มคอ.3
เทคนิคการผลิตเบเกอรี
Bakery Technique
รหัสวิชา 5072312

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ภาคเรียนที่ 1/2561
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ โรงเรียนการเรือน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอรี (Bakery Technique)
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ
อาจารย์ผู้สอน : ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ
โทรศัพท์มือถือ: 089-489-0821 E-mail: pinkycake59@gmail.com
อาจารย์ผู้สอน : วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์
โทรศัพท์มือถือ: 089-521-8025 E-mail: boonyaporn_chu@dusit.ac.th
อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง
อ.เสาวลักษณ์ กันจินะ
โทรศัพท์มือถือ: 086-325-7601 E-mail: Saowalak_pm@hotmail.com
อ.สุรีย์พร ธัญญะกิจ
โทรศัพท์มือถือ: 062-415-6445 E-mail: Thanyakit_pai@hotmail.co.th
อาจารย์ผู้สอน : ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
อ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี
โทรศัพท์มือถือ: 085-895-5509 E-mail: nung-noh@hotmail.com
อ.พนม ทองมาก
โทรศัพท์มือถือ: 087-963-5527 Email: tashan_tho@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ในมหาวิทยาลัย ถนนสิรินธร
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
4. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 สิงหาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเบเกอรี
1.2 นักศึกษาเลือกและใช้อุปกรณ์ วัตถุดิบ เทคนิคการเตรียม และหลักการผลิตขนมปังประเภทต่าง ๆ
1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการตกแต่ง การจัดเสิร์ฟ และการเก็บรักษารวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ขนมปังแต่ละประเภท
1.4 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการทาตารับมาตรฐานและการเพิ่ม-ลดขนาดการผลิต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษารู้จักนาความรู้พื้นฐานมาเสริมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมปังอย่าง
ต่อเนื่อง นักศึกษามีการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รู้จั กประยุกต์เทคนิคและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับ วัฒ นธรรมการบริโภคในปัจ จุบั นและความต้องการของผู้ บริโภคแต่ล ะกลุ่ ม รวมถึงมีการปรับเนื้อหาให้
ทันสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของเบเกอรี หลักการผลิต วัตถุดิบ การใช้อุปกรณ์เครื่ องมือ เทคนิคการเตรียมและการ
ผลิตขนมปังประเภทต่างๆ ทั้งขนมปังยีสต์ ควิกเบรดและขนมปังชนิดพิเศษ รวมถึงการตกแต่ง การจัดเสิร์ฟ
การผลิตเบเกอรีในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบรรจุและการเก็บรักษา และการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ มัฟฟิน
สโคน แพนเค้ก โลฟ ทีเบรด ขนมปังปอนด์ ขนมปังผิวแข็ง ฟอคคาเซียเบรด พิต้าเบรด วานิลลาชาลาห์ บริโอช
ขนมปังหวาน ขนมปังบรรจุไส้ โดนัทยีสต์ และขนมปังเพื่อสุขภาพ
Meaning and baking principles, raw materials, equipment and tools, preparation and
baking techniques for various yeast breads, quick breads and special bread. including
decoration, serving, industrial bakery production, packaging and storage technology and
practical sessions such as muffin, scone, pancake, loaf, tea bread, hard bread, focaccia

bread, pita bread, vanilla challah, brioches, sweet bread, stuffed bread, yeast-raised
doughnut and healthy bread
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
-

การฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม หรือเฉพาะรายที่ต้องการคาปรึกษา โดยสามารถ
ติดต่อได้ทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และโทรศัพท์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ความมีวินัย ตรงต่ อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน
2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
3) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาได้อภิปรายแนวทางการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในการผลิตเบเกอรี
4) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาได้ทราบถึงสถานประกอบการที่
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการผลิตเบเกอรี
1.3 วิธีการประเมินผล
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ของเบเกอรี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
1) การมี ความรู้ ความเข้ า ใจ ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเนื้ อ หาสาระส าคั ญ ของรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชานาญ ในงานด้านวิชาชีพ
3) ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้
2.2 วิธีการสอน
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการเลือกใช้วิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับเนือ้ หาสาระ
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การสอนบรรยายประกอบสื่อการสอน
และกรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ การใช้เทคนิคระดมสมอง ให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้ การสาธิตประกอบการบรรยาย
พร้อมอธิบายเทคนิคและเหตุผลในการทา การสาธิตเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นทั่วถึง และการจัด
แบ่งกลุ่ม มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและร่วมกันทางานเป็นกลุ่ม การศึกษาดูงานการผลิตเบเกอรีใน
ระดับอุตสาหกรรมและวิสาหกิจรวมถึงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นต้น
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยให้นักศึก ษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติการผลิตเบเกอรีในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามกาหนดเวลาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้
4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น แบบฝึกปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ที่ทาได้ และการนาเสนอรายงานทั้ง
แบบบุคคลและแบบกลุ่ม
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน และแนวความคิดในการประยุกต์ตารับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุของปัญหา และ
เสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการท าความเข้ า ใจและประเมิ น ข้ อ มู ล แนวคิ ด และหลั ก ฐานใหม่ ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
3) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น

3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง โดยใช้
กรณีศึกษาหรือการกาหนดหัวข้อเพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ขนมปังทั้งแบบที่ถูกต้องและ
ที่เกิดความผิดพลาด รวมถึงรูปแบบในอดีตและปัจจุบัน
2) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่ เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น โดยมี
การมอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มเพื่อระดมสมองในการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนาเสนอในการเรียนภาคปฏิบัติ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ผู้เรีย นต้องมีทั กษะในการอยู่ ร่ว มกับผู้ อื่น ในสั งคมได้อย่างมี ความสุข ดัง นั้น มาตรฐานทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) ความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับ บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์
5) ความสามารถในการวางแผนและรับ ผิ ดชอบในการเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองและวิช าชีพ อย่ าง
ต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้ องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อยที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นมาตรฐานทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม

1) ความสามารถในการนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการพัฒนา
งานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอดและนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานที่มีการคานวณ ได้แก่ การสร้างสู ต ร/ตารับมาตรฐาน โดยผู้ส อนแทรกการสอน
วิธีการคานวณและการน าไปใช้ป ระโยชน์ ในผลิ ตภัณ ฑ์ ขณะเรียนภาคปฏิบัติ มีการแนะนาวิธีการ ติดตาม
ตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจาทั้ง
แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล และงานกลุ่ม ได้แก่ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ใน
การทาสูตร/ตารับมาตรฐาน (เบเกอร์เปอร์เซนต์) และการเพิ่ม-ลดขนาดการผลิตได้อย่างเหมาะสม
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบมาก่อน
3) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อสารด้ว ยภาษาเขียนจากรายงานแต่ ล ะบุ คคลหรือรายงานกลุ่ ม ในส่ ว นที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
4) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนารายละเอียดวิชา
วัตถุประสงค์ แนวการสอน การ
วัดผลและการประเมินผล
- ความหมายและความเป็นมา
ของเบเกอรี
- ประเภทของขนมปัง
-

อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตขนมปัง
- วัตถุดิบและคุณสมบัติที่มตี ่อ
คุณลักษณะและคุณภาพของ
-

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน และสื่อที่ใช้
4
- อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
- แนะนาหนังสือ และ website
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Visualized)
- โปรแกรมนาเสนองาน (PowerPoint)
4
- บรรยายรายละเอียดอุปกรณ์
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้อปุ กรณ์
- นศ. ดูและพิจารณาตัวอย่างวัตถุดิบ

ผู้สอน
ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ขนมปัง

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Visualized)
- โปรแกรมนาเสนองาน (PowerPoint)
- อุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิตขนมปัง
- อ. บรรยายประกอบสื่อการสอน แผ่น
PowerPoint
- นศ. ดูและพิจารณาตัวอย่างวัตถุดิบ

ผู้สอน

- วัตถุดิบและคุณสมบัติที่มตี ่อ
คุณลักษณะและคุณภาพของ
ขนมปัง (ต่อ)
- การเลือกซื้อ วิธีการใช้ การเก็บ
รักษาวัตถุดิบ

4

- การตกแต่ง การจัดเสิรฟ์
เทคโนโลยีการเก็บรักษา และบรรจุ
ภัณฑ์สาหรับขนมปัง
- ผลิตภัณฑ์ยสี ต์เบรด
: ประเภท
: เทคนิคการเตรียม การผลิต
: การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
: การสร้างสูตร/ตารับมาตรฐาน
- การผลิตเบเกอรีในระดับ
อุตสาหกรรม
- เทคนิคการเตรียม การผลิต
และปฏิบตั ิการควิกเบรด (Quick
bread)
: มัฟฟิน (Muffin)
: สโคน (Scone)

4

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิ

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

6

- เทคนิคการเตรียม การผลิต
และปฏิบตั ิการควิกเบรด (Quick
bread)
: แพนเค้ก (Pancake)
: โลฟ/ทีเบรด (Loaf/Tea bread)

4

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

7

- เทคนิคการเตรียม การผลิต
และปฏิบัติการขนมปังยีสต์
(Yeast bread)

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้

4

5

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมนาเสนองาน (PowerPoint)
- ตัวอย่างวัตถุดิบในการทาขนมปัง
- อ. บรรยายประกอบ สื่อการสอน และ
แผ่น PowerPoint
- นศ. ทาแบบฝึกปฏิบัติตัวอย่างโจทย์
- นศ. ศึกษาดูงานการผลิตเบเกอรีในระดับ
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

สัปดาห์ที่

8

หัวข้อ/รายละเอียด

: แซนวิช/ขนมปังปอนด์
(Sandwich/Loaf bread)
: ขนมปังผิวแข็ง (Hard bread)
- เทคนิคการเตรียม การผลิต
และปฏิบัติการขนมปังยีสต์
(Yeast bread)
: ฟอคคาเซีย (Focaccia bread)
: พิต้าเบรด (Pita bread)

จานวน
ชั่วโมง

4

9

- เทคนิคการเตรียม การผลิต
และปฏิบัติการขนมปังยีสต์
(Yeast bread)
: วานิลลาชาล่า (Vanilla
Challah)
: บริโอช (Brioches)

4

10

- เทคนิคการเตรียม การผลิต
และปฏิบัติการขนมปังยีสต์
(Yeast bread)
: ขนมปังหวาน (Sweet bread)
: ขนมปังบรรจุไส้ (Stuff bread)

4

11

- เทคนิคการเตรียม การผลิต
และปฏิบัติการขนมปังยีสต์
(Yeast bread)
: โดนัทยีสต์ (Yeast doughnut)

4

12

- เทคนิคการเตรียม การผลิต
และปฏิบัติการขนมปังเพื่อ
สุขภาพ
: ขนมปังโฮลวีท (Whole wheat
bread)
: ขนมปังมัลติเกรน (Multigrain
bread)
- ทดลองสูตร/ตารับตามโจทย์ที่

4

13

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้

- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ

ผู้สอน

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนและบท
ปฏิบัติการ
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

- อ.แนะนาหัวข้อและแนวทางให้

ผศ.ดร.ธีรนุช

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กาหนด

14-15

- สอบปฏิบัติ
- นาเสนอรายงานจากการพัฒนา
และประยุกต์ตารับ
ขนมปัง
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8

กิจกรรมการเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

นศ. ค้นคว้านอกเวลาเรียน
- นศ. ระดมสมอง (Brain storming)
การประยุกต์ พัฒนา และนาเสนอขนม
ปังในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์และ
การจัดเสิร์ฟ
- นศ.ทดลองฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
- ตารับขนมปังและข้อมูลจากการ
ค้นคว้าของ นศ.
- ส่วนผสม และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
- นศ. ลงมือปฏิบัติ นาเสนอผลงานและ
รายงาน

และคณะ

ผศ.ดร.ธีรนุช
และคณะ

สอบปลายภาค (ทฤษฎี)

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

1) ความมีวินัย ตรงต่อ
เว ล า แ ล ะ มี ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
แ ล ะ สั ง ค ม เค า ร พ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ของ
องค์กรและสังคม
2) ก ารต ระ ห นั ก ใน
คุ ณ ค่ า ของคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต
3) การเคารพสิทธิและ
ย อ ม รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิดเห็นของผู้อื่น
4) การมี จิ ต สาธารณ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

- การเข้าชั้นเรียน ประเมินจากการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และการ
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
- การมีส่วนร่ วม และนาเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

ผลการ
เรียนรู้
ความรู้

รายละเอียด

1) การมี ความรู้ ความ
เข้ าใจ ใน ห ลั ก ก าร
แนวคิ ด ทฤษฎี และ
เนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่ อ ส าม ารถ น าม า
ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ใน ก าร
ประกอบวิชาชีพ
2) การมี ทั ก ษะ และ
ความช านาญ ในงาน
ด้านวิชาชีพ
ทักษะทาง 1) ความสามารถใน
ปัญญา
การท าค วามเข้ า ใจ
และป ระเมิ น ข้ อ มู ล
แนวคิ ด และหลั ก ฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูล
ที่ ห ลากหลาย และใช้
ข้ อ ส รุ ป ที่ ได้ ใน ก าร
พัฒนางานในวิชาชีพ
ทักษะ
1) ความรับผิดชอบใน
ความสัมพันธ์ งานที่ได้รับมอบหมาย
ระหว่าง
ทั้งงานรายบุ คคลและ
บุคคลและ งานกลุ่ม
ความ
2) ความสามารถใน
รับผิดชอบ การปรับตัวและทางาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ใน
ฐานะผู้น าและสมาชิก
ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
3) ความสามารถใน
การวางตั ว และแสดง
ความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกั บ บทบาท
ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี

วิธีการประเมิน
- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
- การเรียนภาคปฏิบัติ ประเมินจาก
ผลงานที่ทาได้ การสังเกตพฤติกรรม
ในชั้ น เรี ย นทั้ ง งานเดี่ ย ว งานกลุ่ ม
และการตอบคาถาม
- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-4
5-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%
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- ประเมินจากผลการระดมสมองเพื่อ
วิเคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา การประยุ ก ต์
และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ การสั ง เกต
พฤติ ก รรม ผลงานที่ ท าได้ การจั ด
เสิร์ฟ และบรรจุภัณฑ์

14-15

30%

- รายงานและการนาเสนอ ประเมิน
จากการสังเกตพฤติกรรม การใช้สื่อ
ประกอบ การสื่ อ สารให้ ผู้ ฟั งเข้ าใจ
และการตอบคาถาม

1-15

10%

ผลการ
เรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

15

10%

และมีมนุษย์สัมพันธ์
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) ความสามารถใน - ประเมิ น จากการตอบค าถามจาก
การสื่ อ สาร สามารถ โจทย์ ที่ ก าหนด และการวิ เคราะห์
สรุป ประเด็ น จากสิ่ งที่ กรณีศึกษา
ได้เห็นและฟัง

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
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 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติไม่ต่ากว่า 85% (ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการผลิตเบเกอรี
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จิ ต ธนา แจ่ ม เมฆ และ อรอนงค์ นั ย วิ กุ ล . (2556). เบเกอรี เ ทคโนโลยี เ บื้ อ งต้ น . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 12.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธี ร นุ ช ฉายศิ ริ โ ชติ , นั น ทพร รุ จิ ข จร และบุ ญ ญาพร เชื่ อ มสมพงษ์ . (2555). หลั ก การผลิ ต เบเกอรี .
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
โรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน. (ม.ป.ป.). ขนมปังยอดนิยม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
กรุงเทพ.
วราภรณ์ เจริญถาวร และ เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์. (2551). Bread-ขนมปัง. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ FULL
STOP.
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต. (2550). เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรขนมปัง-พาย
65 ชั่วโมง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
Gisslen, W. (2013). Professional Baking. New York : John Wiley and Son.

Christine I. and Jennie S. (2011). The Bread Bible. China: Hermes House.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Food News Magazine, Health & Cuisine magazine, Gourmet& Cuisine Magazine รวมถึง
นิตยสาร และ website ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ขนมปังและขนมอบ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้เรียนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชาตามแบบฟอร์มการประเมินผลรายวิชา
2. การประเมินการสอน
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตร/คณะฯ ทาหน้าที่ประเมินการสอน จากการสุ่มการสังเกตการณ์
สอน และการสุ่มสัมภาษณ์ผู้เรียน ตลอดจนการนาข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน
มาวิเคราะห์
3. การปรับปรุงการสอน
ต่อเนื่ องจากการประเมิน การสอน (ข้อที่ 2 ) อาจารย์ผู้ ส อนจัดท ารายงานผลการด าเนิ นงานของ
รายวิชา (มคอ.5) โดยละเอียด ระบุปัญหาในการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) และแนวการแก้ไข หรือแนวทาง
ในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ในภาคการศึกษา
ถัดไป และนาเสนอต่อฝ่ายวิชาการของคณะต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการแต่งตั้งโดยหลักสูตร/คณะฯ ทาหน้าที่ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน โดย
ทวนสอบการวัดและประเมิน ผลจากการสุ่ มตรวจผลงานของผู้ เรียน ข้อสอบและการให้ คะแนนของผู้ สอน
ความสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลที่ ระบุ ไว้ ในรายละเอี ย ดรายวิ ช า และทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ต าม
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนหรือสนทนากลุ่มผู้เรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิ น การสอนและทบทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ข องผู้ เรีย นในรายวิ ช า น าไป
วางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียน สื่อการสอน การออกข้อสอบ การวัดประเมินผล และนาเสนอ
ในรายละเอียดอยู่ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในภาคการศึกษาถัดไป

