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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 101 วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการเบือ้ งต้ น
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 101 วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการเบื ้องต้ น
FSN 101 Introductions to Food Science and Nutrition
2. จานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต (1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
อาจารย์เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ
อาจารย์สมชาย สุริยะศิริบตุ ร
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชันปี
้ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
19 ธันวาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อ ให้ นิ สิ ต เข้ า ใจถึ ง ความเป็ นมา ความส าคัญ และสถานการณ์ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและ
โภชนาการ
2. เพื่อให้ นิสิตเข้ าใจถึงความสาคัญและบทบาทของวิทยาศาสตร์ การอาหารต่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เพื่อให้ นิสิตทราบถึงพื ้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการในด้ านต่างๆ และการนาไปใช้
ประโยชน์ในมุมกว้ าง รวมถึงการพัฒนาในระดับท้ องถิ่น
4. เพื่อให้ นิสิตตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์ การอาหาร
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
มี ก ารปรั บ ปรุ ง เนื อ้ หาและจ านวนบทปฏิ บัติก ารเกี่ ย วกับ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและโภชนาการให้
สอดคล้ องกับเนื ้อหาการบรรยาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสาคัญ และบทบาทของวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการในธุรกิจการผลิตอาหารและ
สัง คม วัต ถุดิบ ส่ว นประกอบ และประเภทของผลิ ตภัณฑ์ อาหาร หลัก การถนอมและแปรรู ป อาหารเบือ้ งต้ น
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ความรู้ เบื ้องต้ นด้ านบรรจุภัณฑ์อาหาร การพัฒ นาอาหาร ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ นด้ า นอาหาร คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมของนัก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและโภชนาการ หน่ว ย งาน และ
แหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และมีปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาภาคบรรยาย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
15 ชัว่ โมง

ไม่มี

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
45 ชัว่ โมง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาด้ วยตนเอง
30 ชัว่ โมง
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้ านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1
วอภ 101 วิทยาศาสตร์
การอาหารและ
โภชนาการเบือ้ งต้ น

2

3

4

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

ด้ านที่ 2
ความรู้

5

1

2

3

ด้ านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

ด้ านที่ 5
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4

1

2

3

4

5

6

7

                       

4. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่ โดยเฉลี่ย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมาย
ทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสมา่ เสมอถึง
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
1.3 มีวินยั และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น

วิธีการสอน
1.1 ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับ
จริ ยธรรมของผู้ผลิตอาหารโดยคานึงถึง
ความปลอดภัยผู้บริ โภคเป็ นหลัก
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอนบรรยายและปฎิบตั ิงาน
รวมถึงการมอบหมายงานนอกชันเรี
้ ยน
1.3 อาจารย์ปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างให้
ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมี
วินยั เรื่ องเวลา การเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความเห็น
ผู้อื่น การเคารพและให้ เกียรติผ้ อู าวุโส เป็ น
ต้ น

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรี ยน การส่งงาน ตรง
ต่อเวลา
1.2 ไม่สอ่ แววทุจริ ตในการทารายงาน
และการทุจริ ตในการสอบ
1.3 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารใน
รายงานปฎิบตั ิการ และรายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
1.4 สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก
ขณะเข้ าชันเรี
้ ยน การทางานกลุม่ การมี
สัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส
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2. ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
ผลการเรียนรู้
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การอาหารและ
โภชนาการเบื ้องต้ น ตระหนักใน
คุณธรรมและจริ ยธรรมของ
นักวิทยาศาสตร์ การอาหารและ
โภชนาการ สามารถบอกหน่วยงาน
และแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องได้

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสือ่ การสอน
พาวเวอร์ พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การทดลองปฏิบตั ิการด้ วยตนเองเป็ น
รายกลุม่ และการทารายงาน
2.3 การอภิปราย ระดมสมอง
2.4 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 แบบทดสอบ สอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค
2.2 การตอบปั ญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชันเรี
้ ยน
2.3 การนาเสนอรายงานบทปฏิบตั ิการ
ในแบบรูปเอกสารและการรายงานหน้ า
ชันเรี
้ ยน
2.4 การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง

3. ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหา
ข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจและ
ประเมินข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้ อมูลที่
หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการ
แก้ ไขปั ญหาหรื องานอื่นๆได้ ด้วย
ตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ ไขได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนัน้
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ิตามที่ได้ รับการ
ฝึ กฝน จากเนื ้อหาสาระสาคัญของ
สาขาวิชา

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ตอ่ ปั ญหาจาก
ตัวอย่างกรณีศกึ ษาปั ญหาจากชุมชนและ
แสดงความคิดเห็นในการแก้ ปัญหาใน
ระหว่างการบรรยายในชันเรี
้ ยน
3.4 ฝึ กปฏิบตั ิการทางานทังรายบุ
้
คคลและ
รายกลุม่ และการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
ในระหว่างปฏิบตั ิการ
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วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.2 คุณภาพของรายงานปฎิบตั กิ ารซึง่
แสดงการอภิปรายผลที่คานึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
3.3 การตอบปั ญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชันเรี
้ ยน
3.4 แบบทดสอบ สอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรี ยนด้ วยโจทย์ทตี่ ้ องใช้ ทกั ษะ
ทางปั ญญา
3.5 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
ปฏิบตั ิการ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมายทังงานรายบุ
้
คคลและงาน
กลุม่
4.2 สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นทังในฐานะผู
้
้ นาและ
สมาชิกกลุม่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน
4.1 การทางานทีม่ อบหมายหรื อรายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองเป็ นบุคคล
และรายกลุม่
4.2 มีการฝึ กปฏิบตั ิในชันเรี
้ ยนเป็ นกลุม่ ซึง่
นิสติ มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กนั
4.3 มีการเปลีย่ นกลุม่ ปฏิบตั กิ ารตาม
กิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อให้ นิสติ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยไม่ยดึ ติดกับ
เพื่อนที่ใกล้ ชิด

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
4.2 ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่
มอบหมายหรื อรายงานกลุม่ ของนิสติ
4.3 ให้ นิสติ ประเมินสมาชิกในกลุม่ ทัง้
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อื่นในชันเรี
้ ยน

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู้
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือก
แหล่งข้ อมูลความรู้ทเี่ กี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศทังใน
้
ระดับชาติและนานาชาติ
5.4 มีวจิ ารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ที่เหมาะสม และใช้ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อการรวบรวมข้ อมูล แปล
ความหมาย และสือ่ สารข้ อมูล
ข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้ องทังภาษาพู
้
ดและภาษาเขียน
และภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้
และเหมาะสม

วิธีการสอน
5.1 การสอนโดยใช้ สอื่ ที่นา่ สนใจ เพื่อเป็ น
ตัวอย่างกระตุ้นให้ นิสติ เห็นประโยชน์จาก
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
ข้ อมูลและการสืบค้ น
5.2 การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองทีต่ ้ องสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศและ
เรี ยบเรี ยง นาเสนอเป็ นภาษาเขียน และ
การรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน รายงาน หรื อ
เผยแพร่ตอ่ ชุมชนโดยใช้ สอื่ ที่นา่ สนใจ
ประกอบ
5.3 การแนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล
และแหล่งข้ อมูลในการทารายงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษาเขียน
จากรายงาน
5.2 ประเมินทักษะการใช้ สอื่ และการใช้
ภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานหน้ า
ชันเรี
้ ยน
5.3 ประเมินรายงานการสืบค้ นข้ อมูล
ด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1
แนะนารายวิชา ความหมายและบทบาทของ
13 ม.ค. 58 วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ และ
วัฒนาการของวิทยาศาสตร์ การอาหารและ
โภชนาการและการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร คุณธรรมและจริ ยธรรมของ
นักวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
หน่วยงาน และแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2
องค์ประกอบของอาหารและคุณสมบัติทาง
20 ม.ค. 58 เคมี คุณค่าทางโภชนาการ

3
สาเหตุของการเสือ่ มเสียของอาหาร ,
27 ม.ค. 58 วัตถุเจือปนอาหาร
ฝึ กปฎิบตั ิและเขียนรายงานบทปฏิบตั ิการ :
การเสือ่ มเสียของอาหาร และการใช้ วตั ถุเจือ
ปนอาหาร
4
หลักการถนอมอาหารเบื ้องต้ น (การใช้ ความ
3 ก.พ.58 ร้ อน และความเย็น การทาแห้ ง การใช้ เกลือ
และน ้าตาล การหมัก และการฉายรังสี)
ฝึ กปฎิบตั ิ : การถนอมอาหารเบื ้องต้ นด้ วยวิธี
ต่างๆ
5
ศึกษาตัวอย่างการแปรรูปและถนอมอาหาร
17 ก.พ.58 จากชุมชน ผู้ประกอบการ และโรงงานอาหาร
และนาปั ญหา ข้ อเด่น หรื อข้ อด้ อยมาเป็ น
โจทย์ในชันเรี
้ ยน (ครัง้ ที่ 1)

จานวน
(ชม.)
4

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
1. ชี ้แจงการเรี ยน
2. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
3. มอบหมายรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองและแนะนาการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหาข้ อมูล

4

1. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
2. การรายงานหน้ าชันเรี
้ ยนเป็ นกลุม่ ใน
หัวข้ อคุณธรรมและจริ ยธรรมของ
นักวิทยาศาสตร์ การอาหารฯ หน่วยงาน
และแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
1. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
2. ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนรายงานการเสือ่ ม
เสียของอาหารและการใช้ วตั ถุเจือปน
อาหาร เป็ นรายกลุม่

อ. เสาวภาคย์

1. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
2. บทปฏิบตั ิการ การถนอมอาหาร
เบื ้องต้ น
3. ฝึ กปฏิบตั ิเป็ นรายกลุม่ (แบ่งกลุม่ โดย
เรี ยงลาดับรหัส)
1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. กาหนดหัวข้ อการอภิปรายกลุม่
3. รายงานหน้ าชันเรี
้ ยนในรูปของสือ่ พาว
เวอร์ พอยต์ รายงาน หรื อสือ่ อื่น ๆ

อ. เสาวภาคย์

4

4

4
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ผู้สอน
ผศ.ดร.อรัญญา

อ. เสาวภาคย์

อ. เสาวภาคย์
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6
ศึกษาตัวอย่างการแปรรูปและถนอมอาหาร
24 ก.พ.58 จากชุมชน ผู้ประกอบการ และโรงงานอาหาร
และนาปั ญหา ข้ อเด่น หรื อข้ อด้ อยมาเป็ น
โจทย์ในชันเรี
้ ยน (ครัง้ ที่ 2)
7
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
3 มี.ค.58 ฝึ กปฎิบตั ิ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชน

4

8
นมและผลิตภัณฑ์นม
10 มี.ค.58 ฝึ กปฎิบตั ิ : การทาไอศกรี ม

4

9
สอบกลางภาค
17 มี.ค.58
10
ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ธญ
ั ชาติ
24 มี.ค.58 ฝึ กปฎิบตั ิ : การทาผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ

4

4

11
ผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้
31 มี.ค.58 ฝึ กปฎิบตั ิ : การเลือกวัตถุดิบ ปั จจัยที่มีผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงสีและเนื ้อสัมผัสของผัก
ระหว่างการแปรรูป

4

12
เนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื ้อ
7 เม.ย.58 ฝึ กปฎิบตั ิ : การเลือกผลิตภัณฑ์จากเนื ้อสัตว์
และการแปรรูป

4

1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
อ. เสาวภาคย์
2. กาหนดหัวข้ อการอภิปรายกลุม่
3. รายงานหน้ าชันเรี
้ ยนในรูปของสือ่ พาว
เวอร์ พอยต์ รายงาน หรื อสือ่ อื่น ๆ
1. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
อ. เสาวภาคย์
2. นาเสนอรายงานบทปฏิบตั ิการหน้ าชัน้
เรี ยนโดยใช้ สอื่ ประกอบ
1. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
อ. เสาวภาคย์
2. บทปฏิบตั ิการ การทาไอศกรี ม
3. ฝึ กปฏิบตั ิเป็ นรายกลุม่
(แบ่งกลุม่ ตามความสมัครใจ)

1. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
ผศ.ดร.อรัญญา
2. บทปฏิบตั ิการ การทาผลิตภัณฑ์จาก
ธัญชาติ
3. ฝึ กปฏิบตั ิเป็ นรายกลุม่ (แบ่งกลุม่ โดย
เรี ยงลาดับรหัส)1. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
ผศ.ดร.อรัญญา
2. บทปฏิบตั ิการ ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงสีและเนื ้อสัมผัสของผัก
ระหว่างการแปรรูป
3. ฝึ กปฏิบตั ิเป็ นรายกลุม่ (แบ่งกลุม่ ตาม
ความสมัครใจ)
1. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
ผศ.ดร.อรัญญา
2. บทปฏิบตั ิการ การผลิตปลาเส้ นและ
ปลาบดแผ่น
3. ฝึ กปฏิบตั ิเป็ นรายกลุม่
(แบ่งกลุม่ ตามความสมัครใจ)

13
วันหยุดสงกรานต์
14 เม.ย.58
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14
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และบทบาทของบรรจุ
21 เม.ย.58 ภัณฑ์ตอ่ การยืดอายุอาหาร
ฝึ กปฎิบตั ิ : ชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารต่อ
คุณภาพผักผลไม้

4

15
การเผยแพร่ความรู้จากการระดมสมอง และ
28 เม.ย.58 แนวทางแก้ ปัญหาจากการศึกษาตัวอย่างการ
แปรรูปและถนอมอาหารจากชุมชน
ผู้ประกอบการ และโรงงานอาหาร
16
วันหยุดฉัตรมงคล
5 พ.ค..58
17
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านอาหาร
13 พ.ค.58 ภูมิปัญญาด้ านอาหารอาเซียน
รายงานในชันเรี
้ ยน
18-19 สอบปลายภาค
18 – 29
พ.ค.58

4

4

1. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
2. บทปฏิบตั ิการ ชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
ต่อคุณภาพผักผลไม้
3. ฝึ กปฏิบตั ิเป็ นรายกลุม่
(แบ่งกลุม่ ตามความสมัครใจ)
1. กิจกรรม เผยแพร่ความรู้สชู่ มุ ขน ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์
เป็ นต้ น

ผศ.ดร.อรัญญา

อ.เสาวภาคย์

1. บรรยายโดยใช้ สอื่ พาวเวอร์ พอยต์
ผศ.ดร.อรัญญา
2. นาเสนอรายงานบทปฏิบตั ิการหน้ าชัน้
เรี ยนโดยใช้ สอื่ ประกอบ

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ผลการเรี ยนรู้

กิจกรรมการประเมิน

2.1
3.1, 3.2, 3.4
5.3-5.5,5.7

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-รายงานปฏิบตั ิการ เล่มรายงาน

1.1-1.5
3.4
4.1

-การเข้ าชันเรี
้ ยน
-พฤติกรรมทังในและนอกชั
้
นเรี
้ ยน
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
25%
25%
25%

10%
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1.1-1.5
3.1, 3.2, 3.4
4.1-4.2
5.3-5.5, 5.7

-การมีสว่ นร่วมในการคิด วิเคราะห์ และการรายงาน
หน้ าชันเรี
้ ยน
-การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทางานที่
มอบหมาย หรื อรายงานทังรู้ ปแบบบุคคลและกลุม่

มคอ. 3

สัปดาห์ ท่ ี 36, 8, 11-15

15%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
-สื่อและพาวเวอร์ พอยต์ประกอบการบรรยาย
- ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล. 2553 เอกสารประกอบการสอน วิชา วอภ 101 วิทยาศาสตร์ การอาหารและ
โภชนาการเบื ้องต้ น. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
1. มลศิริ วีโรทัย และ ปาริฉตั ร หงสประภาส .2544. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม .
พัฒนาคุณภาพวิชาการ, กรุงเทพ.
2. คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .2552 .
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร . ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 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. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
-วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น วารสารอาหาร โภชนาการสาร วารสารอุตสาหกรรม
เกษตร Food Technology, Food Research International, Journal of Food Science, Trends in
Food Science Technology เป็ นต้ น
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
-การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
-นิสิตประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน (แบบ มศว.ปค003, ปค 004) ผ่านระบบ
ข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาสาหรับนิสิต (supreme 2004) โดยประเมินอาจารย์ผ้ สู อน วิธีการสอน
สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
-การสังเกตการณ์ของผู้สอน
-ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
-คุณภาพรายงานปฎิบตั กิ ารกลุม่ รายงานการศึกษาค้ นคว้ ารายบุคคลตามความสนใจของผู้เรี ยน และงานที่
มอบหมายเป็ นครัง้ คราว
3. การปรับปรุงการสอน
-การประชุมระดมสมองจากผู้สอนและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนเมื่อสิ ้นสุด
ภาคการศึกษา
-อาจารย์ผ้ สู อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากข้ อคิดเห็นและคาชี ้แนะจากการสัมมนาฯ และ
จากผลประเมินประสิทธิผลรายวิชา
-อาจารย์ผ้ สู อนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
คณะกรรมการวิชาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิตโดยการสุม่ ประเมินข้ อสอบและความ
เหมาะสมของการให้ คะแนน ทังคะแนนดิ
้
บและระดับคะแนน ของรายวิชาจานวน 60% ของรายวิชาทังหมดภายใน
้
รอบเวลาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-คณะกรรมการวิชาการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก ผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยนิสิต ผลการประเมินการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาของอาจารย์ผ้ สู อน (รายงานการ
ทบทวนเนือ้ หา กลยุทธ์ การสอน และแนวทางการปรับปรุ งพัฒนา) ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
เพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
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