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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา วิทยาการอาหาร
ภาควิชา คหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส311 หลักการประกอบอาหาร
HS311 PRINCIPLES OF FOOD PREPARATION
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 กลุ่มอาหารและโภชนาการ
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฏีและปฎิบัติ ณ ห้ อง 1413 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 สิงหาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
2. ด้ านความรู้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักถึงความจาเป็ นในการมีความสัมพันธ์ท่ถี ูกต้ อง
กับธรรมชาติแวดล้ อม
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3. ด้ านทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้ อ 1 มีภาวะผู้นา โดยสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีทกั ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา และเพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้
เรียนรู้สาระสาคัญในคาอธิบายรายวิชาดังนี้
โดยให้ นิสติ มีความรอบรู้ความเข้ าใจในวัตถุดิบต่าง ๆ ของอาหาร หลักการและเทคนิคต่าง ๆ ใน
การประกอบอาหาร การกาหนดรายการอาหาร และทาตารับอาหารมาตรฐานตามหลักสากล

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการประกอบอาหาร เทคนิคในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ ทั้งอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติ วิธีการประกอบอาหารเพื่อสงวนคุณค่าทางโภชนาการ การกาหนดรายการอาหาร และทาตารับ
อาหารมาตรฐานตามหลักสากล วิธกี ารเลือกใช้ จัด เก็บ รักษาวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

15

30

-

-

45

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3
ทักษะ
ด้านที่ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
คุณธรรมและ
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ความรู ้
การสือ่ สารและการใช้
รายวิชา
จริยธรรม
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1
2
3
1 2 3 4
คส211 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ●
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ ค าปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล ตาม
ความเหมาะสม วิธกี ารสื่อสารทาได้ โดยการนัดหมายทางโทรศัพท์ e-mail และ/หรือระบบเว็บรายวิชา
(Atutor)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีคุณธรรม จริยธรรมในการ ดารงชีวิต มีระเบียววินัย ความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2 วิธกี ารสอน
สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์
1.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ในการทารายงาน การอ้ างอิงผลงาน และการสอบ ประเมิน
ความรับผิดชอบต่อผู้อ่นื จากการทารายงานกลุ่ม และจากผลการประเมินกันเองของนิสติ ในกลุ่ม
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักถึงความจาเป็ นในการมีความสัมพันธ์ท่ถี ูกต้ องกับธรรมชาติ
แวดล้ อม
2.2 วิธกี ารสอน
มอบหมายงานกลุ่มให้ นิสติ วิเคราะห์ปัญหาสังคมและนาเสนอแนวทางแก้ ไขอย่างสร้ างสรรค์
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อม
2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
3.2 วิธกี ารสอน
จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ นิสติ ได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด จากสภาพปัญหา หรือ
สถานการณ์จริง ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การนาเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน และการทากรณีศึกษา
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3.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์และการอภิปรายในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
4.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่างเหมาะสมและ
จาเป็ น และสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
5.2 วิธกี ารสอน
การมอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ น จัดการ และนาเสนอข้ อมูล
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสติ ในการนาเสนอผลงาน การเขียน
รายงาน และการสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(วัน เดือน ปี )
1

24 ส.ค. 2558

2

31 ส.ค. 2558

3

7 ก.ย. 2558

ชี้แจงรายวิชา และแนะนาการใช้
ห้ องปฏิบตั กิ ารอุปกรณ์เครื่องใช้ ในการ
ประกอบอาหาร
การชั่งและตวง วิธหี ุงต้ มอาหาร
ความหมายของคาที่ใช้
เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมประกอบ
อาหาร
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จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสือ่ ที่
ใช้

ผูส้ อน

3

บรรยาย, ศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
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4

14 ก.ย. 2558

5

21 ก.ย. 2558

6

28 ก.ย. 2558

7

5 ต.ค. 2558

8

12 ต.ค. 2558

9

19 ต.ค. 2558

10 26 ต.ค. 2558
11 2 พ.ย. 2558
12 9 พ.ย. 2558

เนื้อสัตว์/สัตว์ปีก
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์นา้
ไข่ และผลิตภัณฑ์นม
ธัญชาติและแป้ ง
ผักและผลไม้
เครื่องเทศ
เครื่องปรุงรส
การฝึ กปฏิบตั กิ ารทางด้ าน อาหาร/ขนม
ไทย ครั้งที่ 1
การฝึ กปฏิบตั กิ ารทางด้ าน อาหาร/ขนม
ไทย ครั้งที่ 2
สอบถลางภาค
การฝึ กปฏิบตั กิ ารทางด้ าน อาหาร/ขนม
ไทย ครั้งที่ 3
การฝึ กปฏิบตั กิ ารทางด้ าน อาหาร/ขนม
ไทย ครั้งที่ 4
การฝึ กปฏิบตั กิ ารทางด้ าน อาหาร/ขนม
ไทย ครั้งที่ 5

13 16 พ.ย. 2558

การทาตารับอาหารมาตรฐาน

14 23 พ.ย. 2558

Molecular gastronomy

15 30 พ.ย. 2558
16 1 ธ.ค. 2558
17 8 ธ.ค. 2558

ออกแบบเมนูจาก Molecular
gastronomy
ออกแบบเมนูจาก Molecular
gastronomy ต่อ
สอบปลายภาค

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

สอบกลางภาค

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

3

สอบปลายภาค

อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา
อ.พรเพ็ญ
มรกตจินดา

หมายเหตุ การฝึ กปฏิบตั ิการทางด้าน อาหาร/ขนมไทย ครั้งที่ 1-5 สาหรับการเตรียมความพร้อม
เพือ่ งาน ชิมขนม ชมดอกไม้
แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
- การสอบกลางภาค 20%
- การสอบปลายภาค20%
- ปฏิบัติการ/กิจกรรมกลุ่ม 40%
- รายงานการนาเสนออาหารของนิสติ 10%
- การเข้ าเรียนความสนใจในการเรียน 10%
(ขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง หมดสิทธิ์สอบ, สาย 3 ครั้ง = ขาด 1 ครั้ง)
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การประเมินผลการเรียน
โดยอิงเกณฑ์ ดังนี้
A = 80 คะแนนขึ้นไป
B+ = 75-79.9 คะแนน
B = 70-74.9 คะแนน
C+ = 65-69.9 คะแนน
C = 60-64.9 คะแนน
D+ = 55-59.9 คะแนน
D = 50-54.9 คะแนน
F = ต่ากว่า 50 คะแนน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
อบเชย วงศ์ทอง. 2544. หลักการประกอบอาหาร. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 163 หน้ า.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
http://www.molecularrecipes.com/molecular-gastronomy/
http://www.foodnetwork.com/recipes.html
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 ให้ นิสติ ประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.003)
 ให้ นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.004)
 ให้ นิสติ ประเมินตนเองในการเรียนโดยแบบประเมินที่ผ้ ูสอนสร้ างขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
 ผลการสอบการเรียนรู้ของนิสติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 การสังเกตการณ์การเรียนของนิสติ ในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะและภาควิชามีการกาหนดระบบ กลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์
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ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานภายนอก
 มีการนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอน
และการเรียนรู้ของนิสติ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรม
ศาสตร์
 แต่ละรายวิชารายงานผลและแนวทางการปรับปรุงใน มคอ.5
 แต่ละรายวิชามีการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่าน มคอ.3 ในปี การศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กระบวนการที่ใช้ ในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดังนี้
 มีการทวนสอบจากคะแนนสอบและการประเมินตนเองของนิสติ เพื่อดูความสอดคล้ องและ
แนวโน้ มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป
 มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 7

