
 

 

 

                                                                       
 
 
 
 

 

 
 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

 
รหัสวิชา 08-112-314 ชื่อวิชา การผสมเครื่องดื่ม 

(Mixing Drinks) 
หลักสูตร ศิลปศาตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  

กลุ่มวิชาชีพเลือกการโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         ผู้รับผิดชอบรายวิชา นางสาวนัยนา ด ากันศิลป์ 

       ผู้สอนรายวิชา         นางสาวนาถนลิน สีเขียว 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (พื้นที่ตรัง) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม) 

18 pt  ตัวหนา 



 

 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 3 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 4 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 4 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 8 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 11 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 11 
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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว   

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว(พ้ืนที่ตรัง) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 
หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 
1.  รหัสและช่ือวิชา 
 08-112-314  การการเครื่องดื่ม 

       Mixing Drinks 

 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

หมวดวิชาเฉพาะ   กลุ่มวิชาชีพเลือกการโรงแรม   
 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์นัยนา ค ากันศิลป์ เบอร์โทรติดต่อ 085-6194599 
อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์นัยนา ค ากันศิลป์ เบอร์โทรติดต่อ 085-6194599 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
    อาจารย์นาถนลิน  สีเขียว       เบอร์โทรศัพท์ 082-7899251 

     อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 /59 ชั้นปทีี่ 4 (พ้ืนที่ตรัง) 

 ภาคการศึกษาที่ 1 /59 ชั้นปทีี่ 3 (พ้ืนที่ขนอม) 

 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite) 
 ไม่มี 

16 pt  ตัวหนา 
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8.  สถานที่เรียน 
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พ้ืนที่ตรัง) 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 (พ้ืนที่ขนอม) 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วัน  16 เดือน  มิถุนายน 2559 
 

หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้และเข้าใจถึงองค์ประกอบของเครื่องดื่มได้ 
1.2เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ส าหรับการผสมเครื่องดื่ม 
1.3เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้และเข้าใจและสามารถสามารถฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มได้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2552 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้ถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
 

หมวดที ่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 องค์ประกอบของเครื่องดื่ม อุปกรณ์ส าหรับการผสมเครื่องดื่ม ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และไม่มีแอลกอฮอล์ ฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม 
 Elements of beverages; equipment for mixing drinks; types of alcoholic and non- 
alcoholic drinks; practicing on mixing drinks. 
  
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย ปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

30 ชั่วโมงชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ไม่มี 
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3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 การด าเนินงานของพ้ืนที่ตรัง 
- ชั่วโมงการสอน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์    
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาและการให้ค าปรึกษาผ่าน อีเมลล์ 
NaiyanaKumgunsilp@hotmail.com 
การด าเนินงานของพ้ืนที่ขนอม 

 - ชั่วโมงการสอน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์    
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษา ในระหว่างเวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องพักอาจารย์หลักสูตร
วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารอ านวยการ 
 -  อาจารย์ให้ค าปรึกษาผ่าน อีเมลล์ natnaliny@gmailmail.com 
 
4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                         

 

ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
 
5.  แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ รายละเอียดแผนการบูรณาการ 
พ้ืนที่ตรัง (ไม่มี) 
 

- 
 

พ้ืนที่ขนอม (ไม่มี) 
 

- 

 
 
 
 

mailto:NaiyanaKumgunsilp@hotmail.com
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6.  แผน การน าความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน  
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน 

พื้นที่ตรัง (ไม่มี) 
 

- 

พื้นที่ขนอม (ไม่มี)  
- 

 
หมวดที ่4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 O  1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
 1.2  วิธีสอน 

 1.2.1 ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบ  และข้อตกลงในการเรียน  ได้แก่  การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียน  การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การแต่งกายที่เป็นไปตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา และเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ฯ 

      1.2.2  ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นทีม  โดยมุ่งให้นักศึกษาได้มีโอกาสบริหารจัดการงานที่
มอบหมาย ตามความสามารถ  ฝึกความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  การประสานงานระหว่างบุคคลและ
ระหว่างกลุ่ม   

      1.2.3  ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาและข้อก าหนดต่างๆ ที่
ได้ตกลงไว้ 

      1.2.4  ก าหนดบทลงโทษนักศึกษาที่กระท าการทุจริตในการสอบ และอธิบายถึงผลเสียที่เกิด
ขึ้นกับตัวนักศึกษาอันเกิดจากการทุจริต 
 1.2.5  มีการสอดแทรกด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ระหว่ างเวลาเรียนตามโอกาสที่
เหมาะสม และอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
 1.3  วิธีการประเมินผล 

      1.3.1  การเข้าเรียนตรงเวลา และสม่ าเสมอ 
      1.3.2  การแต่งกายที่เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
      1.3.3  การส่งงาน  และน าเสนองานที่ได้รับมอบหมายตามข้อก าหนดที่ตกลงไว้และตรงต่อ
เวลา    
      1.3.4  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
      1.3.5  การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  ข่าวสารที่น ามาใช้ประกอบการเรียนอย่างถูกต้อง 

 
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
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    2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เก่ียวของ  
 2.2  วิธีสอน 
   การบรรยาย  อภิปราย มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลตามหัวข้อเรื่องที่
ก าหนด เพ่ือน าเสนอและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมความคิด การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ขบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัต ิ
 2.3  วธิีการประเมินผล 

      2.3.1  การเข้าเรียนการเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ าเสมอ  การแต่งกายท่ีเป็นไปตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  

      2.3.2  การสอบกลางภาค  และปลายภาค   
      2.3.3  ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  การค้นคว้าข้อมูล 
      2.3.4  ประเมินจากผลการน าเสนอรายงาน และการปฏิบัติ 

                2.3.5  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
    3.1.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล   
 3.2  วิธีการสอน 

   การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน มีหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งลักษณะรายบุคคล
และเป็นกลุ่มอภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.3  วธิีการประเมินผล 

       3.3.1   ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
       3.3.2   ประเมินจากการน าเสนอรายงานและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน  
       3.3.3   ประเมินจากการตอบค าถามและการแก้ไขปัญหา 
       3.3.4   ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ   

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ 
 O 4.1.1  ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได รับมอบหมายตามหนาที่และ 
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา 
   4.1.2  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และ
ตรงตามมาตรฐานสากล 
 4.2 วิธีการสอน 
 4.2.1  มอบหมายงานที่ต้องใช้การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา 
  4.2.2 มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้ านการสื่อสารระหว่างบุคลทั้ งภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
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  4.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม 
     4.3.2  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   5.1.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการ       
อานการเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต างชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
วัฒนธรรม  
   O  5.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือกรูปแบบ
ของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.1.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณติศาสตรและสถิติในการประมวล การ
แปลความหมายและการวิเคราะห์ขอมูล 
 5.2 วิธีการสอน 
   5.2.2 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
       5.2.3 มีการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3  วิธีการประเมินผล 
   5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน 
  5.3.3 ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 
ท-ป 

กิจกรรมการสอน/สื่อ
การสอน 

ผู้สอน 

1-2 ทฤษฎี 
บทที่ 1 ทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องดื่ม 
- ความหมายของเครื่องดื่ม 
- ประเภทของเครื่องดื่ม 
-เทคนิควิธีการผลิตเครื่องดื่ม 
- เทคนิควิธีการตกแต่งและจัดเสิร์ฟ
เครื่องดื่ม 
-อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผสมเครื่องดื่ม 
 

4-4 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
- อธิบายภาพรวมการเรยีน 
    การสอนของวชิา  
- แบบฟอร์มกรอกประวัติ
นักศึกษา 
-ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับทฤษฎี
เครื่องดื่ม 

อาจารย์นัยนา  
ด ากันศิลป์ 
อาจารย์นาถนลิน  
สีเขียว 
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3-8 ทฤษฎี 
บทที ่2 เครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
-นม 
-น้ าผักผลไม้ 
-น้ าสมุนไพรต่างๆ 
-ชนิดของชา 
-ชนิดของกาแฟและสายพันธ์กาแฟ 
-น้ าดื่ม 
-น้ าแร่ธรรมชาต ิ  
-น้ าอัดลม 
-น้ าโซดา 
 

12-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
บรรยาย การเรียนแบบ
เรียนรู้ร่วมกัน แสดง
ความคิดเห็นพร้อม
ยกตัวอย่าง 
สื่อการสอน 
เอกสารประกอบการ
สอน, MS Power Point 

อาจารย์นัยนา  
ด ากันศิลป์ 
อาจารย์นาถนลิน  
สีเขียว 

9 สอบกลางภาคตามตารางสอบมหาวิทยาลัย 3   

10-13 ทฤษฎี 
หน่วยที ่3 ความรูเ้ก่ียวกับเครื่องดื่ม มี
แอลกอฮอล์ 
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากการหมัก บ่ม 
-ประเภทของไวน ์
-การเลือก การเสิร์ฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไวน ์
-ประเภทของเบียร์ 
-การเลือก การเสิร์ฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเบียร์ 
 
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากการหมัก กลั่น 
ประเภทและลักษณะของสุรา 
-วิสกี ้
-ว็อดก้า 
-ตากิล่า 
-บรั่นด ี
-จิน 
-ลิเคียว 
การเลือก การเสิร์ฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสุรา 
 

8-8 กิจกรรม 
บรรยาย การเรียนแบบ
เรียนรู้ร่วมกัน แสดง
ความคิดเห็นพร้อม
ยกตัวอย่าง 
สื่อการสอน 
เอกสารประกอบการ
สอน, MS Power Point 

อาจารย์นัยนา  
ด ากันศิลป์ 
อาจารย์นาถนลิน  
สีเขียว 
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14-16 ทฤษฎี 
หน่วยที ่4 ความรูเ้ก่ียวกับเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ 
-เครื่องดื่มผสมประเภท Mocktail 
เทคนิค วิธีผสม 
สูตรผสม 
การตกแต่งจัดเสิร์ฟและอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้อง 
 
ความรูเ้ก่ียวกับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
 -เครื่องดื่มผสมประเภท Cocktail 
เทคนิค วิธีผสม 
สูตรผสม 
การตกแต่งจัดเสิร์ฟและอุปกรณท์ี่กี่ยวข้อง 
 

6-6 กิจกรรม 
บรรยาย การเรียนแบบ
เรียนรู้ร่วมกัน แสดง
ความคิดเห็นพร้อม
ยกตัวอย่าง 
ทดสอบย่อย ครั้งที่2 
สื่อการสอน 
เอกสารประกอบการ
สอน, MS Power Point 

อาจารย์นัยนา  
ด ากันศิลป์ 
อาจารย์นาถนลิน  
สีเขียว 

17 สอบปลายภาค 3   

 รวม 60   
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
สั ป ด า ห์ ที่
ประเมิน 

สั ด ส่ ว น ข อ ง
การประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การให้ความ
ร่วมมือในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 

2 ความรู้ สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
25% 

3 ทักษะทางปัญญา ทดสอบย่อย / ปฏิบัติ  40% 
4 ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า
แล้วน าเสนอการท างานกลุ่ม / 
เดี่ยว การอภิปรายกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

5 ทักษะวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัว เลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น ด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ตลอดภาค
การศึกษา 

- 
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หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
กมล รัตนวิระกุล.(2549)การจัดการยุคใหม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม.กรุงเทพฯ : บริษัท
แอดว๊านซ์ ฮอล ปิตาลิตี้ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ชลธิชา บุนนาค.(2551) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 
ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น.(2545). อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการในภัตตาคาร.กรุงเทพมหานคร :                    
โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
สิริพันธุ์ จุลกรังคะ.(2555). เครื่องดื่มในงานบริการ กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
สมคิด ต้นสายเพ็ชร์.Cocktail 1. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัท ส านักพิมพ์แม่บ้าน 
จ ากัด 

 
2.  เอกสารข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
 ไม่มี 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์
โดยการน าแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาได้ดังนี้ 

- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดใน LMS ประจ ารายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการ

สื่อสารกับนักศึกษา 
 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- ผลจากโครงงานย่อย ใบงานกลุ่มหรือบุคคล 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- วิจัยในชั้นเรียน 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา   
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในรายวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้
ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดรายวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา

ต่าง ๆ 
 

 
 


