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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF446 เทคโนโลยผีลติภณัฑเ์บเกอรแีละขนมหวาน 

 (SF446 Technology of Bakery and Dessert Products) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ    3(2-3-4)  
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเอกเลอืก 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผูช้่วยศาสตราจารยอ์ภญิญา  เจรญิกูล และผูช้่วยศาสตราจารยส์ุภางค ์เรอืงฉาย 
1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีที ่4 
1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)    

ไมม่ ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ 

15 สงิหาคม 2559 
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2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1) เพื่อให้ทราบโครงสรา้งและองค์ประกอบทางเคมขีองข้าวสาลี เทคโนโลยใีนการแปรรูป
ขา้วสาล ีกระบวนการผลติ การตรวจสอบ สมบตัแิละหน้าทีข่องแป้งและวตัถุดบิต่างๆ  

2) เพื่อใหท้ราบกรรมวธิกีารผลติผลติภณัฑเ์บเกอรแีละของหวาน การค านวณเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ ์เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท าเบเกอรแีละของหวาน  

3) เพื่อใหท้ราบการควบคุมคุณภาพและการเกบ็รกัษาผลติภณัฑเ์บเกอรแีละขนมหวาน  
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  

เพื่อปรบัปรงุเนื้อหาในดา้นเทคโนโลย ีและเครือ่งมอืใหท้นัสมยั รวมทัง้ใหรู้จ้กัและเขา้ใจในผลติภณัฑ์
ต่างๆทีม่จี าหน่าย 
 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
 โครงสรา้งและองค์ประกอบทางเคมขีองขา้วสาลี เทคโนโลยใีนการแปรรปูขา้วสาลี กระบวนการ
ผลติ การตรวจสอบ สมบตัแิละหน้าที่ของแป้งและวตัถุดบิต่างๆ ทีใ่ชใ้นการท าเบเกอรแีละของหวาน การ
ค านวณเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเบเกอรแีละของหวาน กรรมวธิกีารผลติ
ผลติภณัฑ์เบเกอรแีละของหวาน การควบคุมคุณภาพและการเก็บรกัษา และปฏบิตักิารที่สอดคล้องกบั
เทคโนโลยขีองผลติภณัฑเ์บเกอรแีละของหวาน 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30  ชัว่โมง/ภาค

การศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
1 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
1 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
ให้นักศกึษาตระหนักและมคีวามรบัผดิชอบต่องานที่ไดม้อบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม มี

วนิัยและมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีน เขา้เรยีนและส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด มี
ความซื่อสตัยส์ุจรติ เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผู้ร่วมงาน และการรบัฟงัการแสดงความ
คดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน  
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(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
- ยกตวัอยา่งการประพฤตทิีผ่ดิจรรยาบรรณในวชิาชพี 
- การขานชื่อหรอืการแตะบตัรนกัศกึษาดว้ยตนเองก่อนการเรยีนทุกครัง้  
- ก าหนดเวลาการส่งงาน และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาถามหรอืตอบค าถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน การมวีนิยัต่อการเรยีน การตรงต่อเวลา และการ

เคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น โดยประเมนิเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 
มคีวามรูใ้นโครงสรา้งและองค์ประกอบทางเคมขีองขา้วสาลี เทคโนโลยใีนการแปรรูปข้าวสาล ี

การตรวจสอบสมบตัแิละหน้าที่ของแป้งและวตัถุดบิต่างๆ ทีใ่ชใ้นการท าเบเกอรแีละของหวาน กรรมวธิี
การผลติผลติภณัฑเ์บเกอรแีละของหวาน ทัง้การค านวณเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ รวมทัง้เครือ่งมอืและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการท าเบเกอรแีละของหวาน การควบคุมคุณภาพและการเก็บรกัษาผลติภณัฑ์เบเกอรแีละของ
หวาน 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั (Student – Centered Approach) ได้แก่ การสอนแบบศกึษา

ด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอรเ์น็ต การสอนบรรยายแบบ Active Learning โดยเน้นให้
นักศกึษาหาทางค้นคว้าข้อมูลเพิม่เติมและหาทางแก้ไขปญัหาด้วยตนเองหรอืภายในกลุ่ม รวมทัง้
การสอนแบบ UTCC iHybrid โดยการน าเสนอในรปูแบบ Powerpoint มกีารยกตวัอยา่งการใชค้วามรูใ้น
วชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีพื่อแกไ้ขปญัหา และเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั  

 (3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 
- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีน ความสนใจและการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
- การสอบวดัความรู ้โดยมกีารสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
- การท าปฏบิตักิาร ความตัง้ใจและการมสี่วนรว่มในการท าปฏบิตักิาร 
- การท ารายงานปฏบิตักิารและการส่งงานต่างๆ 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะการคดิวเิคราะหป์ญัหาและหาแนวทางการแกไ้ข โดยใชค้วามรูท้างทฤษฎแีละทางปฏบิตั ิ 
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(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 
- ถามค าถามในชัน้เรยีน และการให้แสดงความคิดเห็น โดยให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก

แหล่งขอ้มูลอื่นๆนอกเหนือจากที่เรยีนในชัน้เรยีน รวมทัง้ได้ใชค้วามรูใ้นวชิาต่างๆ ที่ได้เรยีนมาร่วมใน
การตอบค าถามดว้ย 

- ฝึกใหน้กัศกึษามทีกัษะในการท าปฏบิตักิาร โดยสามารถวางแผนรวมทัง้สามารถแกไ้ขปญัหาที่
อาจเกดิขึน้ในขณะท าปฏบิตักิารได ้

- การสรปุและวจิารณ์ผลการทดลองในปฏบิตักิาร และน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

ประเมนิจากการตอบปญัหาในชัน้เรยีน การน าเสนอหน้าชัน้เรยีนและการส่งงานต่างๆ 
4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
เน้นการท างานเป็นกลุ่มในการท าปฏบิตักิารซึง่จะมทีัง้รว่มกนัท างานและแบ่งงานรบัผดิชอบ 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 

การฝึกปฏบิตักิาร การก าหนดใหม้กีารส่งงานต่างๆ ในปฏบิตักิาร และการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
โดยใหม้กีารท างานเป็นกลุ่ม  

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
การประเมินจากการมีส่วนร่วมในชัน้เรยีน การส่งงานต่างๆตามก าหนด และคุณภาพการ

น าเสนองานหน้าชัน้เรยีน  
4.5 ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การวเิคราะหข์อ้มลู การค านวณ และการอภปิรายผลการทดลอง 
- การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต  

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- แนะน าการวเิคราะหข์อ้มลู การค านวณ และการอภปิรายผลการทดลองในปฏบิตักิาร 
- การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต  
- ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ตและส่งงานก่อนเรยีน 
- ใหน้กัศกึษาท าคลปิวดีโีอดว้ย iPad และเผยแพรท่างสื่อออนไลน์ 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมนิจากคุณภาพงานต่างๆ ทัง้ทีน่ าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน การส่งงาน และคลปิวดิโีอ 
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5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (บรรยาย) 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1-2 บทท่ี 1  การแปรรปูขา้วสาล ี 4 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

3-4 บทท่ี 2 วตัถุดบิทีใ่ชใ้นผลติภณัฑเ์บเกอร ี 4 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

5-6 บทท่ี 3 ผลติภณัฑเ์บเกอร ี 4 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

7-8 บทท่ี 4 การควบคุมคุณภาพและการเกบ็รกัษา
ผลติภณัฑเ์บเกอร ี

4 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

10-11 บทท่ี 5 วตัถุดบิทีใ่ชใ้นผลติภณัฑล์กูกวาดและ
ชอ็กโกแลต 

4 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

12-14 บทท่ี 6 ผลติภณัฑล์กูกวาด  4 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

15 บทท่ี 7ผลติภณัฑช์อ็กโกแลต 4 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

16 บทท่ี 8 การควบคุมคุณภาพและการเกบ็รกัษา
ผลติภณัฑล์กูกวาดและชอ็กโกแลต 

2 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

5.2 แผนการสอน (ปฏิบติัการ) 

วนัท่ี หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

23 ส.ค. 59 เคก้และคุกกี ้ 3 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

30 ส.ค. 59 ขนมปงั 3 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

6 ก.ย. 59 พาย พฟัเพสตร ีและ เดนิชเพสตร ี 3 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

13 ก.ย. 59 โดนทัยสีตแ์ละโดนทัเคก้ 3 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

20 ก.ย. 59 เอแคลรแ์ละครมีพฟั 3 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

25 ต.ค. 59 ลกูกวาดเนื้อแขง็ 3 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

1 พ.ย. 59 ทอฟฟ่ีและคาราเมล 3 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

8 พ.ย. 59 นูกตั 3 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

15 พ.ย. 59 มารช์แมลโลว ์ 3 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 

22 พ.ย. 59 ชอ็กโกแลต 3 ผศ.อภญิญา เจรญิกูล 
 

 

 

 

 

 



  แบบ มคอ.3 
 

6 

5.3 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น  
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย   
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลาย

ภาค 
1 การท าปฏบิตักิารและการส่งรายงานปฏบิตักิาร 2-6, 11-14 20% 

2 การส่งงานคลปิวดิโีอ 16 5% 

3 การเขา้หอ้งบรรยาย 1-16 5% 

4 การสอบยอ่ย 1-16 10% 

5 คะแนนระหว่างภาค  9 30% 

6 การสอบปลายภาค  17-18 30% 
 

 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
    (Student – Centered Approach) 
  การบรรยาย (Lecture)  การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปญัหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
  การอภปิราย (Discussion)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
  การสมัมนา (Seminar)  การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
    (Online Learning/Internet-based-Learning) 
  การเรยีนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
  การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
  การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
  การเรยีนรูจ้ากการท างาน  (Work-based  Learning) 
  กรณีศกึษา (Case Study)  อื่น ๆ (Others) (Please specify).............................................. 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  รปูภาพ (Pictures)     สือ่น าเสนอในรปูแบบ  PowerPoint 
  ของจรงิ (Authentic Material)    โปรแกรมส าเรจ็รปู 
  สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
  อื่น ๆ Others (Please specify) อุปกรณ์และเครื่องมอืในหอ้งปฏบิตักิาร        

 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
  การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)    เกมส ์(Games) 
  การระดมสมอง (Brainstorming)   สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation)        การส ารวจขอ้มลู (Survey)  
  การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)      การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
  การทดลอง (Experiment)          การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
  การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ   การสง่นกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการ 
  อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify)....................................................................................... 
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6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 
สุภางค ์เรอืงฉาย.  2559.  เทคโนโลยีผลิตภณัฑเ์บเกอรีและขนมหวาน.  กรงุเทพมหานคร : 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

สุภางค ์เรอืงฉาย.  2559.  ปฏิบติัการเทคโนโลยีผลิตภณัฑเ์บเกอรีและขนมหวาน.  
กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

อภญิญา เจรญิกูล.  2559.  เทคโนโลยีผลิตภณัฑเ์บเกอรีและขนมหวาน.  กรงุเทพมหานคร : 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

อภญิญา  เจรญิกูล.  2559.  ปฏิบติัการเทคโนโลยีผลิตภณัฑเ์บเกอรีและขนมหวาน.  
กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
สุวรรณา สุภมิารส.  2543.  เทคโนโลยกีารผลติลกูกวาดและชอ็กโกแลต.  กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Jackson, E.B.  1995.  Sugar Confectionery Manufacture.  2nd ed.  Glasgow: Blackie Academic 

& Professional. 
6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

www.youtube.com 
 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ให้นักศึกษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารย์ผ่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  และ
เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
- 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา อาจารยป์ระชุมหารอืปญัหาการเรยีนรูข้อง

นกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
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7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและ

ระดบัขัน้คะแนน 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ู้สอนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนักศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้่วมสอน เพื่อวเิคราะหป์ญัหา ทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้เพื่อ
การปรบัปรงุ 
 


