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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
5073316 เบเกอรี่ และเพสตรี้ (Bakery and Pastry)
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.อณุชิด พันธุรักษ์
อาจารย์ผู้สอน: อ.อณุชดิ พันธุรักษ์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรนิ ธร
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
27 สิงหาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อศึกษาคําจํากัดความของเบเกอรี่ และเพสตรี้ ประเภท วัตถุดิบ เครื่องมือ และ อุปกรณ์
กรรมวิธีการผลิตทั้ง เค้ก คุกกี้ พาย และขนมปังชนิดต่าง ๆ การตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ รูปแบบการจัดเสิร์ฟ
การจัดทําตํารับมาตรฐาน การพัฒนาตํารับเบเกอรี่ และเพสตรี้
1.2 เพื่อฝึกปฏิบัติผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และเพสตรี้ ให้เกิดความชํานาญได้แก่ คุกกี้เนย เค้กเนย ชิฟ
ฟ่อนเค้ก พายกรอบ พายผลไม้ ทาร์ต ชูวส์เพสตรี้ ชนมปังเนยสด ขนมปังไส้ต่างๆ โดนัท โรลเค้ก และ
การแต่งหน้าเค้กเบื้องต้น
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของนักศึกษาในต่อไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําจํากัดความของเบเกอรี่ และเพสตรี้ ประเภท วัตถุดิบ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ กรรมวิธี
การผลิตทั้ง เค้ก คุกกี้ พาย และขนมปังชนิดต่าง ๆ การตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ รูปแบบการจัดเสิร์ฟ การ
จัดทําตํารับมาตรฐาน การพัฒนาตํารับเบเกอรี่ และเพสตรี้ ฝึกปฏิบัติได้แก่ คุกกี้เนย เค้กเนย ชิฟฟ่อนเค้ก
พายกรอบ พายผลไม้ ทาร์ต ชูวส์เพสตรี้ ชนมปังเนยสด ขนมปังไส้ต่างๆ โดนัท โรลเค้ก และการแต่งหน้า
เค้กเบื้องต้น
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
ไม่มี
การศึกษา

การฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตอ้ งพัฒนา
1.1.1) มีจติ สํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2) มีวินัยต่อการเรียน ซือ่ สัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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1.1.3) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
1.1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.2 วิธกี ารสอน
1.2.1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนือ้ หาวิชาและกิจกรรม
การเรียน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีจติ สํานึก และความซื่อสัตย์
สุจริต
1.2.2) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี ให้ความสําคัญต่อการมีวินยั
1.2.3) จัดกิจกรรมพิเศษเสริมทักษะเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
1.2.4) การเรียนรู้จากตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงและรับฟังความ
คิดเห็น ตั้งคําถามหรือตอบคําถาม ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.3.1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ตนเองทั้งก่อนและหลังการเรียน
1.3.2) ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งในและนอกชั้น
เรียน และในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการมีจติ สํานึก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้
1.3.3) ประเมินผลความซือ่ สัตย์ จากการไม่ทุจริตในการสอบ หรือคัดลอกงานของผู้อื่น
2.ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
2.1.1) มีความรู้ และสามารถอธิบาย คําจํากัดความของเบเกอรี่ และเพสตรี้ ประเภท วัตถุดิบ
เครื่องมือ และ อุปกรณ์ กรรมวิธีการผลิตทั้ง เค้ก คุกกี้ พาย และขนมปังชนิดต่าง ๆ การตกแต่ง บรรจุ
ภัณฑ์ รูปแบบการจัดเสิร์ฟ การจัดทําตํารับมาตรฐาน การพัฒนาตํารับ
2.1.2) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและประกอบวิชาชีพ
2.1.3) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทําวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ําความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อม
กับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่ง
2.2.2) จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย การทบทวน การ
ฝึกปฏิบัติ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การค้นคว้าด้วยตัวเอง และการทดสอบ
2.2.3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงและรับฟังความคิดเห็น ตัล้ คําถามหรือตอบคําถาม
2.3 วิธกี ารประเมินผล
2.3.1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น การบ้าน
แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย
2.3.2) ประเมินจากผลการสอบกลางภาค และปลายภาค
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลและ
ใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
3.1.2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.2 วิธกี ารสอน
3.2.1) การฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ โดยเริ่ม
จากการฝึกแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ง่ายไม่ซับซ้อน แล้วเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดย มุ่งเน้นในการบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ และบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าไว้ด้วยกัน
3.2.2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ใหม่ๆ จากความรู้เดิมในด้านต่างๆ และการระดมสมองในการแก้ไขปัญหา
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
3.3.2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทกั ษะทางปัญญา
3.3.3) ประเมินจากการตั้งคําถาม ตอบปัญหา และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.1.2) สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ นํ า และสมาชิ ก กลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.1.3) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
4.1.4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
4.2.1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
4.2.2) มอบหมายการทํางานทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและ
ตําแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
4.2.3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีตอ่ ตนเองและสังคม สอดแทรกในเนือ้ หาวิชา
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา
4.3.2)ประเมินความรับผิดชอบจากกิจกรรมและงาน ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.3.3) อาจารย์ผู้สอนสังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
5.1.1) ทักษะการคิดคํานวณ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงตัวเลข
5.1.2) ทักษะในการสรุปประเด็นและการสื่อสาร ทั้งทักษะในด้านการพูด การฟัง การอ่านและ
แปลความหมาย รวมทั้งการเขียน
5.1.3) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อการรวบรวม
ข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
5.1.4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.1.5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรร
โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
5.1.6) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
5.2.1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการคํานวณ คิดวิเคราะห์แก้ไขโจทย์ปัญหา โดยผู้สอนต้อง
แนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คําแนะนํา
5.2.2) ใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทําความเข้าใจ ประกอบการสอน
ในชั้นเรียน โดยมีการแนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล พร้อมสอดแทรกการนําเสนอข้อมูล
จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอและสืบค้นข้อมูล
5.2.3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบเรียงนําเสนอเป็น
ภาษาเขียน และต้องมีการนําเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สอื่ ประกอบ การนําเสนอ พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้มกี ารอภิปรายในชั้นเรียน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1) ประเมินจากผลงานที่เ กี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข และการสืบ ค้นข้อมูล ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย
5.3.2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้ไขโจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข
5.3.3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ม
5.3.4) ประเมินทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการนําเสนองานในชั้นเรียน และการ
อภิปรายในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1-2

หน่วยที่ 1: บทนํา
- คําจํากัดความของเบเกอรี่
และเพสตรี้
- ประวัติความเป็นมา
- เครือ่ งมือ และ อุปกรณ์
- การจัดทําตํารับมาตรฐาน การ
พัฒนาตํารับ
- กรรมวิธีการผลิตเบเกอรี่ และ
เพสตรี้
หน่วยที่ 1: บทนํา
- ส่วนประกอบ และหน้าที่ของ
วัตถุดิบ
- การเสือ่ มเสีย และการเก็บ
รักษา บรรจุภณ
ั ฑ์ รูปแบบการ
จัดเสิร์ฟ

3-4

จํานวน
ชั่วโมง
8

กิจกรรม การเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้
- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ PowerPoint
ร่วมกับเอกสารประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบ
คําถามและ แลกเปลี่ยนความคิด เห็น
- อาจารย์สรุปประเด็นสําคัญ และตอบ
ข้อซักถาม

8

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ PowerPoint
ร่วมกับเอก สารประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบ
คําถามและแลกเปลี่ยนความคิด เห็น
- อาจารย์สรุปประเด็นสําคัญและตอบ
ข้อซัก ถาม

อ.อณุชดิ

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ PowerPoint
ร่วมกับเอกสารประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบ
คําถามและ แลกเปลี่ยนความคิด เห็น
- อาจารย์สรุปประเด็นสําคัญและตอบ
ข้อซัก ถาม
- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ PowerPoint
ร่วมกับเอกสารประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบ
คําถามและ
แลกเปลี่ยนความคิด เห็น
- อาจารย์สรุปประเด็นสําคัญ และตอบ
ข้อซักถาม

อ.อณุชดิ

5-7

หน่วยที่ 2: ขนมปัง
- ขนมปังจืด และ ขนมปังไส้
ต่าง ๆ เช่น ชนมปังเนยสด
- โดนัท

12

8-10

หน่วยที่ 2: การฝึกปฏิบัตเิ ค้ก
- เค้กเนย
- เค้กชิฟฟ่อน
- เค้กโรล
- การแต่งหน้าเค้กเบื้องต้น

12

ผู้สอน
อ.อณุชดิ

อ.อณุชดิ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11-12

หน่วยที่ 2: คุกกี้
- คุกกี้เนย
- บราวนี่

13-15

หน่วยที่ 2: เพสตรี้
- พายกรอบ
- พายผลไม้
- ชูวส์เพสตรี้

จํานวน
ชั่วโมง
8

12

16
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
1.1.1/ 1.1.2/
1.1.3/1.1.4/ 1.1.5/
2.1.1/ 2.1.2/ 2.1.3/
3.1.1/ 3.1.2/ 4.1.1/
4.1.2/ 4.1.3/ 4.1.4/
5.1.1/ 5.1.2/ 5.1.3/
5.1.4/ 5.1.5/ 5.1.6
2

1.1.2/ 1.1.3 / 1.1.4/
1.1.5/ 2.1.1/ 2.1.2/
2.1.2/ 2.1.3/ 3.1.1/
3.1.2/ 4.1.1/ 4.1.2/
4.1.3/ 4.1.4/ 5.1.1/
5.1.2/ 5.1.3/ 5.1.4/
5.1.5/ 5.1.6

กิจกรรม การเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้
- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ PowerPoint
ร่วมกับเอกสารประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบ
คําถามและ แลกเปลี่ยนความคิด เห็น
- อาจารย์สรุปประเด็นสําคัญ และตอบ
ข้อซักถาม
- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ PowerPoint
ร่วมกับเอกสารประกอบการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบ
คําถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารย์สรุปประเด็นสําคัญ และตอบ
ข้อซักถาม
สอบปลายภาค

วิธกี ารประเมินผลนักศึกษา
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน

ปฏิบัติการ

ผู้สอน
อ.อณุชดิ

อ.อณุชดิ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
1-15
15%

5-15

35%
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ผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
3
1.1.2/ 1.1.4/ 2.1.1/
2.1.2/ 3.1.1/ 3.1.2/
4.1.3/ 4.1.4/ 5.1.1/
5.1.2/ 5.1.6
4
1.1.2/ 1.1.4/ 2.1.1/
2.1.2/ 3.1.1/ 3.1.2/
4.1.3/ 4.1.4/ 5.1.1/
5.1.2/ 5.1.6

วิธกี ารประเมินผลนักศึกษา
โครงงานการพัฒนาตํารับ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และเพสตรี้
การสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
1-15
20%

1-15

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
อณุชิด พันธุรักษ์. 2557. เอกสารประกอบการสอนวิชาเบเกอรี่ และเพสตรี้. หลักสูตรเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ทีส่ าํ คัญ
จิตธนา แจ่มเมฆ และ อรอนงค์ นัยวิกุล. 2549. เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น. สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพฯ. 224 หน้า.
Figoni, P., 2008. How baking works. John Wiley & Sons, Inc: Canada. 415 p.
Gisslen, W., 2004. Professional Baking. John Wiley & Sons, Inc: U.S.A. 767 p.
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ทีแ่ นะนํา
วรรณา ตุลยธัญ . 2549. เคมีอาหารของคาร์โบไฮเครต. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:
กรุงเทพฯ. 166 หน้า.
หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดบหลักสูตร จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
มคอ. 3 เบเกอรี่ และเพสตรี้
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3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. การทบสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการ
สุ่มประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับคะแนนของรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผล
การประเมินโดยคณะกรรมการการการสอน ผลการประเมินตนเองและผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียนโดย
อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งระดับคะแนนของนักศึกษา สรุปเป็นภาพรวมแล้ววิเคราะห์จุดเด่นและสิ่งที่ต้อง
พัฒนาปรับปรุง ในประเด็นของเนื้อหารายวิชา การสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับ เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป
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