
เอกสารหมายเลข มคอ.3/1 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรุ ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1 
คณะวิทยาการจดัการ  

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
3573101  บารและเครื่องด่ืม 
 
2. จํานวนหนวยกิต1 
3(2-2-5) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาอตุสาหกรรมบรกิารและการทองเทีย่ว 
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1 
อาจารยรวีวรรณ วิโรจนวรรณ  
 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน1 
2/2558 
 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถาม)ี 1 
ไมมี 
 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 1 
ไมม ี
 
8. สถานท่ีเรียน1 
 หองบารเทนเดอร อาคาร 3 ช้ัน 4  
 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด1 
  ตุลาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา1 
 1. เพื่อใหมีความรู พื้นฐานเกี่ยวกับบาร และเครื่องด่ืมที่ใชในโรงแรมและรานอาหาร 
 2. เพือ่ใหมคีวามรู ความเขาใจ ในการใชอปุกรณในการดูแลรกัษาความสะอาด 
 3. เพื่อใหมีความรู และความสามารถผสมเครื่องด่ืมตามหลักสากลนิยม 
 4. เพื่อใหมีความรู และความรับผิดชอบในมารยาท และจรรยาบรรณของพนักงานผสมเครื่องด่ืม 
 5. เพือ่ใหมคีวามรู และความสามารถในการจดัทาํรายงานการขายประจาํวัน และการตรวจนับ 

 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
     เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจ ใน
ระบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพื่อใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ี ควรมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางอางอิง การปฏิบัติกิจกรรมใหสอดคลองกับ
การปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 ของไทยในดานการปฏิบตังิานดานการจดัการเรยีนรูและการพฒันาหลกัสตูร
สถานศึกษาในสภาพการณที่เปนจริง 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชา1 

     การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบารและเครื่องด่ืม สามารถผสมเครื่องด่ืมไดตามหลักสากลนิยม              
ทั้งเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล และไมมีแอลกอฮอล  การบริการการดูแล รักษาความสะอาดของอุปกรณ
เครื่องมือแตละประเภทไดอยางถูกตอง ความรับผิดชอบ มารยาท และจรรยาบรรณของพนักงานฝาย
บารและเครือ่งด่ืม การจดัทาํรายงานการขายประจาํวัน และการตรวจนับ 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา1 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

1บรรยาย 30 ช่ัวโมง 
ตอภาคการศึกษา 

ศึกษาดูงานภายนอก 
 8 ชม. 

การฝกปฏิบัติ 30 ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง  
3 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล1 
- อาจารยประจาํรายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเว็บไซตคณะ 
- อาจารยจดัเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบคุคล หรอื รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
 (เฉพาะรายทีต่องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา1 
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังน้ี 
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง หนาที่และสังคม 
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
- สามารถวิเคราะหผลกระทบความผิดดานจรรยาบรรณตอบุคคลองคกรและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
     1.2 วิธีการสอน1 
- บรรยายและสาธิตการผสมเครื่องด่ืม โดยใหลงมือปฏิบัติจริงทุกคน 
- จัดการแขงขันเปนทีมและเดียว 
- กําหนดใหนักศึกษาคิดสูตรเครื่องด่ืมข้ึนใหม โดยมีสวนผสมของสมุนไพร 
- ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
- ทดสอบยอย  
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
- มกีารอางองิเอกสารทีไ่ดนาํมาทาํรายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมา 
-ประเมินภาคปฏิบัติ และทดสอบยอย 
2. ความรู 
     2.1 ความรูท่ีตองไดรับ1 
          มีความรู เขาใจ ในเรื่องเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล และไมมีแอลกฮออล สามารถผสมเครื่องด่ืมได
อยางถูกวิธี คิดสูตรใหมได คํานวณตนทุน และจุดคุมทุนในการเปดรานเครื่องด่ืม ไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง
มีความรูและทักษะ ในการผสมเครื่องด่ืมประกอบลีลา อีกทั้งยังเคราพในวิชาชีพ โดยคํานึงถึงหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความสื่อสัตยตอลูกคา 
     2.2 วิธีการสอน1 
          บรรยาย อภิปราย การทาํใบงาน และคําถามทบทวน  การทํางานกลุม  แขงขันผสมเครื่องด่ืม 
มอบหมายใหคนควาหา ขอมูล คิดเครื่องด่ืมสูตรใหมๆ อยางนอย 2 สตูร นําเสนอ 
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     2.3 วิธีการประเมินผล1 
- ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยโดยใชแบบทดสอบทีเ่นนการวัดหลกัการทฤษฎีและการนําไปใช 
- ประเมินจากการนําเสนอผลการคนควาขอมูล กรณีศึกษา  
3. ทักษะทางปญญา 
     3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา1 
         พฒันาความสามารถในการคิดตางๆ อยางเปนระบบ เชน คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห              
คิดสรางสรรค เพื่อการปองกัน และแกไขปญหาดานการจดัการเรยีนการสอน และการนําหลกัสตูรไปใช 
     3.2 วิธีการสอน1 
- การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม 
- การสอนแบบ Co-operative Learning 
- วิเคราะหกรณีศึกษา การนําเสนอผลงาน  
- การสรุปบทเรียนดวย Mind Mapping 
- ลงมือปฏิบัติ 
    3.3 วิธีการประเมินผล1 
- สอบยอยและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะห แนวคิดในการ
ประยุกตระบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
- วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนําเสนอผลงาน 
- สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
- พฒันาการเรยีนรูดวยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหครบถวนตามกาํหนดเวลา 
     4.2 วิธีการสอน1 
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- ปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลและกลุม  
- การนําเสนอผลงาน 
     4.3 วิธีการประเมินผล1 
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม  
- ประเมนิจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
- ทักษะการคิดคํานวณ เชน จัดเวลาในการเสนองาน คํานวณตนเครื่องด่ืม การตัดพารของเครื่องด่ืม 
จุดคุมทุนในการดําเนินธุรกิจเครื่องด่ืม 
- พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู การฟง การเขียน โดยการทาํรายงาน และนําเสนอในช้ันเรยีน 
- พฒันาทกัษะในการวิเคราะหความตองการลกูคา 
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
- ทกัษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สาร เชน การสงงานทางอเีมล  การโชวลลีาประกอบการผสม
เครื่องด่ืม  
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน1 
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง และทาํรายงานโดยเนนทกัษะ และความคิดสรางสรรค 
- นําเสนอโดยใชรปูแบบ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- เชิญวิทยากรบรรยาย 
- ดู VCD  
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
- จัดการประกวดแขงขันผสมเครื่องด่ืมในระดับอุดมศึกษา 
- จัดอบรมรวมกับสมาคมบารเทนเดอรสากล IBAT 
- นําผลการวิจัยมาบรูณาการกับการเรียนการสอนและจัดการแขงขันเพื่อเปดอากาศทักษะทางวิชาชีพ 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
- ประเมนิจากรายงานโครงงาน และรปูแบบการนําเสนอดวยสือ่เทคโนโลยี และรูปเลม 
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
- ทดสอบยอย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 
สปัดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

111 
 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบาร 
ความหมายของบาร 
ประเภทของบาร 
รูปแบบการบริการบาร 
การจัดโครงสรางบาร 
การจัดเตรียมบาร 
สรุป 
คําถามทบทวน 

4 - ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะห  
ผูเรียน 
- บรรยาย/อภิปราย 
 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 

 
 

 

/2//2
ดเด22/ 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องด่ืม  
ความหมายของเครื่องด่ืม 
ประเภทของเครื่องด่ืม 
กระบวนการผลิตเครื่องด่ืม 
การเก็บรักษาเครื่องด่ืม 
มาตรฐานการบรกิารเครือ่งด่ืม 
สรุป 
คําถามทบทวน 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ดู VCD 
 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 

 

3-3 เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮลล   
ความหมายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮลล 
ประเภทเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮลล 
1. สุรา 
1.1 วิสกี้ (Whiskey) 
ประโยชนของเครื่องด่ืม 
สรุป  
คําถามทบทวน 

4  - บรรยาย/อภิปราย 
- ดู VCD 
 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 

 

4 เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮลล (ตอ) 
1.2 ยิน (Gin),  

1.3 วอคกา(Vodka)  

1.4 รัม (Rum) 

1.5 โอ – เดอ – วี (Eaux –De-Vie)  

ไดแก 1) บรั่นดี (Brandy)  

2) คอนยัค (Cognac)  

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ดู VCD 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1  
 
 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 
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สปัดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

4 (ตอ) 
 

3) อารมายัค (Armagnac) 
ประโยชนของเครื่องด่ืม 
สรุป  
คําถามทบทวน 

   
 

5 เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮลล (ตอ) 
1.6 ลิเคียว (Liqueurs) 

1.7 แอปเปอริทีฟ (Aperitif) ไดแก 1) 

เวอรมูท(Vermouth) 2) บติเตอร (Bitter) 

3) เอนิส (Anise) 

1.8 หลาอื่นๆ (Other Spirits) เชน 1) เท

คคิลา(Tequila) 2) แอควาวิท(Akvavit) 

3) เหลามารค(Marc) 4) เหลากัปปา

(Grappa)5) เหลาเมตาซา(Metexa) 

1.9 ดีเสริทไวน (Dessert Wine) หรือ 

ไดเจสทีฟ (Digestive) 

ประโยชนของเครื่องด่ืม 
สรุป  
คําถามทบทวน 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- สรุปบทเรียนและ
ทํางานกลุม 
- ดู VCD 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 
2 
 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 

 

6 เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮลล (ตอ) 
เบียร (Beer) เชน  

ไวน (Wine) 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- สรุปบทเรียนและ
ทํางานกลุม 
- ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ณ บริษัท
ผลิตเครื่องด่ืมไวน 
และเบียร 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 
และวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒ ิ

 

67 
 

สอบกลางภาค 3  อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 

88 - 10 
ค 

เครื่องด่ืมผสม (Mixed drinks)  
ความหมายคอกเทล 
ประเภทของคอกเทล 
การผสมเครื่องเครื่องด่ืมคอกเทล 
ตระกูลเครื่องด่ืมคอกเทล 
สูตรเครื่องด่ืมคอกเทล 
 

12 - บรรยาย/อภิปราย 
- ฝกปฏิบัติการจัด
เนื้อหาสาระ/
ประสบการณ 
การเรียนรู 
- สอบปฎิบัติผสม
เครื่องด่ืม 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 
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สปัดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

88 - 10 
(ตอ) 

 
 

ประโยชนเครื่องด่ืมคอกเทล 
สรุป 
คําถามทบทวน 
เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในบาร 
ประเภทของอุปกรณที่ใชในบาร 
ประเภทแกวที่ใชในบาร  
การดูแล รกัษาอปุกรณในบาร 

 
 
 
4  

 
 
 
- ปฎิบัติและทดสอบ
ยอยครั้งที่ 3  

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 

 

11-1399 เครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮลล 
ประเภทเครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮลล
เครื่องด่ืมมอกเทล  
ประเภทเครื่องด่ืมมอกเทล   
สูตรเครื่องด่ืมมอกเทล  
ประโยชนของเครื่องด่ืมมอกเทล 
สรุป 
คําถามทบทวน 

12 
 

- บรรยาย/อภิปราย 
- ฝกปฏิบัติการจัด
เนื้อหาสาระ/
ประสบการณ 
การเรียนรู 
- สอบปฎิบัติผสม
เครื่องด่ืม 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 

 

14 การบรกิารของพนักงานบาร และ
เครื่องด่ืม   
ความสาํคัญของการบรกิาร 
ความสาํคัญของพนักงานบาร 
คุณสมบัติพนักงานบาร และเครื่องด่ืม
จรรยาบรรณ และมารยาทของพนักงาน
บาร และเครื่องด่ืม   
สรุป    
คําถามทบทวน  

4  - บรรยาย/อภิปราย 
- ฝกปฏิบัติการจัด
เนื้อหาสาระ/
ประสบการณ 
การเรียนรู 
- การจัดแขงขันผสม
เครื่องด่ืม 
(Bartender)ใน
ระดับอดุมศึกษา 
รวมกับสมาคมบาร
เทนเดอรสากล IBA 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 

และ
คณะกรรมการ 

สมาคมบารเทน
เดอรสากล IBA 

 

15 การจดัทาํรายงานการขายประจาํวัน  
การควบคุม การตรวจนับเครื่องด่ืม  
การกาํหนดมาตรฐานของอาหาร และ
เครื่องด่ืม     
การคํานวณตนทุนเครื่องด่ืม และ
ประเมนิราคาขาย   
การหาจํานวนออนซของเครื่องด่ืม   
การประมาณการยอดขาย และการ
จัดการตนทุนอาหารและเครื่องด่ืม  

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ฝกปฏิบัติการจัด
เนื้อหาสาระ/
ประสบการณ 
การเรียนรู 
- กรณีศกึษา 
 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 
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สปัดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

15 (ตอ) การวิเคราะหตนทุน    
การวิเคราะหศักยภาพในการใหกาํไร  
สรุป     
คําถามทบทวน  

8 - ฝกปฏิบัติการจัด
เนื้อหาสาระ/
ประสบการณ 
การเรียนรู 
- สรุปบทเรียน/ 
ทําแบบฝกหัด 
- เชิญวิทยากร 
- สอบปฏิบัติ 

อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 

 

16 สอบปลายภาค 4  อาจารยรวีวรรณ      
วิโรจนวรรณ 

 
2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการ
เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สดัสวนของ 
การประเมนิผล 

1 1.1-1.9 - ทดสอบยอยครั้งที่ 1,2,3  
- ทดสอบปลายภาค 

4,5,9 10% 
40% 

2 8 - 15 - ตรวจผลงานศึกษาคนควาและ
นําเสนอ 
- คําถามทบทวน 
- สอบปฏิบัติ 2 ครั้ง   
- สอบกลางภาค 

ตลอด 
ภาคเรยีน 

40% 

3 1-15 - ประเมินจากการมีสวนรวม
กิจกรรมกลุมในช้ันเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบ  
ความตรงตอเวลาในงานทีไ่ดรบั
มอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรยีน 

10% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก1 

   รวีวรรณ วิโรจนวรรณ. (2557) เอกสารประกอบการสอนวิชาบารและเคร่ืองด่ืม . มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ธนบรุี  

   วิฑูรย วงษสวัสด์ิ. (2549) การจัดการงานบารและเคร่ืองด่ืม. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนวิฑูรยค็อกเทล
และไวน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1 

      ศิวะ วสนุธราภิวฒัน . เคร่ืองด่ืมและบารเทนเดอร . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิพมดอกหญา ( 1998) 
จํากัด, 2532   

ศิวะ วสนุธราภิวฒัน. การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิพมดอกหญา (1998) 
จํากัด, 2535 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา1 
     เว็บไซตที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา 
 

 
หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี 

 - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน  
 - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา  

 - ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา  
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 
 - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน  
 - ผลการเรยีนของนักศึกษา  

 - การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู  
3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน                      -  การวิจยัใน และนอกช้ันเรยีน 
    - นําผลวิจัยท่ีลงพ่ืนท่ีตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงมาบรูณาการกับการเรียนการสอน เรื่องการสงเสริม

ศักยภาพผูประกอบการจําหนายเครื่องด่ืมดวยผลิตภัณฑเครื่องด่ืมม็อกเทลตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง ตามแนว
เศรษฐกิจสรางสรรค (โดยมีการคิดคนและพัฒนาสูตรเครื่องด่ืม เพื่อพัฒนาเปนทางเลือก) 

 



4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ ตามทีค่าดหวังจากการ

เรยีนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรอืการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพจิารณาจาก    
ผลการทดสอบยอย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวิชา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดงัน้ี 
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ตามขอ 4 
- เปลี่ยนสลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงเพื่อใหนักศึกษามีมุมมองใน
เรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย หรือผูเช่ียวชาญ ผูชํานาญการตางๆ 
 


