วอภ 101 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้องต้ น
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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา วอภ 101 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้ องต้น
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2556

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 101 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้องต้ น
FSN 101 Introductions to Food Science and Nutrition
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต
ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
ดร. ธนัท อมาตยกุล
อาจารย์เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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30 กันยายน พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ นิสติ เข้ าใจถึงความเป็ นมา ความสาคัญและสถานการณ์ของวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2. เพื่อให้ นิสติ เข้ าใจถึงความสาคัญและบทบาทของวิทยาศาสตร์การอาหารต่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เพื่อให้ นิสติ ทราบถึงพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการในด้ านต่างๆ และการนาไปใช้
ประโยชน์ในมุมกว้ าง รวมถึงการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
4. เพื่อให้ นิสติ ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์การอาหาร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาและจานวนบทปฏิบัติการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการให้
สอดคล้ องกับเนื้อหาการบรรยาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญ และบทบาทของวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการในธุรกิจการผลิตอาหารและสัง คม
วัตถุดิบ ส่วนประกอบ และประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหารเบื้องต้ น คุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร ความรู้เบื้องต้ นด้ านบรรจุภัณฑ์อาหาร การพัฒนาอาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ านอาหาร
คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หน่วยงาน และแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
15 ชั่วโมง

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
45 ชั่วโมง
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การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมง
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1

2

3

4

5

ด้านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

ด้านที่ 2
ความรู ้

1

2

3

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4

1

2

3

4

5

6

7

วอภ 101 วิทยาศาสตร์
การอาหารและ
                       
โภชนาการเบื้ องต้น

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมาย
ทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึง
ความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื

วิธีการสอน
1.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ผลิตอาหารโดยคานึงถึง
ความปลอดภัยผู้บริโภคเป็ นหลัก
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอนบรรยายและปฎิบตั งิ าน
รวมถึงการมอบหมายงานนอกชั้นเรียน
1.3 อาจารย์ปฏิบตั เิ ป็ นตัวอย่างให้
ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมี
วินัยเรื่องเวลา การเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นและรับฟังความเห็น
ผู้อ่นื การเคารพและให้ เกียรติผ้ อู าวุโส
เป็ นต้ น
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วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรง
ต่อเวลา
1.2 ไม่ส่อแววทุจริตในการทารายงาน
และการทุจริตในการสอบ
1.3 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารใน
รายงานปฎิบตั กิ าร และรายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
1.4 สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกขณะเข้ าชั้นเรียน การทางาน
กลุ่ม การมีสมั มาคารวะต่อผู้อาวุโส
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2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการเบื้องต้ น ตระหนักใน
คุณธรรมและจริยธรรมของ
นักวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ สามารถบอกหน่วยงาน
และแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องได้

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการสอน
พาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การทดลองปฏิบตั กิ ารด้ วยตนเองเป็ น
รายกลุ่ม และการทารายงาน
2.3 การอภิปราย ระดมสมอง
2.4 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 แบบทดสอบ สอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค
2.2 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
2.3 การนาเสนอรายงานบทปฏิบตั กิ าร
ในแบบรูปเอกสารและการรายงานหน้ า
ชั้นเรียน
2.4 การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหา
ข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจและ
ประเมินข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้ อมูลที่
หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการ
แก้ ไขปัญหาหรืองานอื่นๆได้ ด้วย
ตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ ไขได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทาง
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการ
ฝึ กฝน จากเนื้อหาสาระสาคัญของ
สาขาวิชา

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ต่อปัญหาจาก
ตัวอย่างกรณีศึกษาปัญหาจากชุมชนและ
แสดงความคิดเห็นในการแก้ ปัญหาใน
ระหว่างการบรรยายในชั้นเรียน
3.4 ฝึ กปฏิบตั กิ ารทางานทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม และการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ า
ในระหว่างปฏิบตั กิ าร
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วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.2 คุณภาพของรายงานปฎิบตั กิ ารซึ่ง
แสดงการอภิปรายผลที่คานึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
3.3 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
3.4 แบบทดสอบ สอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรียนด้ วยโจทย์ท่ตี ้ องใช้ ทกั ษะ
ทางปัญญา
3.5 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
ปฏิบตั กิ าร
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน
4.1 การทางานที่มอบหมายหรือรายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองเป็ นบุคคล
และรายกลุ่ม
4.2 มีการฝึ กปฏิบตั ใิ นชั้นเรียนเป็ นกลุ่ม
ซึ่งนิสติ มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กนั
4.3 มีการเปลี่ยนกลุ่มปฏิบตั กิ ารตาม
กิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อให้ นิสติ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ โดยไม่ยึดติดกับ
เพื่อนที่ใกล้ ชิด

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.2 ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่
มอบหมายหรือรายงานกลุ่มของนิสติ
4.3 ให้ นิสติ ประเมินสมาชิกในกลุ่มทั้ง
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื ในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือก
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เหมาะสม และใช้ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อการรวบรวมข้ อมูล แปล
ความหมาย และสื่อสารข้ อมูลข่าวสาร
และแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้ และ
เหมาะสม

วิธีการสอน
5.1 การสอนโดยใช้ ส่อื ที่น่าสนใจ เพื่อเป็ น
ตัวอย่างกระตุ้นให้ นิสติ เห็นประโยชน์จาก
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
ข้ อมูลและการสืบค้ น
5.2 การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองที่ต้องสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศและ
เรียบเรียง นาเสนอเป็ นภาษาเขียน และ
การรายงานหน้ าชั้นเรียน รายงาน หรือ
เผยแพร่ต่อชุมชนโดยใช้ ส่อื ที่น่าสนใจ
ประกอบ
5.3 การแนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล
และแหล่งข้ อมูลในการทารายงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษาเขียน
จากรายงาน
5.2 ประเมินทักษะการใช้ ส่อื และการใช้
ภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานหน้ า
ชั้นเรียน
5.3 ประเมินรายงานการสืบค้ นข้ อมูล
ด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
(28-29
ต.ค.56)

หัวข้อ/รายละเอียด

แนะนารายวิชา ความหมายและบทบาทของ
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ
วัฒนาการของวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการและการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร
2
องค์ประกอบของอาหารและคุณสมบัตทิ าง
(2-3 พ.ย. เคมี คุณค่าทางโภชนาการ
คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์
56)
การอาหารและโภชนาการ หน่วยงาน และ
แหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
3
สาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหาร ,
(11-12 วัตถุเจือปนอาหาร
พ.ย.56) ฝึ กปฎิบตั เิ ขียนรายงานบทปฏิบตั กิ าร : การ
เสื่อมเสียของอาหาร และการใช้ วตั ถุเจือปน
อาหาร
4
หลักการถนอมอาหารเบื้องต้ น (การใช้ ความ
(18-19 ร้ อน และความเย็น การทาแห้ ง การใช้ เกลือ
พ.ย.55) และนา้ ตาล การหมัก และการฉายรังสี)
ฝึ กปฎิบตั ิ : การถนอมอาหารเบื้องต้ นด้ วยวิธี
ต่างๆ
5
ศึกษาตัวอย่างการแปรรูปและถนอมอาหาร
(25-26 จากชุมชน ผู้ประกอบการ และโรงงานอาหาร
พ.ย.55) และนาปัญหา ข้ อเด่น หรือข้ อด้ อยมาเป็ น
โจทย์ในชั้นเรียน (ครั้งที่ 1)
6
ศึกษาตัวอย่างการแปรรูปและถนอมอาหาร
(2-3 ธ.ค. จากชุมชน ผู้ประกอบการ และโรงงานอาหาร
และนาปัญหา ข้ อเด่น หรือข้ อด้ อยมาเป็ น
55)
โจทย์ในชั้นเรียน (ครั้งที่ 2)
7
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
(9 -10 รายงานในชั้นเรียน
ธ.ค.56)

จานวน
(ชม.)
4

4

4

4

4

4

4
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กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

1. ชี้แจงการเรียน
2. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
3. มอบหมายรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองและแนะนาการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหาข้ อมูล
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การรายงานหน้ าชั้นเรียนเป็ นกลุ่ม ใน
หัวข้ อคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักวิทยาศาสตร์การอาหารฯ หน่วยงาน
และแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ฝึ กปฏิบตั กิ ารเขียนรายงานการเสื่อม
เสียของอาหารและการใช้ วัตถุเจือปน
อาหาร เป็ นรายกลุ่ม

ผศ.ดร.อรุษา

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. บทปฏิบตั กิ าร การถนอมอาหาร
เบื้องต้ น
3. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม (แบ่งกลุ่มโดย
เรียงลาดับรหัส)
1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. กาหนดหัวข้ อการอภิปรายกลุ่ม
3. รายงานหน้ าชั้นเรียนในรูปของสื่อพาว
เวอร์พอยต์ รายงาน หรือสื่ออื่น ๆ
1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. กาหนดหัวข้ อการอภิปรายกลุ่ม
3. รายงานหน้ าชั้นเรียนในรูปของสื่อพาว
เวอร์พอยต์ รายงาน หรือสื่ออื่น ๆ
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. นาเสนอรายงานบทปฏิบตั กิ ารหน้ าชั้น
เรียนโดยใช้ ส่อื ประกอบ

อ. เสาวภาคย์

ผศ.ดร.อรุษา

ผศ.ดร.อรุษา

อ. เสาวภาคย์

อ. เสาวภาคย์

อ. เสาวภาคย์
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8
(16-17
ธ.ค.56)

ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ธญ
ั ชาติ
ฝึ กปฎิบตั ิ : การทาผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ

9
(23-27
ธ.ค.56)

สอบกลางภาค

10
(30-31
ธ.ค.56)
11
(7-8 ม.ค.
57)

มคอ. 3

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
ผศ.ดร.อรัญญา
2. บทปฏิบตั กิ าร การทาผลิตภัณฑ์จาก
ธัญชาติ
3. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม (แบ่งกลุ่มโดย
เรียงลาดับรหัส)

-

-

-

หยุดวันสิ้นปี 2555
ผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้
ฝึ กปฎิบตั ิ : การเลือกวัตถุดบิ ปัจจัยที่มผี ล
ต่อการเปลี่ยนแปลงสีและเนื้อสัมผัสของผัก
ระหว่างการแปรรูป

4

12
นมและผลิตภัณฑ์นม
(13-14 ฝึ กปฎิบตั ิ : การทาไอศกรีม
ม.ค. 57)

4

13
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ
(21-22 ฝึ กปฎิบตั ิ : การเลือกผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ม.ค. 57) และการแปรรูป

4

13
บรรจุภัณฑ์อาหาร และบทบาทของบรรจุ
(27-28 ภัณฑ์ต่อการยืดอายุอาหาร
ม.ค. 57) ฝึ กปฎิบตั ิ : ชนิดบรรจุภัณฑ์อาหารต่อ
คุณภาพผักผลไม้

4

14
การเผยแพร่ความรู้จากการระดมสมอง และ
(3-4 ก.พ. แนวทางแก้ ปัญหาจากการศึกษาตัวอย่างการ
แปรรูปและถนอมอาหารจากชุมชน
57)
ผู้ประกอบการ และโรงงานอาหาร

4
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1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
ผศ.ดร.อรัญญา
2. บทปฏิบตั กิ าร ปัจจัยที่มผี ลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสีและเนื้อสัมผัสของผัก
ระหว่างการแปรรูป
3. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม (แบ่งกลุ่ม
ตามความสมัครใจ)
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
ดร. ธนัท และ
2. บทปฏิบตั กิ าร การทาไอศกรีม
อ. เสาวภาคย์
3. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม
(แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ)
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
ผศ.ดร.อรัญญา
2. บทปฏิบตั กิ าร การผลิตปลาเส้ นและ
ปลาบดแผ่น
3. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม
(แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ)
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
ผศ.ดร.อรัญญา
2. บทปฏิบตั กิ าร ชนิดบรรจุภัณฑ์อาหาร
ต่อคุณภาพผักผลไม้
3. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม
(แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ)
1. กิจกรรม เผยแพร่ความรู้ส่ชู ุมขน ใน
อ.เสาวภาคย์
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์
เป็ นต้ น
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15
(10-11
ก.พ. 57
16-17
(18 -28
ก.พ.57)

ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นด้ านอาหาร
ภูมปิ ัญญาด้ านอาหารอาเซียน
รายงานในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

มคอ. 3

4

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
ผศ.ดร.อรัญญา
2. นาเสนอรายงานบทปฏิบตั กิ ารหน้ าชั้น
เรียนโดยใช้ ส่อื ประกอบ

หมายเหตุ: มีการเรียนการสอน 2 วันเนื่องจากมีนิสติ 2 กลุ่ม
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

2.1
3.1, 3.2, 3.4
5.3-5.5,5.7

1.1-1.5
3.4
4.1
1.1-1.5
3.1, 3.2, 3.4
4.1-4.2
5.3-5.5, 5.7

กิจกรรมการประเมิน

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-รายงานปฏิบัติการ เล่มรายงาน

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
8,12,14,15
9
17-18
3-6, 10,13
2,7,16
ทุกสัปดาห์

-การเข้ าชั้นเรียน
-พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
-การมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และการรายงาน สัปดาห์ที่ 3หน้ าชั้นเรียน
6, 8, 11-15
-การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทางานที่
มอบหมาย หรือรายงานทั้งรูปแบบบุคคลและกลุ่ม

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
25%
25%
25%

10%
15%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
-สื่อและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย
- ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล. 2553 เอกสารประกอบการสอน วิชา วอภ 101 วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการเบื้องต้ น. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. มลศิริ วีโรทัย และ ปาริฉัตร หงสประภาส .2544. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม .
พัฒนาคุณภาพวิชาการ, กรุงเทพ.
2. คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .2552 .
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร . ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. Clydesdale, F. 1979. Food Science and Nutrition. Prentice-Hall, Inc. New Jersey. 226 p.
4. Murano, P.S. 2003. Understanding food science and technology. Thomson Learning Inc.
California. 449 p.
5. Parker, R. 2003. Introduction to food science. Delmar, New York. 636 p.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น วารสารอาหาร โภชนาการสาร วารสารอุตสาหกรรม
เกษตร Food Technology, Food Research International, Journal of Food Science, Trends in
Food Science Technology เป็ นต้ น
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
-การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-นิสติ ประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน (แบบ มศว.ปค003, ปค 004) ผ่าน
ระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาสาหรับนิสติ (supreme 2004) โดยประเมินอาจารย์ผ้ ูสอน วิธกี าร
สอน สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
-การสังเกตการณ์ของผู้สอน
-ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
-คุณภาพรายงานปฎิบัติการกลุ่ม รายงานการศึกษาค้ นคว้ ารายบุคคลตามความสนใจของผู้เรียน และงานที่
มอบหมายเป็ นครั้งคราว
3. การปรับปรุงการสอน
-การประชุมระดมสมองจากผู้สอนและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
-อาจารย์ผ้ ูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธกี ารสอนจากข้ อคิดเห็นและคาชี้ แนะจากการสัมมนาฯ และ
จากผลประเมินประสิทธิผลรายวิชา
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-อาจารย์ผ้ ูสอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
คณะกรรมการวิชาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิตโดยการสุ่มประเมินข้ อสอบและความ
เหมาะสมของการให้ คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชาจานวน 60% ของรายวิชาทั้งหมด
ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-คณะกรรมการวิชาการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก ผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยนิสิต ผลการประเมินการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาของอาจารย์ผ้ ูสอน (รายงานการ
ทบทวนเนื้อหา กลยุทธ์การสอน และแนวทางการปรับปรุงพั ฒนา) ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
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