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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5073412 การแปรรูปธัญชาติ (Cereal Processing)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน:
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
พฤษภาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ทั่วไปและวิชาชีพที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประเภท โครงสร้าง และองค์ประกอบของธัญชาติ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
1.1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญชาติต่างๆ
1.1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้แป้ง ชนิดต่างๆ เพื่อการประกอบอาหารและการแปรรูป
ได้
1.1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการควบคุม การประกันคุณภาพ การบรรจุภัณ ฑ์
การเสื่อมเสีย การจัดเก็บ การขนส่ง กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติการ การแปรรูป และการควบคุมคุณภาพ
1.2.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป
1.2.3 เพื่อให้นั กศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
หรือตาราที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
1.3.2 นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวมใน
อนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงประเภท องค์ประกอบของธัญชาติ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการผลิต และมีความสามารถในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญชาติรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภท โครงสร้าง และองค์ประกอบของธัญชาติ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ ได้แก่ แป้ง ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมจีน ข้าว
พองอบแห้ง เครื่องดื่มจากธัญชาติ และการใช้แป้งชนิดต่างๆ เพื่อการประกอบอาหารและการแปรรูป
การควบคุม และการประกันคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ การเสื่อมเสีย การจัดเก็บ การขนส่ง กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติการ

การศึกษาด้วยตนเอง

การฝึกปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนร้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข
ดังนั้น มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2) ความมี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง และสั ง คม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 3) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การเรีย นรู้ จากสถานการณ์ จริงด้านเทคโนโลยีธัญ ชาติในการปฏิบั ติการทดลอง โดย
สังเกตความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลาของนักศึกษา
2) อาจารย์ ป ฏิ บั ติ ตนเป็ น แบบอย่างที่ดี โดยให้ ความส าคัญ ต่อการมีระเบี ยบวินัย ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และการตรงต่อเวลา
1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน ในเรื่องการมีวินัยต่อการ
เรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งรายงาน
2) ประเมินโดยอาจารย์ จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนัก ศึกษา ที่
แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่หลักสูตร/คณะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส และอาจารย์
2. ความรู้
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ย วกับ องค์ ป ระกอบของธั ญ ชาติ เครื่อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการผลิ ต และกระบวนการแปรรูป ผลิ ต ภัณ ฑ์ จากธัญ ชาติต่างๆ พร้อมทั้ งด้านการประกั น
คุ ณ ภาพ การบรรจุ ภั ณ ฑ์ การเสื่ อ มเสี ย การจั ด เก็ บ การขนส่ ง และกฎหมาย รวมถึ ง ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
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 1)

การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญ ของ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชานาญ ในงานด้านวิชาชีพ
 3) ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการ และวิชาชีพ
 4) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน
การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง การสอนบรรยายร่ว มกับการสื่อสาร
สองทาง โดยเน้น ให้นักศึก ษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่ว มมือกันเรียนรู้ (CoOperative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการทดลองในห้องปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจและ
ทันสมัย โดยให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีธัญชาติ และสังเกตผล
การทดลองเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน ได้แก่ การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค รวมทั้ง
การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้ นหาข้อเท็จจริง หรือ ต้นเหตุ
ของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
 3) ความสามารถในการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา การวิเคราะห์
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ทาให้นักศึกษาได้มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีการเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ของเรื่องต่างๆ
2) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
รวมทั้งให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย การเขียนรายงานปฏิบัติการโดยได้มี
การวิเคราะห์ผลการทดลองและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา ได้แก่ การสอบข้อเขียน
กลางภาค และปลายภาค
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม
 1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม
 2) ความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นา และสมาชิกกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็ นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์
5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช้ ก ารการสอนแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ ซึ่ งต้ อ งแนะน ากฎ กติ ก า มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อยโดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยแนะนาให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทดลอง ฝึก
ให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วน
ใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนรายบุคคล และรายกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้เรีย นต้องมีทักษะในการสื บ ค้นและวิเคราะห์ ข้อมูล รวมทั้ งทั กษะในการสื่ อสาร และการ
น าเสนอ สามารถประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ต่ า งๆ ในการสร้ างสรรค์ ผ ลงานได้ อ ย่า งเหมาะสม ดั งนั้ น
มาตรฐานทั ก ษะด้ า นการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศต้ อ ง
ครอบคลุม
 1) ความสามารถในการนาเทคนิคทางสถิติ หรือ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการพัฒนางาน หรือ แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็ นจากสิ่ งที่ได้เห็น และฟั ง ถ่ายทอด
และนาเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
5.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วย
วาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
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2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มใน
ส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
1 - ปฐมนิเทศ และแนะนาลักษณะการ
8
เรียนรู้ของรายวิชา รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอน การวัด และประเมินผล
บทที่ 1 บทนา
-ความสาคัญของธัญชาติ
-ชนิดของธัญชาติ
บทที่ 2 ลักษณะทางกายภาพและ
โครงสร้างของเมล็ดธัญชาติ
-ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดธัญชาติ
-ประเภทเมล็ดธัญชาติ
-โครงสร้างของเมล็ดธัญชาติ
2 บทที่ 3 องค์ประกอบของธัญชาติ
8
-คาร์โบไฮเดรต
-โปรตีน
-เอนไซม์
-ไขมัน
-วิตามินและแร่ธาตุ
3

บทที่ 4เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ธัญชาติและผลิตแป้ง

8

4

บทที่ 5 การใช้แป้งชนิดต่างๆเพื่อการ
ประกอบอาหารและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ธัญชาติ

8

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
1. แผนการสอน
2. Power point
3. เอกสารประกอบการสอน
4. บทปฏิบัติการที่ 1
การจาแนกชนิดของธัญชาติ
5. บทปฏิบัติการที่ 2
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดข้าว
ทางกายภาพ

1. Power point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. บทปฏิบัติการที่ 3
การวิเคราะห์ความข้นหนืดของแป้ง
สุก
4. บทปฏิบัติการที่ 4
การวิเคราะห์ปริมาณแอมิโลส
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. บทปฏิบัติการที่ 5
กรรมวิธีการโม่และผลิตแป้งข้าว
4. บทปฏิบัติการที่ 6
กรรมวิธีการโม่และผลิตแป้งสาลี
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. บทปฏิบัติการที่ 7
การหาปริมาณการดูดซึมน้าในแป้ง

ผู้สอน
ผศ.ดร.ฐิตา
ฟูเผ่า

ผศ.ดร.ฐิตา
ฟูเผ่า

ผศ.ดร.ฐิตา
ฟูเผ่า

ผศ.ดร.ฐิตา
ฟูเผ่า
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

5

บทที่ 6 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเช้า
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

6

บทที่ 6 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภท
พองกรอบ

7

บทที่ 6 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภท
เส้นและแผ่น
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ
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บทที่ 7 การเสื่อมเสีย และการเก็บ
รักษา การขนส่ง กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
จากธัญชาติ

9

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
4. บทปฏิบัติการที่ 8
การหากาลังการพองตัวและสมบัติ
การละลาย
5. บทปฏิบัติการที่ 9
การหาปริมาณกลูเตนในแป้งสาลี
8 1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. บทปฏิบัติการที่ 10
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเช้า
4. บทปฏิบัติการที่ 11
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
8 1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. บทปฏิบัติการที่ 12
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทพองกรอบ
8 1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. บทปฏิบัติการที่ 13
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทเส้นและแผ่น
4. บทปฏิบัติการที่ 14
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ
4 1. Power point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. บทปฏิบัติการที่ 15 การศึกษา
อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
จากธัญชาติ
สอบปลายภาค

ผู้สอน

ผศ.ดร.ฐิตา
ฟูเผ่า

ผศ.ดร.ฐิตา
ฟูเผ่า

ผศ.ดร.ฐิตา
ฟูเผ่า

ผศ.ดร.ฐิตา
ฟูเผ่า
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

1

คุ ณ ธรรม และ 1) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา
จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคมเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรแลสังคม
2) การตระหนักในคุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต

2

ความรู้

3

ทักษะทาง
ปัญญา

1) การมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ
2) ความสามารถในการนา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
บริบททางวิชาการ และ
วิชาชีพ
3) ความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
ความรู้ของตนเองได้ และ
สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นประโยชน์ใน
วิชาชีพได้
1)ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือ
ต้นเหตุของปัญหา และ
เสนอแนวทางการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการทา
ความเข้าใจและประเมิน

วิธีการประเมิน

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- นักศึกษาประเมินตนเอง
จากการมีวินัยต่อการเรียน
การตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และการส่งรายงาน
ประเมินตนเองและเพื่อนใน
กลุ่มจากการทางานร่วมกัน
และสรุปผลการประเมินโดย
ใช้เสียงส่วนใหญ่
- อาจารย์สังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกในชั้นเรียน
รายบุคคลและรายกลุ่ม
- แบบฝึกหัดรายบุคคล ที่มี
การค้นคว้าข้อมูลทาง
วิชาการจากแหล่งต่างๆ
- ประเมินความรู้ ความ
เข้าใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด และ
หลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ทดสอบย่อย/แบบฝึกหัด
และถาม-ตอบปัญหาทาง
วิชาการระหว่างเรียน
- ประเมินความรู้ ความ
เข้าใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด และ
หลักฐานใหม่ๆ และใช้
ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนา
งานต่อไป
การสอบกลางภาค
- ประเมินความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา และ
การนาความรู้มาประยุกต์ใช้
จากการสอบข้อเขียน ที่มี
การวิเคราะห์สถานการณ์
หรือแนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้บทเรียน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมิน ประเมินผล

1-8

10%

1-8

25%

4,9

50%
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ที่

ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

ข้อมูล แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่
ได้ในการพัฒนางานใน
วิชาชีพ
3) ความสามารถในการ
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อื่น

4

5

การสอบปลายภาค
- ประเมินความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา และ
การนาความรู้มาประยุกต์ใช้
จากการสอบข้อเขียน ที่มี
การวิเคราะห์สถานการณ์
หรือแนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้บทเรียน
การทาปฏิบัติการและ
รายงานผลการปฏิบัติการ
- รายงานกลุ่มการทา
ปฏิบัติการและรายงานผล
การปฏิบัติการ
ทักษะ
1) ความรับผิดชอบในงานที่ - ประเมินโดยอาจารย์จาก
ความสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
การสังเกตพฤติกรรมจาก
ระหว่างบุคคล รายบุคคล และงานกลุ่ม
การมีวินัยต่อการเรียนในชั้น
และความ
2) ความสามารถในการ
เรียน
รับผิดชอบ
ปรับตัวและทางานร่วมกับ - ประเมินโดยอาจารย์จาก
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นา และ
การสังเกตพฤติกรรม
สมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
นักศึกษาในการทา
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการรายบุคคล และ
รายกลุ่ม
ทักษะวิเคราะห์ 1) ความสามารถในการนา ประเมินจากผลงานที่
เชิ ง ตั ว เลข การ เทคนิคทางสถิติ หรือ
เกี่ยวข้องกับการคิด
สื่ อสารและการ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
วิเคราะห์เชิงตัวเลข รวมทั้ง
ใช้ เท ค โน โล ยี สารสนเทศ และเทคโนโลยี การแก้โจทย์ปัญหา
สารสนเทศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มา
- ประเมินการสื่อสารจาก
ประยุกต์ใช้ในการสืบค้น
การเขียนรายงานที่มีการนา
วิเคราะห์ข้อมูล แปล
ความรู้ทางทฤษฎีมาคิด
ความหมาย และเสนอ
วิเคราะห์ และอธิบายผล
แนวทางในการพัฒนางาน การทดลองที่เกิดขึ้นได้ จาก
หรือ แก้ไขปัญหาได้อย่าง
การสืบค้นข้อมูลด้วย
สร้างสรรค์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ความสามารถในการ
สื่อสาร สามารถสรุป
ประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็น
และฟัง ถ่ายทอดและ
นาเสนอข้อมูลได้อย่าง

สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมิน ประเมินผล

1-8

10%

1-8

5%
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

รายละเอียด
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สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมิน ประเมินผล

สร้างสรรค์ และมี
ประสิทธิภาพ

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
B
75-84
C+
70-74
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ากว่า 50
หมายเหตุ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการไม่ต่ากว่า 80%
(ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น) หากเกิน 80% ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลัก
เอกสารประกอบการเรียน วิชา การแปรรูปธัญชาติ
2.หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่สาคัญ
รสิตา โอสถานนท์. (2555). เทคโนโลยีของธัญชาติ.พิมพ์ครั้งที่ 1สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรุงเทพมหานคร.
รสิตา โอสถานนท์. (2550). ปฏิบัติการเทคโนโลยีของธัญชาติ.พิมพ์ครั้งที่ 1สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง. กรุงเทพมหานคร.
3.หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่แนะนา
อรพิน ภูมิภมร. (2533). เทคโนโลยีของแป้ง : เคมีของแป้งและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากแป้งบางชนิดที่
ผลิตในประเทศไทย.คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.
อรอนงค์ นัยวิกุล. (2540). ข้าวสาลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.พิมพ์ครั้งที่ 4. สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.
American Association of Cereal Chemists (AACC). (1995). Approved Methods of The
American Association of Cereal Chemists. 9th ed. The American Association of
Cereal Chemists, Inc.,St. Paul, Minnesota
Kulp, K. and Ponte, J.G. (2000). Handbook of Cereal and Technology. 2nd ed. Marcel
Dekker Inc., New York.
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หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ผู้เรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยหลักสูตร จากการ
สังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรฯ กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมิน ประสิ ท ธิผ ลของรายวิช า แล้ ว จั ดท ารายงานตามรายละเอียดที่ สกอ.กาหนด ในทุกภาค
การศึกษา นอกจากนั้น หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน
และ/หรือการทาวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญ หาในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสู ตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับ
คะแนน ของรายวิช า 60% ของรายวิช าทั้ งหมดในความรับ ผิด ชอบของภาควิช าภายในรอบเวลา
หลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรฯ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษาผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตรฯ การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นาใน
รายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช า เสนอต่อประธานหลักสู ตรฯ เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิ ดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษา
ถัดไป

