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หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา

5073417 เทคโนโลยีเบเกอรี่และเพสตรี้ (Bakery and Pastry Technology)

2. จํานวนหนวยกิต

2 หนวยกิต 2(0-4-2)

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม
4.2 อาจารยผูสอน
1) ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฎาคม 2562

2

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธิพิสัย (ความรูทั่วไป และวิชาชีพที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ เบเกอรี่ และเพสตรี้ ประเภท วั ต ถุ ดิ บ
เครื่องมือ และ อุปกรณ
1.1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจกรรมวิธีการผลิตทั้ง เคก คุกกี้ พาย และขนมปงชนิด
ตาง ๆ การตกแตง บรรจุภัณฑ
1.1.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจการจัดทําตํารับมาตรฐาน การพัฒนาตํารับเบเกอรี่
และเพสตรี้
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการใชเครื่องมือ และ อุปกรณการผลิตเคก คุกกี้ พาย และขนม
ปงชนิดตาง ๆ
1.2.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติการไดแก เคก คุกกี้ พาย และขนมปงชนิดตางๆ
1.2.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลงานวิจัยหรือ
ตําราที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู
1.3.2 นักศึกษาสามารถนําความคิดที่ไดไปใชในการประกอบอาชีพ และแกปญหาเพื่อสวนรวมใน
อนาคต

2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิธีการ และเทคโนโลยีที่ใชเพื่อการผลิตเบเกอรี่ และเพสตรี้ประเภท เคก คุกกี้ พาย และขนมปง
ระบบการผลิตเบเกอรี่ และเพสตรี้เชิงอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ การเสื่อมเสีย การบรรจุ การเก็บ
รักษา
Study methodology and technology for bakery and pastry production including
cakes, cookies, pies and bread, industrial production system of bakery and pastry,
quality control, deterioration, packing, storage
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ไมมี

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/ การฝกงาน
60 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาละเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
สังคม และทํ าหนาที่เปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวย
ความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้ น
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
 1) เข า ใจและซาบซึ้ งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุณ คา ของระบบคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
3) มี ภาวะความเป น ผูนํ าและผูต าม สามารถทํ างานเปนหมู คณะ สามารถแกไขขอขั ดแย ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 4) สามารถวิ เคราะห แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช ค วามรู ท างเทคโนโลยี ต อ บุ ค คล
องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
 5) มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ ผู ป ระกอบ
วิชาชีพรวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) การเรียนรูจากสถานการณจริง
2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู
5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา

4
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต

2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจในภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตรดาน
การประกอบอาหารและการบริ ก าร รวมทั้ งเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป อาหารที่ เกี่ ย วข อ ง สามารถ
ประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น มี
ความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองค
ความรู ที่ ตนมี อยู ให สู งขึ้ น ไป เพื่ อพั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นาสังคมและประเทศชาติ ดั งนั้ น
มาตรฐานดานความรูตองครอบคลุม
1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน บริหารจัดการและ
เศรษฐศาสตร เพื่ อการประยุกต ใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
 2) มี ความรู และความเข าใจเกี่ ยวกั บหลั กการที่ สํ าคั ญ ทั้ งในเชิ งทฤษฎี และปฏิ บั ติ ในเนื้ อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
 3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทํางาน
4) สามารถบูรณาการความรูด านเทคโนโลยี กับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของได อย างเหมาะสม เชน
โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
 5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหม หลังบทเรียนพรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งใน
ระดับที่สูงขึ้น
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน
การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบ
รวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
3) การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกประสบการณวิชาชีพและการทัศนศึกษา จาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
4) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การ
นําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้น
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
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3) ประเมินความรูของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถ
เลือกวิธีการแกไขปญหาตางๆ ในการประกอบวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะ
ทางปญญาตองครอบคลุม
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการทางดาน
เทคโนโลยี
 3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมได
อยางสรางสรรค
 5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย
และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห
สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแก วิชาการ
วิจัยและพัฒนาอาหาร การวางแผนรายการอาหาร เปนตน
4) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมาก
ขึ้น
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
3) ประเมินรายงานผลการวิจัย

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรียนตองมีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่น ในสังคมไดอยางมีความสุข มีมนุษยสัมพันธและมี
ความสามารถในการทํ างานรว มกั บ ผูอื่น มีทั กษะในดานการทํ างานเป น หมูคณะ สามารถบริห าร
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จัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม มีจิตสํานึกรักองคกรและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ดังนั้น
มาตรฐานดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต างประเทศได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช ค วามรูในสาขาวิช าชี พ ทางด า น
เทคโนโลยีสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค ทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้ง ใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
 3) สามารถวางแผนและรับ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรีย นรูท างด านเทคโนโลยีทั้ งของ
ตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองคกร
 5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดลอมและพลังงาน
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใช ก ารการสอนแบบกลุ ม ร ว มมื อ ซึ่ ง ต อ งแนะนํ า กฎ กติ ก า มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ใน
กลุม
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชา
เรียน
4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวน
ใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และ
ใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปนอยางดี สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยาง
เหมาะสม สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
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และสถานการณโลกได ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
 2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
 4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจา และลายลักษณอักษร และ
การสื่อความหมาย เลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ
โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวย
วาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การจัดรายวิชาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลข ที่ไมเคยพบมากอน
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคล หรือรายงานกลุมใน
สวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
4) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
การนําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการโครงงานตอผูเยี่ยมชมดวยวาจา

6. ทักษะการปฏิบตั ิงาน

6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ผูเรียนตองมีทักษะปฏิบัติในการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีเกี่ยวของกับการประกอบ
อาหารและการแปรรูปอาหารได สามารถวางแผน บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการทํางานรูปแบบโครงงาน และในสถานประกอบการได
ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะการปฏิบัติงานตองครอบคลุม
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1) มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
 3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
 5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ใชการเรียนการสอนแบบ work based learning เพื่อฝกทักษะปฏิบัติในการใชเครื่องมือ
อุ ป กรณ และเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การประกอบอาหารและการแปรรู ป อาหาร
จากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2) มอบหมายงานที่ตองมีการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางาน
3) มอบหมายการทํ างานรูป แบบโครงงาน (Project oriented) โดยนั ก ศึก ษาเป น ผูเลือ ก
อาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย ทั้งนี้
โดยมีอาจารยประจําวิชาเปนผูใหคําแนะนําดานกระบวนการทํางานวิจัยอยางใกลชิด
4) การจัดสถานประกอบการใหกับนักศึกษาเพื่อการฝกปฏิบัติ ในสถานประกอบการจริง
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) อาจารยนิเทศและสถานประกอบการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา สําหรับนักศึกษากลุมสหกิจศึกษา
2) อาจารยผูรับผิดชอบการฝกงานติดตามการฝกงานและประเมินผล และไดรับโจทยปญหาที่
ไดจากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงานมาวิเคราะห โดยใชหลักการทางวิชาชีพ มา
ประยุกตใช แกปญหา ดําเนินการตามรูปแบบของการจัดทําปญหาพิเศษทางเทคโนโลยี
อาหาร โดยมีอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษใหขอเสนอแนะตลอดการทํางาน และนําเสนอ
ผลงานในสัปดาหสุดทายของภาคการศึกษา โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูประเมิน
3) ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงงาน โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารย ที่ปรึกษาโครงงาน
4) ประเมินคุณภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบของรายงานโครงงาน การนําเสนอดวย
วาจา โปสเตอร หรือ ผลิตภัณฑ โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา


9

หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
บทนํา

จํานวน
ชั่วโมง
4

2

เครื่องมือและอุปกรณในการ
ผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้

4

3

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเบเกอ
รี่และเพสตรี้

4

4

การเก็บรักษา และบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑเบเกอรี่และ
เพสตรี้

4

5-7

ขนมปง

12

8

พายอยางนิ่ม หรือชูเพสตรี้

4

9

พายรวน

4

10

พายชั้น

4

คุกกี้

8

11-12

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
- บรรยาย และปฏิบตั ิการตามเนื้อหา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบคําถาม
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และตอบขอซักถาม
- บรรยาย และปฏิบตั ิการตามเนื้อหา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบคําถาม
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และตอบขอซักถาม
- บรรยาย และปฏิบตั ิการตามเนื้อหา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบคําถาม
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และตอบขอซักถาม
- บรรยาย และปฏิบตั ิการตามเนื้อหา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบคําถาม
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และตอบขอซักถาม
- บรรยาย และปฏิบตั ิการตามเนื้อหา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบคําถาม
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และตอบขอซักถาม
- บรรยาย และปฏิบตั ิการตามเนื้อหา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบคําถาม
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และตอบขอซักถาม
- บรรยาย และปฏิบตั ิการตามเนื้อหา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบคําถาม
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และตอบขอซักถาม
- บรรยาย และปฏิบตั ิการตามเนื้อหา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบคําถาม
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และตอบขอซักถาม
- บรรยาย และปฏิบตั ิการตามเนื้อหา
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบคําถาม
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

ผูสอน
ผศ.ดร.นราธิป

ผศ.ดร.นราธิป

ผศ.ดร.นราธิป

ผศ.ดร.นราธิป

ผศ.ดร.นราธิป

ผศ.ดร.นราธิป

ผศ.ดร.นราธิป

ผศ.ดร.นราธิป

ผศ.ดร.นราธิป
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สัปดาห
ที่
13-15

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอ/รายละเอียด
เคก

12

16

กิจกรรม
ผูสอน
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และตอบขอซักถาม
- บรรยาย และปฏิบตั ิการตามเนื้อหา
ผศ.ดร.นราธิป
- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม-ตอบคําถาม
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และตอบขอซักถาม
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรม
ที่
ผลการเรียนรู

รายละเอียด

วิธีการประเมิน
1) ป ร ะ เมิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
แสดงออกของนั ก ศึ ก ษา โดย
ประเมิ น การมี วิ นั ย การตรงต อ
เวลา และพฤติกรรมในชั้นเรียน
และปฏิบัติการ
2) รายงานรายบุ ค คลและราย
กลุม
1) ประเมินจากรายงาน
ปฏิบัติการ
การนําเสนอรายบุคคลและราย
กลุม
2) ผลคะแนนการสอบปฏิบัติ
3) คะแนนการสอบปลายภาค

1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

1-15

20%

1) ประเมิ นจากผลงานกิจกรรม
ในชั้นเรียน และสถานการณจริง
2) การสอบปลายภาค

1-15

20%

1) รายงานรายบุ คคล และกลุ ม
ยอย
2) สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
นักศึกษาระหวางทํางานกลุม

1-15

10%

1

คุณธรรมและ
จริยธรรม

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม

2

ความรู

3) มีความรูในวิธีการและการใช
เครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสมในการทํางาน
5) สามารถใชความรูและทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต
แกไขปญหาในงานจริงได

3

ทักษะทาง
ปญญา

4

4) มีจินตนาการและความยืดหยุน
ในการปรับใชองคความรูทางดาน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือตอยอดองคความรูจากเดิมได
อยางสรางสรรค
ทักษะ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดาน
ความสัมพันธ ความปลอดภัยในการทํางานดาน
ระหวางบุคคล เทคโนโลยีและการรักษา
และความ
สภาพแวดลอมและพลังงาน
รับผิดชอบที่
ตองพัฒนา

สัปดาหที่
ประเมิน

11
5

6

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

4) มีทักษะในการสื่อสาร การ
นําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจา และ
ลายลักษณอักษร และการสื่อ
ความหมาย เลือกใชสื่อในการ
นําเสนอที่เหมาะสม

1) การนํ า เสนอผลงานหน า ชั้ น
เรียน
2) รายงานบุ ค คลและรายงาน
กลุม

1-15

10%

1) มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือ
และอุปกรณพื้นฐานรวมถึง
เทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย
5) สามารถปฏิบตั ิงานจริงในสถาน
ประกอบการ

1) ประเมินการปฏิบัติงาน
2) ประเมินคุณภาพการนําเสนอ
ผลงานในรู ป แบบของรายงาน
โครงงาน การนําเสนอดวยวาจา

1-15

30%

3. การประเมินผลการศึกษา

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

ธีรนุช ฉายศิริโชติ, นราธิป ปุณเกษม และคณะ. (2562). เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีเบเกอรี่ และเพสตรี้. โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ

จิตธนา แจมเมฆ และ อรอนงค นัยวิกุล. (2549). เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องตน. สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : กรุงเทพฯ. 224 หนา.
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.
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3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา

วรรณา ตุลยธัญ. (2549). เคมีอาหารของคารโบไฮเครต. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ. 166 หนา.

หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอก
หองเรีย น สิ่งสนั บ สนุน การเรีย นการสอน ซึ่งมีผลกระทบต อการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ได รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน

การประเมินการสอน โดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตรฯ ที่
สังเกตขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํ ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุ กภาคการศึกษา
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผสู อนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมาย
ใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหาทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารยเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุ มประเมิ น ข อสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิ บ และระดั บ คะแนน ของ
รายวิชารอยละ 60 ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นั กศึ กษา ผลการประเมิ น โดยคณะกรรมการประเมิ น การสอนของหลัก สูตร การรายงานรายวิช าโดย
อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่
สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความ
คิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

