มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาวิทยาการขนมอบ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส 412 วิทยาการขนมอบ
HS 412 BAKERY SCIENCE
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ดร. รสพร เจียมจริยธรรม
อาจารย์ ARR
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฏี ณ ห้ อง 19-1413 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
ภาคปฏิบัติ ณ ห้ อง 19-1401 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรงงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสงด
10 สิงหาคม 2558
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หมวดที่ 2 จงดมง่งหมายและวัตถงประสงค์

1. จงดมง่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้ นิสติ มีระเบียบวินัยในการเข้ าชั้นเรียน
2. รู้ถึงความเป็ นมา ลักษณะคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ
3. รู้และเข้ าใจในกระบวนการผลิต ของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ได้
4. ใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นดาเนินการผลิตขนมอบขั้นพื้นฐาน
ได้
5. เพื่อให้ นิสิตสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ท้งั ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี

2. วัตถงประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับ
2.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF)
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ประวัติ ประเภทของขนมอบ เครื่องมือเครื่องใช้ และส่วนผสม การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ
กายภาพของขนมอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง วิธกี ารและเทคนิคในการทา การเก็บรักษา

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
(1-2-3)

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

15

30

-

-

45
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คส 412

ด้านที่ 1
คงณธรรม
และ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมเชิงตัวเลข
พันธ์ระหว่าง การสื่อสาร
บงคคลและ
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบงคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถนัดเวลาสาหรับขอคาปรึกษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คงณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีระเบียบวินัย
1.2 วิธกี ารสอน
สอดแทรกเนื้อหาและปลูกฝังในด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้ รับมอบหมาย
1.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
เรียนรู้ ความเป็ นมาของเบเกอรี่ อุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการประกอบการผลิตเบเกอรี่ หน้ าที่และ
ความสาคัญของส่วนผสมต่างๆที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ ความหมายและประเภท
ของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ มีทกั ษะพื้นฐานในการปฏิบัติการผลิตเบเกอรี่ และสามารถวางแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ การนาเสนอหน้ า
ชั้นเรียน รายงานการปฏิบัติการ
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2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วยข้ อสอบแบบอัตนัย การประเมินผลจากการ
ฝึ กปฏิบัติ รายงานที่ได้ รับมอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
3.2 วิธกี ารสอน
การนาเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน การฝึ กปฏิบัติการ การศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน การฝึ กปฏิบัติการ การประยุกต์ความรู้ท่มี ีใน
การทาโครงงานขนาดเล็ก
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบงคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
4.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูลในโครงงานวิจัยที่จะพัฒนาได้
5.2 วิธกี ารสอน
มอบหมายงานที่ต้องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น และต้ องใช้ โปรแกรมวิเคราะห์สถิติใน
การแปรผลข้ อมูลที่ได้ จากการทดลอง
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากการนาเสนอหน้ าชั้นเรียนและรายงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )

หัวข้อ/รายละเอียด

6
23 ก.ย. 2558

ปฐมนิเทศ
- การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระเบียบการปฏิบตั ใิ น
การเรียน
- ความเป็ นมาของเบเกอรี่
- อุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการทาเบ
เกอรี่
- ความสาคัญของ
ส่วนผสมที่มตี ่อผลิตภัณฑ์
1: แป้ งสาลี และ นา้
-ความสาคัญของส่วนผสม
ที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ 2: สิ่งที่
ช่วยให้ ข้ นึ ฟู และสารให้
ความหวาน
-ความสาคัญของส่วนผสม
ที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ 3: ไขมัน
, ไข่ และนม
- กลไกและปฏิกริ ิยาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการ
ผลิตเบเกอรี่
-สุขลักษณะในการทาเบ
เกอรี่
- การเสื่อมสภาพของขนม
อบ: ขนมปัง
-ความหมายและประเภท
ของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

7
30 ก.ย. 2558

-ปฏิบตั กิ ารขนมอบครั้งที่
1

8
7 ต.ค. 2558
9
14 ต.ค. 2558
10
21 ต.ค. 2558

-ปฏิบตั กิ ารขนมอบครั้งที่
2

1
19 ส.ค. 2558

2
26 ส.ค. 2558
3
2 ก.ย. 2558

4
9 ก.ย. 2558

5
16 ก.ย. 2558

จานวน
ชัวโมง
่
3

สอบกลางภาค
-ปฏิบตั กิ ารขนมอบครั้งที่
3

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

บรรยาย

อ.ดร.รสพร

บรรยาย

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

อ.ดร.รสพร

บรรยาย

อ.ดร.รสพร

บรรยาย

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ทดสอบความรู้ความ
เข้ าใจก่อนปฏิบตั กิ าร

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ศิ ึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

อ.ดร.รสพรและ
อ.จุมพล

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ศิ ึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

อ.ดร.รสพรและ
อ.จุมพล

สอบกลางภาค

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ศิ ึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

อ.ดร.รสพรและ
อ.จุมพล

3

3

3

3

3
3

3
3
3
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สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )
11
28 ต.ค. 2558
12
4 พ.ย. 2558
13
11 พ.ย. 2558
14
18 พ.ย. 2558
15
25 พ.ย. 2558
16
2 ธ.ค. 2558
17
8-22 ธ.ค.
2558

หัวข้อ/รายละเอียด
-ปฏิบตั กิ ารขนมอบครั้งที่
4
-ปฏิบตั กิ ารขนมอบครั้งที่
5
-ปฏิบตั กิ ารขนมอบครั้งที่
6
-ปฏิบตั กิ ารขนมอบครั้งที่
7
-ปฏิบตั กิ ารขนมอบครั้งที่
8
-พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และนาเสนอหน้ าชั้นเรียน

จานวน
ชัวโมง
่
3
3
3
3
3
3

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้
บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ศิ ึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ศิ ึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ศิ ึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ศิ ึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ศิ ึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง,
ปฏิบตั กิ าร

อ.ดร.รสพรและ
อ.จุมพล
อ.ดร.รสพรและ
อ.จุมพล
อ.ดร.รสพรและ
อ.จุมพล
อ.ดร.รสพรและ
อ.จุมพล
อ.ดร.รสพรและ
อ.จุมพล
อ.ดร.รสพรและ
อ.จุมพล

สอบปลายภาค

อ.ดร.รสพร

ผูส้ อน

3
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
2.1 วิธีการและสัดส่วนของการประเมินผล
กิจกรรมการเรียน
การสอน
1. การบรรยาย

ผลการเรียนรู ้
- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- คุณธรรมจริยธรรม

- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- คุณธรรมจริยธรรม
- ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3. การทากิจกรรม
- ความรู้
และทาางานเป็ นกลุ่มใน - ทักษะทางปัญญา
บทปฏิบัติการ
- คุณธรรมจริยธรรม
- ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2. การปฏิบัติการ 8
ครั้ง
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วิธีการประเมิน
- คะแนนสอบกลางภาค
และปลายภาค
- คะแนนการทดสอบ
ย่อย
- คะแนนสอบประเมิน
ความรู้ความเข้ าใจ
- รายงานการปฏิบัติการ

- คะแนนการวาง
แผนการทางาน
- คะแนนการดาเนินการ
ภาคปฎิบัติ
- คะแนนการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
60%
5%

20%

5%
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กิจกรรมการเรียน
การสอน
4. การศึกษาค้ นคว้ า ทา
และการรายงานเป็ น
เล่มและ/หรือ การ
รายงานหน้ าชั้นเรียน
เป็ นรายกลุ่ม และ
รายบุคคล

5. จิตพิสยั ในการเรียน

ผลการเรียนรู ้
- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- คุณธรรมจริยธรรม
- ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะห์ฯ
สื่อสาร และ ICT
- คุณธรรมจริยธรรม

วิธีการประเมิน
- คะแนนประเมิน
ความรู้ความเข้ าใจจาก
การทารายงาน
- คะแนนการตรวจ
รายงาน

- การแต่งกายถูก
ระเบียบ
- ตั้งใจเรียน ไม่พูดคุย
ให้ เป็ นที่ราคาญแก่ผ้ ูอ่นื
- เข้ าเรียนทันเวลาที่
กาหนด ไม่สาย และไม่
ขาดเรียนโดยไม่จาเป็ น
และส่งงานครบตรงเวลา
ที่กาหนด
- เข้ าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน การ
ซักถาม แสดงความ
คิดเห็น

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

5%

2.2 เกณฑ์การพิจารณาเกรดจากคะแนนการประเมินผลการเรียนรู ้
โดยการอิงเกณฑ์ ดังนี้
A = 80คะแนนขึ้นไป
B+ = 75-79.9คะแนน
B = 70-74.9คะแนน
C+ = 65-69.9คะแนน
C = 60-64.9คะแนน
D+ = 55-59.9คะแนน
D = 50-54.9คะแนน
F = ต่ากว่า 50คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 7

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
- จินตนา แจ่มเมฆ อรอนงค์ นัยวิกุล. (2539). เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้ น, ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ทิพาวรรณ เฟื่ องเรือง (2533). ขนมอบ, วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ.
- Wayne Gisslen. (2009). Professional Baking. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey.
- PaulaI. Figoni. (2011). How Baking Works: Exploring the Fundamentals of Baking Science.
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Joseph Amendola and Nicole Rees. (2003). Understanding Baking: The Art and Science of - Baking. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Website ข่าวสารทางด้ านผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น International Journal of Food Science and
Technology
3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
-ไม่มีหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรงงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยงทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ให้ นิสติ ประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.003)
- ให้ นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.004)
- ให้ นิสติ ประเมินตนเองในการเรียนโดยแบบประเมินที่ผ้ ูสอนสร้ างขึ้น
2. กลยงทธ์การประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ
- การสังเกตการณ์การเรียนของนิสติ ในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
3. การปรับปรงงการสอน
คณะและภาควิชามีการกาหนดระบบและกลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
1. คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์
2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานภายนอก
3. มีการนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี าร
สอนและการเรียนรู้ของนิสติ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.
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คหกรรมศาสตร์
4. แต่ละรายวิชารายงานผลและแนวทางการปรับปรุงใน มคอ. 5
5. แต่ละรายวิชามีการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่าน มคอ. 3 ในปี การศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
กระบวนการที่ใช้ ในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดังนี้
มีการทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบและการประเมินตนเองของนิสติ เพื่อดูความสอดคล้ องและแนวโน้ มของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรงงประสิทธิผลของรายวิชา
- มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
- ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป
- มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี
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