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นักศึกษาเป็นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
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3. ทักษะทางปัญญา
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3. การปรับปรุงการสอน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน / หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4513212 การประกอบอาหารจีน (Chinese Cuisine)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์อมราภรณ์ วงษ์ฟัก
อาจารย์ผู้สอน :
4.1 ศูนย์การศึกษาในมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์อมราภรณ์ วงษ์ฟัก
e-mail : otid_kowkrua@hotmail.com
ห้องพัก : อาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ (ตึก 10) ชั้น 2 ห้อง 10202
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน
โทรศัพท์ : 081-337-7810
2) อาจารย์จารุณี วิเทศ
e-mail : charunee10@hotmail.com
ห้องพัก : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ถ. สิรินธร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ) ชั้น 4 หลักสูตรโภชนาการและ
การประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน โทรศัพท์ : 086-339-6186
4.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลาปาง
1) อาจารย์อรรถ ขันสี
e-mail : att_kmitl @hotmail.com
ห้องพัก : หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลาปาง
โทรศัพท์ : 054-222637ต่อ 9604
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษา 2556 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
4512217 ความรู้เกี่ยวกับผัก พืชหัว ธัญพืช และการปรุง
4512218 ความรูเ้ กีย่ วกับเนือ้ สัตว์ สัตว์ปีก สัตว์นาและการปรุ
้
ง
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

, ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลาปาง,

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 สามารถอธิบายประเภท ชนิด ของอาหารจีนได้อย่างถูกต้อง
1.1. 2 สามารถอธิบายคุณลักษณะของอาหารจีนได้อย่างถูกต้อง
1.1.3 สามารถอธิบายคุณลักษณะวัตถุดิบและคุณสมบัติที่มีผล กระทบต่อคุณลักษณะและ
คุณภาพของอาหารจีนได้
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติอาหารจีนได้อย่างถูกต้อง
1.1.5 สามารถอธิบายมารยาทในการรับประทานอาหารจีนได้อย่างถูกต้อง
ษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิ ต ตลอดจนกระบวนการจั ดกระทากั บ
วัตถุดิบเพื่อให้ได้อาหารจีนที่มีคุณภาพได้
1.2.2 สามารถนาเทคนิคการประกอบอาหารจีนมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารปฏิบัติได้
1.2.3 สามารถเขียนตารับมาตรฐานและคานวณต้นทุนได้
1.2.4 สามารถทางานเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
1.2.5 สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่อสารสนเทศได้
1.2.6 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
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1.3.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 มีการวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีแบบแผน
1.3.3 มีการทางานเป็นกลุ่มอย่างมีระเบียบแบบแผน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ทางในการประกอบอาหารจีนมาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการ และพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม การบริโภคอาหารในปัจจุบัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาประเภทและชนิ ด ของอาหารจี น คุ ณ ลั ก ษณะของอาหารจี น วั ต ถุ ดิ บ และคุ ณ สมบั ติ ที่ มี
ผลกระทบต่อคุณลักษณะและคุณภาพของอาหารจีน เทคนิคการประกอบอาหารจีน การควบคุมคุณภาพ
การจัดวางและการเสิร์ฟอาหารจีน มารยาทในการรับประทานอาหารจีน การทาสูตรมาตรฐานและการ
คานวณต้นทุน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชม.

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกงาน 30 ชม.

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชม.ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยประกาศให้นักศึกษาทราบ ให้ e-mail และเบอร์โทรศัพท์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบเข้าชั้นเรียน และงานที่ได้รับมอบหมาย
- รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่มและในชั้นเรียน
- มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อเพื่อนร่วมกลุ่มและตนเอง
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิ ดชอบต่อสั งคมและเพื่อน
ร่วมงาน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
- อธิบายความสาคัญของการมีจิตสานึกในการประกอบอาชีพงานบริการ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
- จากการมีส่วนร่วมฝึกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นความจริงการตรวจสอบการมีวินัยต่อ
การเรียน การตรงต่อเวลาและการฝึกปฏิบัติงาน และการมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
- มีความรู้เรื่องการประกอบอาหารจีนให้ถูกต้องตามกระบวนการประกอบ และถูกสุขลักษณะ
- มีความรู้ เกี่ ย วกับ วัตถุดิ บที่ใช้ ในการประกอบอาหารจีน และสามารถบอกถึ งหน้า ที่ของ
วัตถุดิบนั้นๆ ต่ออาหารจีน
- เข้าใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน สามารถดัดแปลง หรือ กาหนดรูปแบบ
ของอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันได้
- รู้จักวิธีใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารจีนได้อย่างถูกต้อง
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- จัดแบ่งกลุ่มการอภิปราย การระดมสมอง รายงาน
- การสาธิตกระบวนการประกอบอาหาร และบอกถึงสาเหตุความสาคัญในแต่ละขั้นตอนการ
ประกอบอาหารรวมถึ งการเปิ ดโอกาสให้ นั กศึก ษาตั้งค าถามเกี่ ยวกั บข้อ สงสั ยที่เ กี่ยวกับการสาธิต การ
ประกอบอาหารนั้นๆ
- การจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ฝึกปฏิบัติตามที่อาจารย์สาธิต โดยมอบหมายภาระหน้าที่ ในแต่ละ
คนเพื่อเสริมสร้างการทางานเป็นทีม ซึ่งสาคัญมากในการประกอบอาชีพ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การระดมสมอง การทารายงาน การปฏิบัติ
- ทดสอบปลายภาคโดยสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- การแบ่งหน้าที่และการทางานเป็นทีม
- ความตั้งใจและมีสมาธิในการทางาน
- การแก้ไขปัญหา หากเกิดข้อผิดพลาดในการทางาน
3.2 วิธีการสอน
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- วิเคราะห์และยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการทางานเป็นทีมและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ทดลองสาธิตให้เห็นภาพที่มา รูปแบบและสาเหตุของปัญหา
- สาธิตการแก้ปัญหาพร้อมอธิบายถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา
- ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดความผิดพลาด
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลรายบุคคลและกลุ่มจากการทารายงานและฝึกปฏิบัติการ
- การนาเสนอรายงาน
- การทดสอบปลายภาค ทฤษฎีและปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
- พัฒนาความเป็นผู้นา และ ความเป็นผู้ตามในการทางานเป็นทีม
- มีส่วนร่วมและร่วมปฏิบัติในงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ โดยมอบหมายงานและให้นักศึกษางานแผนร่วมกันกาหนดหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละคนในกลุ่มอย่างชัดเจน และให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ เพื่อเป็นฝึกทางานในหลายหน้าที่
- นาผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานกลุ่มมาหาข้อผิดพลาดและสาเหตุว่าเกิดจากความบกพร่อง
ส่วนใด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการทางานในครั้งต่อไป
- ชี้แนะแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทางานเป็นทีม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากการเข้าฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานของนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมิน สมาชิกในกลุ่ม ด้านการมีส่ว นร่วม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
- สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล
- สามารถค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต เอกสารต่างๆ การ
สัมภาษณ์
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการคิดคานวณต้นทุนการผลิต
5.2 วิธีการสอน
- ใช้สื่อเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน
- การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
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- มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ และสื่อการสอนทางอินเตอร์เน็ต เอกสาร
ต่างๆ และ การสัมภาษณ์ โดยมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
- งานที่มอบหมายต้องมีการนาเสนอในรูปเอกสาร และ สื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินจากทักษะการพูด การตอบคาถาม และการใช้สื่อสารสนเทศในการนาเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

1

- ความเป็นมาของอาหารจีน
- การแบ่งกลุม่ อาหารจีน
- ลักษณะอาหารจีน
- การแบ่งประเภทอาหารจีน

2

- เครื่องเทศในอาหารจีน

3

3

- วัตถุดบิ ในการประกอบอาหาร
จีน

3

4

- เทคนิค ในการประกอบอาหาร
จีน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
- อาจารย์ผสู้ อนแนะนาตัว และอธิบาย
เนื้อหา รายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือ และ
website เพิ่มเติม
- มอบหมายงาน
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายรายงาน
- แนะนาวิธีการและแหล่งสืบค้น
- เอกสารประกอบการสอน
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายรายงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายรายงาน
- เอกสารประกอบการสอน

ผู้สอน
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้

5

- การจัดตกแต่งอาหารจีน

6

การจัดเสิร์ฟอาหารจีน
- การจัดโต๊ะจีน
- ภาชนะในการจัดเสิร์ฟ
- ขั้นตอนการจัดเสิร์ฟ
- มารยาทในการรับประทาน
อาหารจีน
- การทาตารับมาตรฐาน
- การคานวณต้นทุน

3

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint และอุปกรณ์มาตรฐาน
- มอบหมายรายงาน
- เอกสารประกอบการสอน

3

ฝึกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
ออร์เดิฟร้อน
ออร์เดิฟเย็น

3

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- ซักถาม อภิปราย
- เอกสารประกอบการสอน
-มอบหมายให้นศ. แบ่งกลุม่ ในชั้นเรียนให้
แต่ละกลุ่มหมุนเวียนเป็นกลุ่มเวร ซึ่งมี
หน้าที่ในการเบิก – รับวัตถุดบิ และ
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนปฏิบัติ โดย
คานวณจาก ตารับอาหาร แล้วเขียนใบสั่ง
วัตถุดิบ และใบเบิกอุปกรณ์ จากนัน้
นามาให้อาจารย์ ผู้สอนตรวจความ
เรียบร้อย และนาไปส่งให้ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการก่อน วันที่มีการเรียนการ
สอน 7 วัน
- อาจารย์สาธิต
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้ นศ.
ถ่ายภาพ เพื่อนาไปใช้ในการสรุป
รายงาน และอาจารย์ประเมินโดยการชิม
และให้คะแนน
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติให้ฟัง
- สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบตั ิการ
วัตถุดิบ อุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์
เครื่องครัว

7

8

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายรายงาน
- เอกสารประกอบการสอน

ผู้สอน
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

9

ฝึกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
จานสัตว์บก

10

ฝึกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
จานสัตว์ปีก

3

11

ฝึกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
ปู กุ้ง ปลา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช้
- อาจารย์สาธิต
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้
นศ.ถ่ายภาพ เพื่อนาไปใช้ในการ
สรุปรายงาน และอาจารย์
ประเมินโดยการชิมและให้
คะแนน
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติให้ฟัง
- สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบตั ิการ
วัตถุดิบ อุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องครัว
- อาจารย์สาธิต
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้
นศ.ถ่ายภาพ เพื่อนาไปใช้ในการ
สรุปรายงาน และอาจารย์
ประเมินโดยการชิมและให้
คะแนน
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติให้ฟัง
- สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบตั ิการ
วัตถุดิบ อุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องครัว
- อาจารย์สาธิต
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้
นศ.ถ่ายภาพ เพื่อนาไปใช้ในการ
สรุปรายงาน และอาจารย์
ประเมินโดยการชิมและให้
คะแนน
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติให้ฟัง
- สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบตั ิการ
วัตถุดิบ อุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องครัว

ผู้สอน
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

12

ฝึกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
เส้น ข้าว และซุป

13

ฝึกปฏิบัติ
- อาหารจีนประเภท
อาหารหวาน

3

14-15

การจัดโต๊ะจีน

3

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช้
- อาจารย์สาธิต
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้
นศ.ถ่ายภาพ เพื่อนาไปใช้ในการ
สรุปรายงาน และอาจารย์
ประเมินโดยการชิมและให้
คะแนน
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติให้ฟัง
- สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบตั ิการ
วัตถุดิบ อุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องครัว
- อาจารย์สาธิต
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้
นศ.ถ่ายภาพ เพื่อนาไปใช้ในการ
สรุปรายงาน และอาจารย์
ประเมินโดยการชิมและให้
คะแนน
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติให้ฟัง
- สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบ
การสอนและบทปฏิบตั ิการ
วัตถุดิบ อุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องครัว
น า เ ส นอผ ล งานส า เ ร็ จ แ ล ะ
รายงานการศึกษาตารับ

ผู้สอน
ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ

ในมหาวิทยาลัยฯ
อ.อมราภรณ์
อ.จารุณี
ศ.ลาปาง
อ.อรรถ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
กิจกรรมที่
เรียนรู้
1

1.1

2
3

2.1, 2.2 ,3.3
1.1,2.1,3.3

4

1.1

5

1.1, 2.1, 4.1

6

4.1,5.2

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ด้านความรู้และทักษะ (การฝึกปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร)
นาเสนอรายงานอาหารจีนในประเทศ
การสอบปลายภาค

5 - 13

30%

14-15
16

10%
40%

การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม (การฝึกปฏิบตั ิการประกอบ
อาหาร)
การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
(การฝึกปฏิบตั ิการประกอบอาหาร)
การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบในการทางานกลุ่มโดย
นักศึกษาสมาชิกกลุม่ (การฝึกปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร)

1-16

5%

1-16

5%

5-13

10%

วิธีการประเมิน

3. การประเมินผล
3.1 ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 60 แบ่งออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้
- การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
10 คะแนน
- มอบหมายงาน ความรับผิดชอบ ศึกษาดูงาน
10 คะแนน
- แบบทดสอบ ประเมินผลท้ายชั่วโมง
10 คะแนน
- การศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติในการประกอบอาหาร 30 คะแนน
3.2 ประเมินผลปลายภาค ร้อยละ 40
- สอบปฎิบัติ
- สอบทฤษฎี
รวม

20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74

ระดับผลการเรียน
C
D+
D
F

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

หมายเหตุ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการไม่ต่ากว่า 85 %
(ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประกอบอาหารจีน
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา

เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่แนะนา

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 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมิ น
รายวิชา ผ่านช่องทางระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชาหรือหลักสูตร จากการสุ่ม
สังเกตการสอน และการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ต่อเนื่องจากการประเมินการสอนทางหลักสูตร โดยจัดการประชุมระดมความคิดและหาข้อมูลใน
การพัฒนาแนวการสอนดังนี้
- การประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ บริษัทเอกชน
- การสัมมนาการเรียนการสอน
- การทาวิจัยภายในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ได้จากการสอบถามนักศึกษา
การตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อสอบ รายงาน ผลงาน
และวิธีการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา ได้มีการวางแผนการพิจารณา
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิ ดคุณภาพมากขึ้น โดย อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอนและวิธีการสอน ตลอดจนนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาการ
สอนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและยุคสมัย สามารถนาไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ เพื่อนาเข้าที่ประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาเสนอแนะความคิดเห็นและสรุปวางแผนการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
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