้อสัตว สัตวปก สัตวน้ําและการปรุง
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 สามารถอธิบายประเภท ชนิด ของอาหารจีนไดอยางถูกตอง
1.1. 2 สามารถอธิบายคุณลักษณะของอาหารจีนไดอยางถูกตอง
1.1.3 สามารถอธิบายคุณลักษณะวัตถุดิบและคุณสมบัติที่มผี ล กระทบตอคุณลักษณะและ
คุณภาพของอาหารจีนได
1.1.4 มีความรูความเขาใจเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติอาหารจีนไดอยางถูกตอง
1.1.5 สามารถอธิบายมารยาทในการรับประทานอาหารจีนไดอยางถูกตอง
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
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1.2.1สามารถควบคุม คุณภาพและมาตรฐานการผลิตตลอดจนกระบวนการจัดกระทํากับ
วัตถุดิบเพื่อใหไดอาหารจีนที่มีคุณภาพได
1.2.2 สามารถนําเทคนิคการประกอบอาหารจีนมาประยุกตใชในการประกอบอาหารปฏิบัติได
1.2.3 สามารถเขียนตํารับมาตรฐานและคํานวณตนทุนได
1.2.4 สามารถทํางานเปนกลุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน โดยใชกระบวนการคิด
สรางสรรคและการแกปญหา
1.2.5 สามารถสืบคนขอมูลจากสื่อสารสนเทศได
1.2.6 สามารถแกปญ
 หาเฉพาะหนาได
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรบั มอบหมาย
1.3.2 มีการวางแผนการปฏิบัติงานไดอยางมีแบบแผน
1.3.3 มีการทํางานเปนกลุมอยางมีระเบียบแบบแผน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนกั ศึกษานําความรูทางในการประกอบอาหารจีนมาประยุกตใชในการจัดบริการ และพัฒนา
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรม การบริโภคอาหารในปจจุบัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาประเภทและชนิ ดของอาหารจีน คุณลั ก ษณะของอาหารจีน วัตถุ ดิบ และคุ ณสมบัติที่ มี
ผลกระทบตอคุณลักษณะและคุณภาพของอาหารจีน เทคนิคการประกอบอาหารจีน การควบคุมคุณภาพ
การจัดวางและการเสิรฟอาหารจีน มารยาทในการรับ ประทานอาหารจีน การทําสูตรมาตรฐานและการ
คํานวณตนทุน ฝกปฏิบัติตามเนื้อหา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชม.

ไมมี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ฝกงาน 30 ชม.

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชม.ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห โดยประกาศใหนักศึกษาทราบ ให e-mail และเบอรโทรศัพท
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- พัฒนาผูเ รียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบเขาชั้นเรียน และงานที่ไดรับมอบหมาย
- รับฟงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุมและในชั้นเรียน
- มีความซื่อสัตยและจริงใจตอเพื่อนรวมกลุมและตนเอง
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึก ษา ตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอสัง คมและเพื่อน
รวมงาน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาตัวอยางการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
- อธิบายความสําคัญของการมีจิตสํานึกในการประกอบอาชีพงานบริการ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
- จากการมีสวนรวมฝกปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนความจริงการตรวจสอบการมีวนิ ยั ตอ
การเรียน การตรงตอเวลาและการฝกปฏิบัติงาน และการมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรบั
- มีความรูเรื่องการประกอบอาหารจีนใหถูกตองตามกระบวนการประกอบ และถูกสุขลักษณะ
- มีความรูเ กี่ยวกับ วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารจีน และสามารถบอกถึง หนาที่ของ
วัตถุดิบนั้นๆ ตออาหารจีน
- ทราบถึงวิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนาเมื่อเกิดความผิดพลาด
- เขาใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคในปจจุบัน สามารถดัดแปลง หรือ กําหนดรูปแบบ
ของอาหารใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบันได
- รูจักวิธีใชและการดูแลรักษาอุปกรณแตละชนิดไดอยางถูกตองและปลอดภัย
- รูจักมารยาทในการรับประทานอาหารจีนไดอยางถูกตอง
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- จัดแบงกลุมการอภิปราย การระดมสมอง รายงาน
- การสาธิตกระบวนการประกอบอาหาร และบอกถึงสาเหตุความสําคัญในแตละขั้นตอนการ
ประกอบอาหารรวมถึง การเปดโอกาสใหนักศึก ษาตั้ง คําถามเกี่ยวกับ ขอสงสัยที่เ กี่ยวกับการสาธิตการ
ประกอบอาหารนั้นๆ
- การจัดแบงกลุมนักศึกษาใหฝกปฏิบัติตามที่อาจารยสาธิต โดยมอบหมายภาระหนาที่ในแตละ
คนเพื่อเสริมสรางการทํางานเปนทีม ซึ่งสําคัญมากในการประกอบอาชีพ
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2.3 วิธีการประเมินผล
- ความสนใจและการมีสวนรวมในการอภิปราย การระดมสมอง การทํารายงาน การปฏิบัติ
- ทดสอบปลายภาคโดยสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- การแบงหนาที่และการทํางานเปนทีม
- ความตั้งใจและมีสมาธิในการทํางาน
- การแกไขปญหา หากเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน
3.2 วิธีการสอน
- วิเคราะหและยกตัวอยางกรณีศึกษา
- ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีมและการรับผิดชอบตอหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
- ทดลองสาธิตใหเห็นภาพทีม่ า รูปแบบและสาเหตุของปญหา
- สาธิตการแกปญหาพรอมอธิบายถึงขั้นตอนในการแกไขปญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลรายบุคคลและกลุมจากการทํารายงานและฝกปฏิบัติการ
- การนําเสนอรายงาน
- การทดสอบปลายภาค ทฤษฎีและปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทัง้ รายบุคคลและงานกลุม
- พัฒนาความเปนผูนํา และ ความเปนผูตามในการทํางานเปนทีม
- มีสวนรวมและรวมปฏิบัติในงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
- แบงกลุมฝกปฏิบัตกิ าร โดยมอบหมายงานและใหนักศึกษางานแผนรวมกันกําหนดหนาที่
รับผิดชอบของแตละคนในกลุม อยางชัดเจน และใหมีการหมุนเวียนหนาที่ เพื่อเปนฝกทํางานในหลายหนาที่
- นําผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานกลุมมาหาขอผิดพลาดและสาเหตุวาเกิดจากความบกพรอง
สวนใด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทํางานในครั้งตอไป
- ชี้แนะแนวทางการแกไขขอผิดพลาดจากการทํางานเปนทีม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากการเขาฝกปฏิบัติของนักศึกษา
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานของนักศึกษา
- ใหนักศึก ษาประเมินสมาชิก ในกลุม ดานการมีสวนรวม ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- สามารถคัดเลือกแหลงขอมูล
- สามารถคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน ทางอินเตอรเน็ต เอกสารตางๆ การ
สัมภาษณ
- สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนองานที่ไดรบั มอบหมาย
- สามารถใชคอมพิวเตอรในการคิดคํานวณตนทุนการผลิต
5.2 วิธีการสอน
- ใชสื่อเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบการสอน
- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
- มอบหมายงานใหคนควาดวยตัวเองทางเว็บไซต และสื่อการสอนทางอินเตอรเน็ต เอกสาร
ตางๆ และ การสัมภาษณ โดยมีแหลงอางอิงที่เชื่อถือได
- งานที่มอบหมายตองมีการนําเสนอในรูปเอกสาร และ สื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินจากทักษะการพูด การตอบคําถาม และการใชสื่อสารสนเทศในการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

สัปดาหที่
2

หัวขอ/รายละเอียด
- ความเปนมาของอาหารจีน
- การแบงกลุมอาหารจีน
- ลักษณะอาหารจีน
- การแบงประเภทอาหารจีน

หัวขอ/รายละเอียด
- เครื่องเทศในอาหารจีน

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช
- อาจารยผูสอนแนะนําตัว และ
อธิบาย เนื้อหา
รายวิชา จุดประสงคและ เปาหมาย
ของรายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ และ
website เพิ่มเติม
- มอบหมายงาน
-บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายรายงาน

ผูสอน
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

ผูสอน
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
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- แนะนําวิธีการและแหลงสืบคน
- เอกสารประกอบการสอน

ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

3

- วัตถุดิบในการประกอบอาหาร
จีน

3

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายรายงาน
- เอกสารประกอบการสอน

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

4

- เทคนิคในการประกอบอาหาร
จีน

3

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายรายงาน
- เอกสารประกอบการสอน

5

- การจัดตกแตงอาหารจีน

3

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายรายงาน
- เอกสารประกอบการสอน

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี
อาจารยทิพยพิกา
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

6

การจัดเสิรฟอาหารจีน
- การจัดโตะจีน
- ภาชนะในการจัดเสิรฟ
- ขั้นตอนการจัดเสิรฟ
- มารยาทในการรับประทาน
อาหารจีน

3

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint และอุปกรณ
มาตรฐาน
- มอบหมายรายงาน
- เอกสารประกอบการสอน

สัปดาหที่
7

หัวขอ/รายละเอียด
- การทําตํารับมาตรฐาน
- การคํานวณตนทุน

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- ซักถาม อภิปราย

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

ผูสอน
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
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8

ฝกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
ออรเดิฟรอน
ออรเดิฟเย็น

3

9

ฝกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
จานสัตวบก

3

สัปดาหที่
9 (ตอ)

หัวขอ/รายละเอียด
ฝกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท

จํานวน
ชั่วโมง

- เอกสารประกอบการสอน
-มอบหมายใหนศ. แบงกลุมในชั้น
เรียนใหแตละกลุมหมุนเวียนเปน
กลุมเวร ซึ่งมีหนาที่ในการเบิก –
รับวัตถุดิบและอุปกรณ เพื่อใชใน
การเรียนปฏิบัติ โดยคํานวณจาก
ตํารับอาหาร แลวเขียนใบสั่ง
วัตถุดิบ และใบเบิกอุปกรณ
จากนั้นนํามาใหอาจารย ผูสอน
ตรวจความเรียบรอย และนําไปสง
ให เจาหนาที่หองปฏิบัติการกอน
วันที่มีการเรียนการสอน 7 วัน
- อาจารยสาธิต
- นศ. ฝกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให นศ.
ถายภาพ เพื่อนําไปใชในการสรุป
รายงาน และอาจารยประเมินโดย
การชิมและใหคะแนน
-อาจารยสรุปการปฏิบัติใหฟง
พรอมอีกครั้ง (ถาไมทันใหสรุปใน
ครั้งตอไป)
- สื่อที่ใช
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบัติการ
วัตถุดิบ อุปกรณและครุภัณฑ
เครื่อง ครัว
- อาจารยสาธิต
- นศ. ฝกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให นศ.
ถายภาพ เพื่อนําไปใชในการสรุป
รายงาน และอาจารยประเมินโดย
การชิมและใหคะแนน
-อาจารยสรุปการปฏิบัติใหฟง
พรอมอีกครั้ง (ถาไมทันใหสรุปใน
ครั้งตอไป)

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช
- สื่อที่ใช
เอกสารประกอบ

ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

ผูสอน
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จานสัตวบก
10

ฝกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
จานสัตวปก

3

11

ฝกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
ปู กุง ปลา

3

สัปดาหที่
12

หัวขอ/รายละเอียด
ฝกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
เสน ขาว และซุป

จํานวน
ชั่วโมง
3

การสอนและบทปฏิบัติการ
วัตถุดิบ อุปกรณและ
ครุภัณฑเครื่อง ครัว
- อาจารยสาธิต
- นศ. ฝกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให
นศ. ถายภาพ เพื่อนําไปใชใน
การสรุปรายงาน และอาจารย
ประเมินโดยการชิมและให
คะแนน
-อาจารยสรุปการปฏิบัติใหฟง
พรอมอีกครั้ง (ถาไมทันใหสรุปใน
ครั้งตอไป)
- สือ่ ที่ใช
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบัติการ
วัตถุดิบ อุปกรณและ
ครุภัณฑเครื่อง ครัว
- อาจารยสาธิต
- นศ. ฝกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให
นศ. ถายภาพ เพื่อนําไปใชใน
การสรุปรายงาน และอาจารย
ประเมินโดยการชิมและให
คะแนน
-อาจารยสรุปการปฏิบัติใหฟง
พรอมอีกครั้ง (ถาไมทันใหสรุปใน
ครั้งตอไป)
- สื่อที่ใช
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบัติการ
วัตถุดิบ อุปกรณและ
ครุภัณฑเครื่อง ครัว

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช
- อาจารยสาธิต
- นศ. ฝกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให
นศ. ถายภาพ เพื่อนําไปใชใน

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

ผูสอน
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
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13

14-15

16

ฝกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
อาหารหวาน

3

จัดทําเมนูอาหารอาหารจีนใน
ประเทศ

3

อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ
อ.จารุณี
ศ.ลําปาง
อ.สุรียพร
ศ.ตรัง
อาจารยสุภาวดี

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
กิจกรรมที่
เรียนรู
1

การสรุปรายงาน และอาจารย
ประเมินโดยการชิมและให
คะแนน
-อาจารยสรุปการปฏิบัติใหฟง
พรอมอีกครั้ง (ถาไมทันใหสรุปใน
ครั้งตอไป)
- สื่อที่ใช
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบัติการ
วัตถุดิบ อุปกรณและ
ครุภัณฑเครื่อง ครัว
- อาจารยสาธิต
- นศ. ฝกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให นศ.
ถายภาพ เพื่อนําไปใชในการสรุป
รายงาน และอาจารยประเมินโดย
การชิมและใหคะแนน
-อาจารยสรุปการปฏิบัติใหฟง
พรอมอีกครั้ง (ถาไมทันใหสรุปใน
ครั้งตอไป)
- สื่อที่ใช
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบัติการ
วัตถุดิบ อุปกรณและ
ครุภัณฑเครื่อง ครัว
เชิ ญ วิ ท ยากร :เชฟไพบูล ย นวล
ปาน เชฟกระทะเหล็กอาหารเจ
และใหนักศึกษานําเสนอผลงาน
สํ า เร็ จ และรายงานการศึ ก ษา
ตํ า รั บ บู ร ณาการการจั ด ทํ า
เมนู อ าหารจี น ร ว มกั บ วิ ช าการ
จั ด การธุ ร กิ จการบริ การอาหาร
และเครื่องดื่ม

1.1

วิธีการประเมิน
ดานความรูและทักษะ(การฝกปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร)

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

5 - 13

30%
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2
3

2.1, 2.2 ,3.3
1.1,2.1,3.3

การสอบปฏิบัติปลายภาค
การสอบปลายภาค

14-15
16

20%
20%

4

1.1

1-16

10%

5

1.1, 2.1, 4.1

1-16

10%

6

4.1,5.2

การประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม (การฝกปฏิบัติการประกอบ
อาหาร)
การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
(การฝกปฏิบัติการประกอบอาหาร)
การประเมินดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบในการทํางานกลุมโดย
นักศึกษาสมาชิกกลุม (การฝกปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร)

5-13

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
การประกอบอาหารจีน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กรองแกว กอนนาค.(2526). อาหารจีนยอดนิยม. กรุงเทพมหานคร.อาเชี่ยน พลับลิชชิ่ง.
จิตรา กอนันทเกียรติ.(2540). ตึ่ง หนั่ง เกี้ย. กรุงเทพฯ. แพรว .
________________(2544). ความรูเรื่องจีนจากผูเฒา. พิมพครั้งที่ 21. กรุงเทพฯ. แพรว.
________________(2547). ธรรมเนียมจีน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ. จิตรา.
________________(2547). เรื่องจีนหลายเรื่องหนึ่งเรื่องมีหลายตํารา. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติง้ .
________________(2554). คูมือกินเจยุคใหม. กรุงเทพฯ. จิตรา.
ตู เห็ง. เซีย เกิง เฟง.(ม.ป.ป.). ตําราอาหารจีน. กรุงเทพฯ. นานมี.
เทวี โพธิผล และอรวินท เลาหรษัตนันท. (2543). เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม.กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ประชุม ศิริธรรมวัฒน บก..( 2525). อาหารโรงแรม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. รุงศิลป.
ประยงค อนันทวงศ.(2536). คัมภีรการกินของจีน. กรุงเทพฯ. N. เดอะเนชั่น.
________________(2536). นิยายปลายตะเกียบ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. บุคคอรเนอร.
พลศรี คชาชีวะ.(2544). อาหารนึง่ มหัศจรรย. กรุงเทพฯ. แมบานทันสมัย.
พิชัย วาสนาสง. (2544). ขางครัว 2. กรุงเทพมหานคร : สีดา.
____________(2548). ขางครัวตะวันออก . พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. สีดา.
____________(2547). ขางครัว 108 . กรุงเทพฯ. สีดา.
มานะ เทวินทร.(2540). The Chaina House. อัดสําเนา.โรงแรมโอเรียนเต็ล.
ยุวดี ตนสกุลรุง เรือง.(2545). ครัวอาสํา. กรุงเทพฯ. อมรินทร.
วีระชัย มาศฉลาดล.(2531). ยาจีน(คูมือสมุนไพรและตํารับยาบํารุงของจีน). กรุงเทพมหานคร :นานมีบุค.
ศักดิ์ บวร.(2537). โสม ราชันยสมุนไพรแหงโลกตะวันออก. นนทบุรี. เจริญวิทย.
ศรีสมร คงพันธุ. (2535) . อาหารเหลา. กรุงเทพ : แสงแดด.
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สุโขทัยธรรมาธิราช.(2542). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม หนวยที่ 1-5.
พิมพครั้งที่ 2. นนทบุร.ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุภาวดี โกมารทัต บก..(2543). Fisherman’s Cook Book. พิมพครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ. อมรินทร.
สุรินทร มัจฉาชีพ.(2532). สัตวชายฝงทะเลไทย. กรุงเทพฯ. รุงศิลป.
สีวสือเทา.(2553). ตนกําเนิดอาหารจีน. กรุงเทพฯ. ตถาตา พับลิเคชั่น.
แสงแดด.(2540). อาหารขึ้นเหลา. กรุงเทพฯ. เอ.ที. พริ้นติ้ง.
อรชุน เลียววัฒนะผล.(2535). ความลับของโสม จากสูตรยาตุนถึงงานวิจัย. กรุงเทพฯ. รวมทรรศน.
อมรินทร.(2553). อาหารจากเครื่องยาจีน. กรุงเทพฯ. อมรินทร.
อดุลย รัตนมั่นเกษม.(2536). 100 ยาจีน. กรุงเทพฯ. นานมี.
อิทธิพล จันทรเพ็ญ.(ม.ป.ป.). การเพาะเลี้ยงปลากะรัง (ปลาเกา).
_______________(ม.ป.ป.). ความรูเรื่องการะเพาะเลีย้ งปลาบูทราย.
Brennen,Jennifer.(1984).Encyclopedia of Chinese and oriental Cooking. St. Martins Press,
New York.
Brigid Iceloar.(2000). Steaning. Singapore. Lansdowne Publishing Pty.Ltd.
Callery Emma.(1991). The Complete Chainese Cook Book. London. Tiger Books
International Plc.
Catherine Atkinson. Juliet Barker. Gina Steer. Carol Tennant. Liz Martin. Mari Mereid
Willams And Elizabrth Wolf-Cohen.(2001). Wok & Stir Fry. Italy. The Foundry
Creative Media Company Limited Crabtree Hall.
Chen Chang-Yen, Gloria C. Martinez.(1983). Chinese Cuisine. Taiwan. Huang Su-Huei.
Doeser L.(1997). Best-Even Chinese and Asian.HK. Astes Graficas Toledo, S.A.
_______. (2000). The Ultimate Chinese and Asian Cook Book.London.Hemes House.
Fulton. M.( 1986). Encyclopedia of Asian and Oriental Cookery. London: Octopus Books
Limited.
Gail Duff.(1986). Chainese Cookery. Spain. Hamlyn Publishing Group Limited.
Grigson Jane.(1995). The Book Of Ingredient. English. The Penguin Group.
Hook, B.(1991). The Cambridge Encyclopedia of Chain. New York: Cambridge University
Press.
Hsiung Deh-Ta.(1979). Chinese Regional Cooking. New Jersey. Chartwell Books Inc.
Huan Su-Huei.(1988). Chinese Cooking. Taiwan. Internatiol Scanner Colour Separation Inc.
Jane Price.(1999). Chinese & Asian. Singapore. Berkeley Books Pte.Ltd.
Juddy Lew.(2003). Enjoy Chinese Cuisine. Honh Kong. Joie, Inc.
Ken Hom.(1994). Kem Hom’s Chinese Kitchen. London. Pavillion Books Limited.
Leung Wai Kwong.(1989). Modern Chinese Dishes in Hong Kong. Hong Kong. Food
Paradise Publishing Co.
Lo Kenneth.(1995). New Chinese Cooking School. New Jersey. Grescent Books.
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Mark Willie.(1991). The Best Of Chinese Cooking. United Kingdom. Genturion Book
Limited.
Maureen Callis.(1991). Chinese Dishes. Hong Kong. Octopus Book Limited.
Robina Pelham-Burn.(1999). The Chinese Kitchen. America. Deh-Ta- Hsiung.
Sheung Yeung Wai (Rudolph).(1995). Choice Sea-Food And Dried Foodstuffs. Hong Kong.
Catering Survice Promotion Co.
Solomon, C. (1981). The Complete Asian Cookbook5™ ed. New South Wales:
Lansdowne Press,
Tan Teery.(1990). Cooking With Chinese Herble. Singapore. Times.
Tettoni, Luca Invernizzi and Hutton, Wendy.(1996). The food of China. Periplus Edns (HK)
Ltd.
Vicki Liley. (2000). Asain Hot & Spicy. Singapore. Lonsdowne Publishing Pty Ltd.
3. เอกสารและขอมูลแนะนําหนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงที่แนะนํา
http://www.chaia.org.cn
http://www.chaiafood.about.com
http://www.flavorandfortune.com/dataaccess/article.php?ID=38
http://en.wikipedia.org/wink/Dim_sum
http://www.kruaklaibaan.com/
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=king-oflan&month=032009&date=04&group = 7&gblog=12
http://www.thaigoodview.com/node/7933
http://www.discoverhongkong.com/thai/dining/tea-culture.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง รายวิชา โดยใชแบบประเมินผูส อนและแบบประเมิน
รายวิชา ผานชองทางระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยภาควิชาหรือหลักสูตร จากการสุม
สังเกตการสอน และการสุมสัมภาษณนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ตอเนื่องจากการประเมินการสอนทางหลักสูตร โดยจัดการประชุมระดมความคิดและหาขอมูลใน
การพัฒนาแนวการสอนดังนี้
- การประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ บริษัทเอกชน
- การสัมมนาการเรียนการสอน
- การทําวิจัยภายในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ไดจากการสอบถามนักศึกษา
การตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมไดดังนี้
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึก ษา โดยตรวจสอบจากขอสอบ รายงาน ผลงาน
และวิธีการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบมาตรฐานและผลสัม ฤทธิ์ในรายวิชา ไดมีการวางแผนการพิจารณา
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น โดย อาจารยผูสอนเปนผูรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอนและวิธีการสอน ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการปรับ ปรุงและพัฒนาเนื้อหาการ
สอนใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบันและยุคสมัย สามารถนําไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ เพื่อนําเขาที่ประชุม
อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาเสนอแนะความคิดเห็นและสรุปวางแผนการพัฒนาปรับปรุงตอไป
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