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รหัสวิชำ :  20701-2103  
ช่ือวิชำ :  เบเกอร่ี  
จ ำนวน :  3 หน่วยกิต 4 ชัว่โมง  
 
หลักสูตรกำรศึกษำ (Course status) :  ระดบัชั้น ปวช. 2 สาขาวชิาการโรงแรม 
ควำมรู้พื้นฐำน (Pre-requisite) :   “ไม่มี” 
 
ภำคเรียนที่ (Semester) :  1/2562  
วัน เวลำที่เรียน (Class Meeting) :   
 
ช่ือผู้สอน (Instructor) :  นางสาวคฑามาศ  เขา้เมือง    
ที่ท ำงำน (Office) :  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ ประเภทวชิาคหกรรม วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) :   0882257066  
อีเมล์ (E-Mail) :  Khathamart15@gmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :  นางบุษกร  ศรีนวกุล.  เบเกอร่ีเบ้ืองต้น วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่.  2556 
แหล่งคว้ำเพิ่มเติม (Reference) : -หอ้งสมุดวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย หอ้งสมุดสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

-หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิา...อาหารและโภชนาการ ประเภทวชิา                       
คหกรรมศาสตร์......วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 -เวบ็ไซดท์ี่เก่ียวขอ้งกบัรายวชิาเบเกอร่ีเบื้องตน้ 
 -http://www.kccbakermart.com , www.google.co.th/  
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จุดประสงค์รำยวิชำ เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

2. สามารถเลือกวตัถุดิบ อุปกรณ์เคร่ืองใชแ้ละเก็บรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. สามารถผลิตเบเกอร่ีได ้
4. มีกิจนิสยัที่ดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวิชำ 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการผลิตเบเกอร่ี 

2. เลือกวตัถุดิบ อุปกรณ์เคร่ืองใชแ้ละเก็บรักษาตามสูตรการผลิตเบเกอร่ี 
3. ผลิตเบเกอร่ีเบื้องตน้ตามสูตรมาตรฐาน 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเบเกอร่ี วตัถุดิบ อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้การน าไปใช ้การเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์
เบเกอร่ี และฝึกปฏิบติัการท าเบเกอร่ีเบื้องตน้ 
สมรรถนะ (Competency)  

ควำมรู้  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการ การผลิต ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
2. แสงความรู้ ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์การผลิตผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตามหลกัการและกระบวนการ 
3. แสดงความรู้ ความเขา้ใจในการใชว้ตัถุดิบการผลิต ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตามหลกัการและกระบวนการ 
4. แสดงความรู้ ความเขา้ใจในการผลิตเบเกอร่ีเบื้องตน้ตามสูตรมาตรฐาน 

ทักษะ 
1. ใหมี้ทกัษะและสามารถท าผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีไดท้กุชนิด 
2. ใหน้กัเรียนมีทกัษะและสามารถผลิตผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี และเลือกใชบ้รรจุภณัฑท์ี่เหมาะสมกบัผลิตภณัฑไ์ด ้

คุณธรรม 
1.   ความมีระเบียบ วนิยั กิจนิสัยที่ดีในการเรียน วชิาเบเกอร่ี 
2.   ความรับผดิชอบ 
3.   ความสนใจใฝ่รู้ และปฏิบตัิงานค านึงถึงความปลอดภยั 
4.   ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ 
5.   ความซ่ือสตัย ์
6.   ความสะอาด 
7. ประณีต และรอบคอบ 

ตัวช้ีวัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
1. ผูเ้รียนน าความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใชว้ตัถุดิบและอุปกรณ์ เทคโนโลย ีน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
2. ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัิงานในการผลิตผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีได ้
3. ผูเ้รียนสามารถน าเสนองานผลิต ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีได ้
4. ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานในการผลิตผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีได ้



5. ผูเ้รียนร้อยละ 80 ผา่นการประเมินในระดบัคะแนน 2.0 ขึ้นไป 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   

แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 
   1.  เจตคติ        20% 

2.  ผลงานปฏิบติัระหวา่งภาคเรียน     60% 
3.  สอบปฏิบตัิปลายภาคเรียน     10% 
4.  สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน     10% 

วิธีกำรสอน (Instructional Strategies)  
จดัการเรียน การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง

ทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สงัคม และอารมณ์ ดงัน้ี 
 1.  บรรยาย สาธิต และให้ผูเ้รียนท าการคน้ควา้ขอ้มูล องคค์วามรู้จากเอกสาร หนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 
 2.  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีทุกชนิดจากง่ายไปหายาก 
 3.  มอบหมายงานใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังานเบเกอร่ีเบื้องตน้ 
 4.  ผูเ้รียนน าเสนอความคิดเห็น ปัญหา แนวทางพฒันางาน เก่ียวกบัการเบเกอร่ีเบื้องตน้ 
 5. ใชส่ื้อ เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชป้ฏิบติังานเบเกอร่ีเบื้องตน้ ประกอบการบรรยาย 
 6. ผูเ้รียนทุกคนตอ้งรักษาระเบียบ วนิยั และเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำ (Work Assignments) 

ให้ผูเ้รียนคน้หาองค์ความรู้การปฏิบตัิงานเบเกอร่ี ลักษณะต่าง ๆ เพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย และอินเทอร์เน็ตในหัวขอ้ที่ศึกษาในแต่ละสปัดาห์ และน าเสนอขอ้มูล พร้อมกบัส่งผลงานที่ปฏิบติัตามเวลาที่ก  าหนด 
เกณฑ์กำรประเมนิผล (Assessment) 

ระดับ

คะแนน 

ระดับ 

ผลกำรเรียน 
ควำมหมำย  ระดับคะแนน 

ระดับ 

ผลกำรเรียน 
ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 

75 - 79 3.5 การเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 

70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมำก 

65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผ่ำน 

 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน  ช่ือวิชำ : .เบเกอร่ี.... (....Bakery....) เรียน 18 คร้ัง 72 ชัว่โมง 

ที่ หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 

ของผู้เรียน 

1 ควำมรู้เกี่ยวกับเบเกอร่ีเบ้ืองต้น 

-ประวตัิความเป็นมา  

-ความส าคญัและประโยชน์ของ                    

เบเกอร่ี 

-สุขอนามยัของผูผ้ลิตเบเกอร่ี 

-ค  าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งเบเกอร่ี 

แนะน าวธีิการเรียน และ

อธิบายภาพรวมเก่ียวกบั 

การเรียนรายวชิาเบเกอร่ี

เบื้องตน้ มอบหมายงาน 

Power point 

 

แบบทดสอบ

ก่อน-หลงั

เรียน 

ประเมิน  

ตามสภาพจริง 

มีระเบียบการใช้

หอ้งปฏิบตัิการ

อาหารไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

2-3 วัตถุดิบและอุปกรณ์ในกำรท ำเบเกอร่ี 

-วตัถุดิบที่ใชใ้นการท าเบเกอร่ี 

-อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการท าเบเกอร่ี 

   -ประเภทที่ใชใ้นการท าเบเกอร่ี 

   -ประเภทที่ใชใ้นการเตรียม และ

ผสม 

   -เคร่ืองใชใ้นการหุงตน้ และการอบ 

   -เคร่ืองใชป้ระเภททุ่นแรง 

รูปอธิบายเคร่ืองมือที่ใชใ้น

การท าเบเกอร่ี รูปสาธิต

การใชเ้คร่ืองมือแต่ละชนิด 

นกัเรียนปฏิบตัิการใช้

เคร่ืองมือทุกชนิด 

รูปสาธิตการท าความ

สะอาดและการดูแลรักษา

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือ ทุก

ชนิดที่ใชใ้น

การท า

ผลิตภณัฑ ์   

เบเกอร่ี 

แบบทดสอบ

ก่อน-หลงั

เรียน 

ประเมิน  

ตามสภาพจริง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

เร่ืองเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชป้ระเภทมือ 

เคร่ืองทุ่นแรง 

วธีิการใช ้การดูแล

รักษา มีทกัษะใน

การใชเ้คร่ืองมือ 

และระมดัระวงัการ

ใชเ้คร่ืองมือ 

4-5 หลักวิธีกำรและเทคนิคในกำรท ำ       

เบเกอร่ี 

-หลกัวธีิการในการท าเบเกอร่ี 

-เทคนิคการปฏิบตัิเบเกอร่ี 

   -มาตรา ชัง่ ตวง 

   -อุณหภูมิเตาอบ 

   -มาตรฐานในการใชพ้มิพใ์นการ

ท าเบเกอร่ี 

ฟังครูแนะน า และบรรยาย

เทคนิคในการท าเบเกอร่ี  

นกัเรียนสรุปบทเรียน 

Power point 

 

แบบทดสอบ

ก่อน-หลงั

เรียน 

ประเมิน  

ตามสภาพจริง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัวธีิการและ

เทคนิคในการ

ปฏิบตัิผลิตภณัฑเ์บ

เกอร่ี 

6-7 หลักกำรท ำเบเกอร่ีประเภทคุกกี ้

-ความหมายของคุกก้ี 

-ประเภทของคุกก้ี 

 

อธิบายเร่ือง การปฏิบตัิ

คุกก้ี วตัถุดิบ  

นกัเรียนสรุปบทเรียน ร่วม 

วตัถุดิบของ

จริง  

แบบทดสอบ

ก่อน-หลงั

เรียน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัวตัถุดิบที่ใช้

ในการผลิตคุกก้ี ได ้



ที่ หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 

ของผู้เรียน 

 

วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตคุกก้ี 

-ขั้นตอนในการท าคุกก้ี 

-เทคนิคการท าคุกก้ี 

-ขอ้ผดิพลาดและวธีิการแกไ้ขในการ

ท าคุกก้ี 

วเิคราะห์หลกัการท า 

เบเกอร่ีแต่ละชนิด 

 

ประเมิน  

ตามสภาพ

จริง 

อยา่งเหมาะสม 

8-9 ภำคปฏิบัติคุกกีป้ระเภทต่ำงๆ 

คุกก้ีเนยสด (คุกก้ีหยอด) 

คุกก้ีกาแฟ (คุกก้ีกด) 

คุกก้ีสิงคโปร์ (คุกก้ีคลึง) 

คุกก้ีรังไหม (คุกก้ีป้ัน) 

คุกก้ีไสง้าด าเม็ดมะม่วงหิมพานต ์  

(คุกก้ีแช่เยน็) 

บราวน่ี (คุกก้ีแท่ง) 

ครูอธิบายและสาธิต การ

ปฏิบตัิผลิตภณัฑป์ระเภท

คุกก้ี 

Power point 

อุปกรณ์จริง 

ประเมิน  

ตามสภาพจริง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ทกัษะ ในการปฏิบตัิ

คุกก้ี และการเตรียม

วตัถุดิบ 

10-11 หลักกำรท ำเบเกอร่ีประเภทเค้ก 

-ความหมายของเคก้ 

-ประเภทของเคก้ 

-วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตเคก้ 

-ขั้นตอนในการท าเคก้ 

-เทคนิคการท าเคก้ 

-ขอ้ผดิพลาดและวธีิการแกไ้ขในการ

ท าเคก้ 

ภำคปฏิบัติเค้กประเภทต่ำงๆ 

-เคก้เนยสด 

-เคก้กลว้ยหอม 

-เคก้ศิลาลาย 

-เคก้แอปเป้ิล 

-เคก้ช็อกโกแลต 

 

ครูบรรยาย หลกัการท า     

เบเกอร่ีประเภทเคก้ 

วตัถุดิบ ขั้นตอนในการท า

เคก้  

Power point 

อุปกรณ์จริง 

ประเมิน  

ตามสภาพจริง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ทกัษะ ในการท าเคก้

ชนิดต่างๆ และการ

เตรียมวตัถุดิบใน

การปฏิบตัิเคก้ 



ที่ หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 

ของผู้เรียน 

 -เคก้บตัเตอร์สปองจ ์

-เคก้สปองจโ์รลเผอืก 

-ชิฟฟ่อนใบเตย 

-ชิฟฟ่อนสม้ 

    

12-13 หลักกำรท ำเบเกอร่ีประเภทพำย 

และพัฟเฟสตร้ี 

-ความหมายของพาย และพฟัเพสตร้ี 

-ประเภทของพาย และพฟัเพสตร้ี 

-วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตพาย และพฟั

เพสตร้ี 

-ขั้นตอนในการท าพาย                           

และพฟัเพสตร้ี 

-ขอ้ผดิพลาดและวธีิการแกไ้ขในการ

ท าพายและพฟัเพสตร้ี 

ภำคปฏิบัติพำย และพฟัเพสตร้ี

ประเภทต่ำงๆ  

-พายบรัมเบิลส์ 

-พายไสก้รอก 

-พายทูน่า 

-พายไสม้ะพร้าวอ่อน 

-พายไสก้ลว้ยหอมหนา้เมอแรง 

-พายกรอบอลัมอนด ์

-พฟัเพสตร้ีริบบิ้นงาด า 

-พฟัเพสตร้ีไสส้บัปะรด 

-พฟัเพสตร้ีไสแ้อปเป้ิล 

-พฟัเพสตร้ีไสค้รีมลูกเกด 

 

ครูบรรยาย หลกัการท า     

เบเกอร่ีประเภทเคก้ 

วตัถุดิบ ขั้นตอนในการท า

พาย และพฟัเพสตร้ี 

Power point 

อุปกรณ์จริง 

ประเมิน  

ตามสภาพจริง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ทกัษะ ในการท าเคก้

ชนิดต่างๆ และการ

เตรียมวตัถุดิบใน

การปฏิบตัิพาย 

และพฟัเพสตร้ี 



ที่ หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 

ของผู้เรียน 

14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักกำรท ำเบเกอร่ีประเภทขนมปัง 

-ความหมายของขนมปัง 

-ประเภทของขนมปัง 

-วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตขนมปัง 

-ขั้นตอนในการท าขนมปัง 

-เทคนิคการท าขนมปัง 

-ขอ้ผดิพลาดและวธีิการแกไ้ขในการ

ท าขนมปัง 

ภำคปฏิบัติขนมปังประเภทต่ำงๆ 

-ขนมปังขาไก่ 

-ขนมปังฝร่ังเศส 

-ขนมปังโฮลวที 

-ขนมปังเนยสด 

-ขนมปังไสไ้ก่ 

-ขนมปังไสพ้ซิซ่าปูอดั 

-ขนมปังไสห้มูหยอง 

-ขนมปังไสฟั้กทอง 

-ขนมปังซินนามอนโรล 

-มฟัฟินสุขภาพ 

-ขนมปังโซดา 

ครูบรรยาย หลกัการท า     

เบเกอร่ีประเภทขนมปัง 

วตัถุดิบ ขั้นตอนในการท า

ขนมปัง   แต่ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power point 

อุปกรณ์จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมิน  

ตามสภาพจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ทกัษะ ในการท าเคก้

ชนิดต่างๆ และการ

เตรียมวตัถุดิบใน

การปฏิบตัิขนมปัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 หลักกำรท ำเบเกอร่ีประเภทโดนัท 

-ความหมายของโดนทั 

-ประเภทของโดนทั 

-วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตโดนทั 

-ขั้นตอนในการท าโดนทั 

-เทคนิคการท าโดนทั 

-ขอ้ผดิพลาดและวธีิการแกไ้ขในการ

ท าโดนทั 

ครูบรรยาย หลกัการท า     

เบเกอร่ีประเภทโดนทั 

วตัถุดิบ ขั้นตอนในการท า

โดนทั 

 

Power point 

อุปกรณ์จริง 

 

 

 

 

 

 

ประเมิน  

ตามสภาพจริง 

 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ทกัษะ ในการท าเคก้

ชนิดต่างๆ และการ

เตรียมวตัถุดิบใน

การปฏิบตัิโดนทั 



ที่ หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 

ของผู้เรียน 

16 ภำคปฏิบัติโดนัทประเภทต่ำงๆ 

-โดนทัยสีต ์

-โดนทัไสก้รอก 

-โดนทัสม้ 

-โดนทัช็อกโกแลต 

-โดนทัฟักทอง 

-โดนทักลว้ยหอม 

    

17 การบรรจุภณัฑ ์และการจดัจ าหน่าย 

-ความหมายของบรรจุภณัฑ ์

-ประเภทของบรรจุภณัฑ ์

-วตัถุที่น ามาใชท้  าบรรจุภณัฑเ์บเกอร่ี 

-การเลือกบรรจุภณัฑส์ าหรับ

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

ครูบรรยาย และสาธิต การ

บรรจุภณัฑ ์และการจดั

จ าหน่าย 

Power point 

อุปกรณ์จริง 

 

แบบทดสอบ

ก่อน-หลงั

เรียน 

ประเมิน  

ตามสภาพจริง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ทกัษะ ในการท า

บรรจุภณัฑ ์ประเภท

ต่างๆ 

18 -การสอบปฏิบตัิหวัขอ้ผลิตภณัฑ ์     

เบเกอร่ี 

สอบทฤษฎีปลายภาค

เรียน 

ขอ้สอบทฤษฎี การทดสอบ ความรู้ ความเขา้ใจ 

ทกัษะ ในการท า

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

ประเภทต่างๆ 

 
หมำยเหตุ 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน    
ช่ือวชิา : เบเกอร่ีเบื้องตน้ (Introduction to Bakery)  
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดงัน้ี 
C  (Construction)  คือ  ผูส้อนจดักิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผูเ้รียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสใหมี้ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบับุคคล และ 
   แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
P  (Physical Participation) คือ จดักิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)  คือ  จดักิจกรรมที่ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการท างานใหเ้กิดผลส าเร็จ 
A  (Application)  คือ  การจดักิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั



 


