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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 416 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 416 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
FSN 416 Bakery Technology
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอกเลือก)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์
อาจารย์ผู้สอน
อ.สมชาย สุริยะศิริบุตร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ของส่วนผสมที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตขนมอบ
1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบ
1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของขนมอบในกระบวนการผลิต และการเก็บรักษา
1.5 เพื่อฝึกทักษะการแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดต่างๆ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มรายวิชาเป็นรายวิชาเอกเลือก เพื่อให้นิสิตมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ศึกษาประวัติ และประเภทของขนมอบ คุณสมบัติและหน้าที่ของส่วนผสม เครื่องมือเครื่องใช้ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
และกายภาพของขนมอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การผลิต การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลง
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึกปฏิบัติ/
บรรยาย
สอนเสริม
การศึกษาด้วยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
15 ชั่วโมง

ไม่มี

30 ชั่วโมง

45 ชั่วโมง

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 4
ด้านที่ 3
ทักษะ
ด้านที่ 5
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ทักษะทาง ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
คุณธรรมและ
ความรู้
ปัญญา
ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการใช้
จริยธรรม
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

วอภ 416 เทคโนโลยี
ของผลิตภัณฑ์ขนมอบ                        
4. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมายทางอีเมล์ตามที่
แจ้งในเค้าโครงรายวิชาผ่านระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน (SWU Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติ 1.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
จริยธรรมของผูผ้ ลิตอาหารทีค่ านึงถึง
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความ
ความปลอดภัยผู้บริโภคเป็นหลัก
ซื่อสัตย์สุจริต
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง
ในขณะสอนบรรยายและปฎิบัติงาน
และสังคม
1.3 อาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขององค์กรและสังคม
การมีวินยั เรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความ
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับ
คิดเห็นของผู้อื่น
ฟังความเห็นผู้อื่น การเคารพและให้
เกียรติผู้อาวุโส เป็นต้น

1.1
1.2
1.3
1.4

วิธีการวัดและประเมินผล
บันทึกการเข้าเรียน การส่งงาน ตรง
ต่อเวลา
ไม่ส่อแววทุจริตในการทารายงาน
และการทุจริตในการสอบ
ตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารใน
รายงานปฎิบตั ิการและโครงงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก
ขณะเข้าชั้นเรียน การทางานกลุ่ม
การมีสมั มาคารวะต่อผู้อาวุโส

2. ความรู้ที่ต้องได้รับ
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 มีความรูเรื่ององค์ประกอบและ
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการสอนพาว 2.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
คุณลักษณะของวัตถุดิบสาหรับ
เวอร์พอยต์/มัลติมีเดีย
2.2 การตอบปัญหาและแสดงความ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ การเปลี่ยนแปลง 2.2 ฝึกให้นิสิตมีทักษะการแปรรูป
คิดเห็นในชัน้ เรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 2

วอภ 416 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ

มคอ. 3

ทางกายภาพและเคมีของขนมอบ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบด้วยตนเอง และ 2.3 การทารายงานปฏิบัติการ การศึกษา
การเลือกใช้เครื่องมือ การผลิต
การทารายงานปฏิบัติการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง และการนาเสนอ
ควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษา 2.3 การอภิปราย ระดมสมอง
โครงงานหน้าชั้นเรียน
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ เคมี 2.4 การค้นคว้าเอกสารเพิม่ เติมจากแหล่ง
อาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การ
สารสนเทศ
แปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
เข้าใจเทคโนโลยีการแปรรูป และผล
ของการแปรรูปต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
อาหาร
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้อกาหนดทางวิชาการ
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
3. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
3.1 มีความสามารถในการค้นหา
3.1 ฝึกให้นิสิตคิดและตอบปัญหาในชั้น
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและ
เรียน และการแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด
ปัญหา และระดมสมองเพื่อแก้ไข
และหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่
ปัญหา
หลากหลาย และใช้ข้อมูลทีไ่ ด้ในการ 3.2 ฝึกปฏิบตั ิการทางานทั้งรายบุคคล
แก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆได้ด้วย
และรายกลุม่ และการแก้ไขปัญหา
ตนเอง
เฉพาะหน้าในระหว่างปฏิบัติการ
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หาและ 3.3 การทารายงานปฏิบัติการ และการทา
เสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ทักษะและความรู้ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มเคมีอาหาร
จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร
วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาล และการวิจัย ใน
บริบททางวิชาชีพและวิชาการ ได้แก่
การดูแลจัดการกระบวนการการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจวิเคราะห์
อาหาร การควบคุมและประกัน
คุณภาพ การวิจัย และงานอื่นๆที่
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.1
3.2

3.3
3.4

วิธีการวัดและประเมินผล
การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
คุณภาพของรายงานปฎิบัติการ และ
การนาเสนอโครงงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแสดงทักษะการใช้องค์
ความรู้หลายด้านในการอภิปรายผล
การทดลองอย่างมีเหตุผล
สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
ด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึก
ปฏิบัติการ
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วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

เกี่ยวข้อง
3.4 มีทักษะปฏิบัตติ ามทีไ่ ด้รับการฝึกฝน
จากเนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
4.1 การทางานที่มอบหมายทั้งงาน
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงาน
รายบุคคลและรายกลุ่ม
กลุ่ม
4.2 มีการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนเป็นกลุม่
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
ซึ่งนิสิตมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ 4.3 กาหนดความรับผิดชอบของนิสิตแต่
ความรับผิดชอบ
ละคนในการทางานกลุ่มอย่างชัดเจน
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
และให้มีการหมุนเวียนตาแหน่งความ
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ
รับผิดชอบ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.4 เชิญวิทยากรด้านธุรกิจขนมอบมาให้
ความรู้แก่นิสติ เพื่อให้นิสติ สามารถ
วางแผนการทาโครงงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมอบโดยประเมินความ
เป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ

4.1
4.2
4.3
4.4

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่
มอบหมายหรือรายงานกลุ่มของนิสิต
สังเกตการแสดงออก การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในชั้นเรียน
ประเมินการนาเสนอผลโครงงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติ 5.1 การสอนโดยใช้สื่อที่น่าสนใจ เพื่อเป็น 5.1 ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจาก
หรือคณิตศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง มาใช้ใน
ตัวอย่างกระตุ้นให้นสิ ิตเห็นประโยชน์
รายงาน
การวิเคราะห์ แปลความหมาย และ
จากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 5.2 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วย
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
นาเสนอข้อมูลและการสืบค้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์
5.2 การสอนโดยแนะนาวิธีคดิ คานวณสูตร 5.3 ประเมินรายงานปฎิบัติการซี่งมีการ
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทัง้
ต่างๆ
นาเทคนิคทางสถิติมาใช้ประกอบการ
การพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ 5.3 การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
รายงานผลการทดลอง
ใช้รูปแบบของการนาเสนอที่
สารสนเทศเพื่อใช้แหล่งข้อมูลในการ 5.4 ประเมินทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่
ทารายงานปฏิบตั ิการ และเรียบเรียง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นาเสนอเป็นภาษาเขียน
ภาษาพูดที่เหมาะสม จากการ
5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือก 5.4 แนะนาวิธกี ารนาเสนอโครงงาน
นาเสนอโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบเป็น
ขนมอบหน้าชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
อาหารจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้ง
พร้อมทั้งการใช้สื่อที่น่าสนใจ
ในระดับชาติและนานาชาติ
ประกอบการนาเสนอ
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
กับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และ
เหมาะสม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครั้งที่

วันที่

1

17 ส.ค. 58

2

24 ส.ค. 58

3

31 ส.ค. 58

4

7 ก.ย. 58

5

14 ก.ย. 58

6

21 ก.ย. 58

7

28 ก.ย. 58

8

5 ต.ค. 58

9

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
(ชม.)
และสื่อที่ใช้
ความสาคัญ และความเป็นมาของ
3 1. ชี้แจงการเรียน
ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์ /
เทคโนโลยีขนมอบ, ชนิดของผลิตภัณฑ์
2. วัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน
อ.สมชาย
ขนมอบ, การคานวณสูตรในการผลิต
3. บรรยายโดยใช้สื่อพาวเวอร์พอยต์
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ, คุณสมบัติและหน้าที่
4. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ในการทา
ตนเองในการทารายงานปฏิบัติการ และ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
5. แนะนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
และแหล่งสืบค้นข้อมูล
คุณสมบัติและหน้าที่ของวัตถุดิบแต่ละ
3 1. บรรยายโดยใช้สื่อพาวเวอร์พอยต์
อ.สมชาย
ชนิดที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
(ต่อ), การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ
เคมีของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต
และการเก็บรักษา
เครื่องมือ อุปกรณ์ และการปฏิบตั ทิ ั่วไป
3 1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั ิการโดยสังเขป อ.สมชาย
ในการทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
2. ฝึกปฏิบัติการเป็นรายกลุม่
ปฏิบัติการ 1: แนะนาเรื่องมือ อุปกรณ์
การเปรียบเทียบมาตรส่วนการชั่ง ตวง
วัดในการผลิตขนมอบ
ลักษณะทางกายภาพและปริมาณกลูเตน 3 1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั ิการโดยสังเขป อ.สมชาย
ของแป้งสาลี
2. ฝึกปฏิบัติการเป็นรายกลุม่
ปฏิบัติการ 2: การศึกษาลักษณะทาง
กายภาพและปริมาณกลูเตนของแป้งสาลี
ชนิดต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทต่างๆ: ขนมปัง 3 1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั ิการโดยสังเขป อ.สมชาย
ปฏิบัติการ 3: การทาขนมปัง
2. ฝึกปฏิบัติการเป็นรายกลุม่
ผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทต่างๆ: เค้ก
3 1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั ิการโดยสังเขป อ.สมชาย
ปฏิบัติการ 4: การทาเค้ก
2. ฝึกปฏิบัติการเป็นรายกลุม่
ผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทต่างๆ: คุกกี้
3 1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั ิการโดยสังเขป อ.สมชาย
ปฏิบัติการ 5: การทาคุกกี้
2. ฝึกปฏิบัติการเป็นรายกลุม่
ผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทต่างๆ: โดนัท
3 1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั ิการโดยสังเขป อ.สมชาย
ปฏิบัติการ 6: การทาโดนัท
2. ฝึกปฏิบัติการเป็นรายกลุม่
หัวข้อ/รายละเอียด

สอบกลางภาค (12 - 16 ต.ค. 58)

10 19 ต.ค. 58 ลักษณะการเสื่อมเสียระหว่างการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ขนมอบ, การตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพการผลิตขนมอบ,
สุขลักษณะที่ดีและการจัดโรงงานขนมอบ
ระดับอุตสาหกรรม

3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. บรรยายโดยใช้สื่อพาวเวอร์พอยต์
ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์
2. แนะนาวิธีการนาเสนอโครงงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ยกตัวอย่างสื่อ
ประกอบการนาเสนอ เช่น การใช้คลิป
วีดีโอ และ/หรือใช้ภาษาอังกฤษในการ
นาเสนอ
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ครั้งที่

วันที่

11 26 ต.ค. 58
12

2 พ.ย. 58

13

9 พ.ย. 58

14 16 พ.ย. 58
15 23 พ.ย. 58
16 30 พ.ย. 58

17 7 ธ.ค. 58
18-19
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จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
(ชม.)
และสื่อที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทต่างๆ: เพสตรี 3 1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั ิการโดยสังเขป ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์
ปฏิบัติการ 7: การทาเพสตรี
2. ฝึกปฏิบัติการเป็นรายกลุม่
ผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทต่างๆ:
3 1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั ิการโดยสังเขป ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์
พัฟเพสตรี
2. ฝึกปฏิบัติการเป็นรายกลุม่
ปฏิบัติการ 8: การทาพัฟเพสตรี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนมอบ
3 1. บรรยายโดยใช้สื่อพาวเวอร์พอยต์
วิทยากร
2. เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจขนมอบ และให้นสิ ิต
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กับวิทยากร
การทดลองทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3 1. นิสิตแบ่งกลุ่มทดลองทาผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์ /
สาหรับโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ อ.สมชาย
การทดลองทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3 1. นิสิตแบ่งกลุ่มทดลองทาผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์ /
สาหรับโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ อ.สมชาย
การนาเสนอรายงานโครงงานพัฒนา
3 1. นิสิตนาเสนอรายงาน พร้อมทั้งการ
คณาจารย์
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
อภิปรายผลจากโครงงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมอบในรูปแบบทีส่ ามารถ
สื่อสารให้คนนอกวิชาชีพเข้าใจ (Nonacademic presentation)
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สอบปลายภาค (8 - 22 ธ.ค. 58)
หัวข้อ/รายละเอียด

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการประเมิน

2.1-2.3, 3.2-3.3, - สอบกลางภาค
5.1
- สอบปลายภาค
1.1-1.5, 4.1 - การเข้าชั้นเรียน
- พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
- ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการส่งงาน
1.1-1.5, 2.3-2.4, - การมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การ
3.1-3.4, 4.1, อภิปรายกรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
4.3-4.4, 5.1-5.3, - รายงานปฏิบัติการในรูปแบบเอกสาร*
5.5, 5.7
- การทาโครงงานฯและนาเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาไทย
และ/หรือภาษาอังกฤษ และการทาสื่อประกอบ*
(*การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทางานที่มอบหมายทั้ง
รูปแบบบุคคลและกลุ่ม ความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น จรรยาบรรณวิชาชีพ การวางแผนทางานและวิเคราะห์
เชื่อมโยงความรู้ คุณภาพของการสืบค้น และการใช้ภาษา)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กาหนดการประเมิน
สัดส่วนการประเมินผล
(สัปดาห์ที่)
9
20%
18-19
20%
ทุกสัปดาห์
10%
ทุกสัปดาห์

10%

3-8, 11-12
16

20%
20%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
สื่อและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค์ นัยวิกุล. 2541. เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
อรอนงค์ นัยวิกุล . 2532. เบเกอรีเทคโนโลยี : สมบัติและการเปลี่นแปลงของวัตถุดิบในผลิตภัณ ฑ์เบเกอรีและการคานวณ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบ. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
Figoni, P., 2008. How baking works. John Wiley & Sons, Inc: Canada.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Cauvain, S.P. 2000. Bakery food manufacture and quality: water control and effects. Blackwell Science:
Oxford.
Stauffer, C.E. 1990. Functional additives for bakery foods. Van Nostrand Reinhold: New York.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004)
ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้นิสิตให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสิตโดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้น สุดภาค
การศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่
ผู้สอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความ
เหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน และนาเสนอ
แผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้นเสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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