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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
                        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF449 เทคโนโลยผีลติภณัฑธ์ญัพชืและพชืตระกูลถัว่  
     (SF449 Technology of Cereal and Legume Products)                 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(2-3-4)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเอกเลอืก 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผูช้่วยศาสตราจารยส์รินิาถ ตณัฑเกษม  
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่4               
1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    

ไมม่ ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  

8 สงิหาคม 2559 
 
2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
     1) เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึโครงสรา้งและลกัษณะของธญัพชืชนิดต่างๆ และพชืตระกูลถัว่ เรยีนรู ้
สมบตัทิางเคมแีละกายภาพของแป้ง และกระบวนการแปรรปูธญัพชืและถัว่ชนิดต่างๆ 



 แบบ มคอ. 3 

 

 

 

     2) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูใ้นการน าธญัพชืและถัว่ไปใชป้ระโยชน์ในผลติภณัฑอ์าหารประเภทต่างๆ   
การควบคุมคุณภาพและการเกบ็รกัษา รวมทัง้การใชป้ระโยชน์จากส่วนทีเ่หลอืทิง้  
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   

 
 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
           โครงสรา้งและองคป์ระกอบทางเคมขีองธญัพชืชนิดต่างๆ และพชืตระกูลถัว่   
เทคโนโลยใีนการแปรรปูแป้ง สมบตัิ ทางเคมแีละกายภาพของแป้ง กระบวนการแปรรปูธญัพชืและถัว่ 
และการใชป้ระโยชน์จากส่วนเหลอืทิง้ 
การน าธญัพชืและถัว่ไปใชป้ระโยชน์ในผลติภณัฑ์อาหารประเภทต่างๆ 
การเกบ็รกัษาและการควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์ 
และปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเทคโนโลยขีองผลติภณัฑธ์ญัพชืและถัว่ 
 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30  

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
5 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
ใหน้กัศกึษามจีติส านึกและตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 

มี วนิยั และ ความรบัผดิชอบต่อ ตนเองและสงัคม 
ส่งมอบงานที่ ไดร้บั มอบหมายตามเวลาทีก่ าหนดทัง้ของตนเองและผลงานของกลุ่ม 
มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของสถาบนั โดยแต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอยา่งเครง่ครดั 
เคารพ สทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
ทัง้ ใน ดา้น การแสดงออกและการรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน 
ทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่ม 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
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-  ยกตวัอยา่งการประพฤตทิีผ่ดิจรรยาบรรณในวชิาชพี 
 - การขานชื่อหรอืการแตะบตัรนกัศกึษาดว้ยตนเองก่อนการเรยีนทุกครัง้  
 - ก าหนดเวลาการส่งงาน และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการ 
 - เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาถามหรอืตอบค าถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน  ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

และมกีารตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน การเขา้เรยีนและส่งงานตรงเวลา การแต่งกาย 
และการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การเคารพผูอ้าวุโสและอาจารย์   
โดยประเมนิเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 
           เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูห้ลกัการทฤษฎดีา้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึกระบวนการแปรรปูธญัพชืชนิดต่างๆ และพชืตระกูลถัว่ 
มคีวามรูค้วามกา้วหน้าทางวชิาการและเทคโนโลยต่ีางๆ ตัง้แต่วตุัดบิ กระบวนการแปรรปู 
ไปจนถงึการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร รูก้ฏระเบยีบ ขอ้ก าหนดทางวชิาการและการเปลีย่นแปลง 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้  
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ( Student – Centered Approach) ไดแ้ก่ 

การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต การสอนบรรยายแบบ  Active Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษาหาทางคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิและหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรอืภายในกลุ่ม 
รวมทัง้การสอนแบบ UTCC Hybrid Learning System 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั  
- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีน ความสนใจและการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
- การสอบวดัความรู ้โดยมกีารสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
- การท าปฏบิตักิาร ความตัง้ใจและการมสี่วนรว่มในการท าปฏบิตักิาร 
- ท ารายงาน และการส่งรายงานต่างๆ 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจ ประเมนิขอ้มลู จากหลกัฐานใหม ่แลว้น าขอ้สรปุมาใช ้
สามารถวเิคราะหปั์ญหา และเสนอแนวทางแกไ้ข 
สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจในทางวชิาการและวชิาชพี และมทีกัษะภาคปฏบิตั ิ
ตามทีไ่ดร้บัการฝึกฝนในการท าปฏบิตัการ 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  
- ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรยีน  และการ ให้แสดงความคดิเหน็  และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา  

และใหต้อบค าถามในชัน้เรยีนเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม โดยใหน้กัศกึษาไดใ้ชค้วามรูใ้นวชิาต่างๆ 
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ทีไ่ดเ้รยีน และการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ มารว่มในการตอบค าถามดว้ย 
- ฝึกใหน้กัศกึษามกีารวเิคราะหปั์ญหาและเสนอแนวทางต่างๆในการแกไ้ข 
- ฝึกใหน้กัศกึษามทีกัษะในการท าปฏบิตักิาร 

โดยสามารถวางแผนรวมทัง้สามารถแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะท าปฏบิตักิารได้ 
- การเขยีนสรปุและวจิารณ์ผลการทดลองในรายงานปฏบิตักิาร 

โดยใหน้กัศกึษาไปคน้ควา้เพิม่เตมิการแหล่งขอ้มลูอื่นๆ นอกเหนือจากทีเ่รยีนในชัน้เรยีน 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา  

ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน และการเขยีนรายงานปฏบิตักิาร 
4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
มคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้งานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรบัตวัท างานรว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและสมาชกิกลุ่ม 
เน้นการท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอืแบ่งการท างานในการท าปฏบิตักิารและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
วางตวัและแสดงความคดิเหน็ไดเ้หมาะสมกบับทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 
สามารถวางแผนและรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้และคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อพฒันาตนเองในการเรยีนรู ้

(2) 
กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

การฝึกท าปฏบิตักิารรว่มกนั และการท ารายงานโดยใหม้กีารท างานเป็นกลุ่ม 
เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และรบัผดิชอบรว่มกนัในการส่งงานตามเวลาทีก่ าหนด 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
การประเมนิจากการแสดงออก  การตอบปัญหา การ มสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 

และประเมนิผลงานจากรายงานของนกัศกึษา 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สามารถสรปุประเดน็ และสื่อสาร ทัง้การพดูและการเขยีน และเลอืกใชร้ปูแบบการน าเสนอ  
  เช่น การใช ้Power point ในการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- สามารถระบุ เขา้ถงึและคดัเลอืกแหล่งขอ้มลู มกีารคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
- สามารถใชค้อมพวิเตอรใ์นการจดัเกบ็ขอ้มลู มกีารสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
  แบบ e-Learning เป็นตน้ 
- สามาถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิตามความกา้วหน้า 
- สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  - 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
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การเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ย อยา่งเป็นระบบ 
- ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ตและน าเสนอขอ้มลูเป็น powerpoint หน้าชัน้เรยีน 
- ใหน้กัศกึษาใชร้ะบบ UTCC Hybrid Learning System 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเมนิจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา 

 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

15 ส.ค. 59 
22 ส.ค. 59 

บทที ่1  โครงสรา้งของธญัพชืชนิดต่างๆ 
และพชืตระกูลถัว่ และองคป์ระกอบทางเคม ี

4 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

 

29 ส.ค. 59 บทที ่2  สมบตัทิางเคมแีละกายภาพของแป้ง 
 

2 
 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

 

5 ก.ย. 59 
12 ก.ย. 59 

บทที ่3  เทคโนโลยกีารแปรรปูแป้ง การเกบ็รกัษา 
และการควบคุมคุณภาพของแป้ง          

 

4 
 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

 

19 ก.ย. 59 
26 ก.ย. 59 

บทที ่4  กระบวนการแปรรปูธญัพชืและถัว่  
รวมทัง้การใชป้ระโยชน์จากส่วนทีเ่หลอืทิง้            

 

4 
 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

 

17 ต.ค. 59 
24 ต.ค. 59 

บทที ่5  กระบวนการผลติพาสตา้ และ Asian noodle  
ประเภทต่างๆ  และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง       

 

4 
 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

 

31 ต.ค. 59 
 

 

บทที ่6  ผลติภณัฑป์ระเภท Breakfast Cereals 
 

2 
 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

 

7 พ.ย. 59 บทที ่7  กระบวนการ Malting 
และการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 

2 
 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

 

14 พ.ย. 59 
 

บทที ่8  การใชป้ระโยชน์จากแป้งสาลใีนผลติภณัฑ์ 
ขนมอบ  

 

2 
 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

 

21 พ.ย. 59 
 

บทที ่9  
การน าไปใชป้ระโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของพชื

 

2 
 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
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ตระกูลถัว่  
 

28 พ.ย. 59 

 

บทที ่10  
การเกบ็รกัษาและการควบคุมคุณภาพของธญัพชืและถัว่ 

 

2 
 

ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

 

 

5.2 แผนการสอน (ปฏิบติัการ) 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

24 ส.ค. 59 ปฏบิตักิารที่ 1 Observation of 100-Calorie Portions 
of Cereals & Milling of Grains 

3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
 

31 ส.ค. 59 ปฏบิตักิารที่ 2  Characteristics of Gluten Balls 
Made from Different Flours 

3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
 

7 ก.ย. 59 ปฏบิตักิารที่ 3  Preparation of Corn Products 3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
 

14 ก.ย. 59 ปฏบิตักิารที่ 4  Wheat Flour for No Bake Dessert 3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
 

21 ก.ย. 59 ปฏบิตักิารที่ 5  Pasta / Noodle Products  3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 
 

2 พ.ย. 59 ปฏบิตักิารที่ 6  Product from Buckwheat  3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

9 พ.ย. 59 ปฏบิตักิารที่ 7  Preparation of Couscous 3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

16 พ.ย. 59 ปฏบิตักิารที่ 8  Fruits and Nuts Cakes  3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

23 พ.ย. 59 ปฏบิตักิารที่ 9  Rice Products   3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

30 พ.ย. 59 ปฏบิตักิารที่ 10  Legume Products  3 ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม 

 
5.3 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)  

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 การเขา้หอ้งเรยีนและการทดสอบยอ่ย  4-5, 12-13 15% 
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2 การท าปฏบิตักิาร  
(การเขา้เรยีน เทคนิคในการท าปฏบิตักิาร 
การเขยีนรายงาน) 

3-7, 10-14 20% 

3 การสอบกลางภาค 8 30% 

4 การสอบปลายภาค 17-18 35%  
 

 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
    (Student – Centered Approach) 
  การบรรยาย (Lecture)  การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (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) 
  กรณศีกึษา (Case Study)  อื่น ๆ (Others) (Please specify).............................................. 

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

 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   การส่งนกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
      อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)..................................................................................... 
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 

สรินิาถ ตณัฑเกษม. 2559. เทคโนโลยผีลติภณัฑธ์ญัพชืและพชืตระกูลถัว่. กรงุเทพฯ : 
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สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา)  

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
Eliasson, A.C. and Larsson, K. 1993. Cereals in breadmaking. New York : Marcel Dekker,  
          Inc. 376 p 
Henry, R.J. and Kettlewell, P.S. 1996. Cereal grain quality. New York : Chapman & Hall. 488 p.            
Hoseney, R.C. 1994. Principles of cereal science and technology. 2 nded. St. Paul, Minnesota, 
          USA : American Association of Cereal Chemists, Inc. 378 p.   
Jamesen, K. 1998. Food science laboratory manual. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. 212 p.              
Kent, N. L. and Evers, A. D. 1994. Technology of cereals. 4th ed.  New York : Elsevier Science 
          Ltd. 334 p.             
Lorenz, K.J. and Kulp, K. 1991. Handbook of cereal science and technology. New York : Marcel 
          Dekker, Inc. 882 p.                    
Marshall, W.E. and Wadsworth, J. I. 1994. Rice science and technology. New York : Marcel 
          Dekker, Inc. 470 p.     
Matz, S.A. 1991. The chemistry and technology of cereals as food and feed. 2nd ed. New York :  

Van Nostrand Reinhold. 751 p.               
Matz, S.A. 1999. Cereal Science.  McAllen, USA : Pan-Tech International, Inc. 241 p.                     
Matz, S.A. 1999. Cereal technology.  McAllen, USA : Pan-Tech International, Inc. 388 p.                     
Owens, G. 2001. Cereal processing technology. Cambridge England : Woodhead Publishing 
          Limited. 238 p.          
Street, C.A. 1991. Flour confectionery manufacture. New York : Blackie and Son Ltd. 234 p.  
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

- 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 
อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

มคีณะกรรมการ ของคณะฯ ประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  
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7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 

เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้
เพื่อการปรบัปรงุต่อไป 
 


