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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา วอภ 312 การแปรรูปอาหาร 2
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 312 การแปรรูปอาหาร 2
FSN 312 Food Processing II
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ ูสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร. พิสทุ ธิ หนักแน่น
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ มีความเข้ าใจหลักการถนอมและแปรรูปอาหารด้ วยวิธที างกายภาพ เช่น การใช้ ความร้ อน การ
ใช้ อุณหภูมิต่า การทาแห้ ง การใช้ รังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า และเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ผลกระทบของการแปรรูปต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
1.2 เพื่อให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและการเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์และวิธกี ารบรรจุ
1.3 เพื่ อให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารระหว่ างการเก็บ
รักษาและขนส่งกระจายสินค้ าผลิตภัณฑ์
1.4 เพื่อให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสะอาดและการนาของเหลือทิ้งมาใช้ ประโยชน์
การ
บาบัดนา้ เสีย
1.5 เพื่อให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการแปรรูปอาหารทางกายภาพในอาหารพื้นบ้ าน
1.6 เพื่อให้ สามารถประยุกต์ใช้ หลักการและเทคนิคการแปรรูปอาหารที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปด้ วยวิธที างกายภาพที่สอดคล้ องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบันและการปรับใช้ หลักการแปรรูปในอาหารพื้นบ้ าน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการแปรรูปและถนอมอาหารด้ วยวิธีต่าง ๆ ทางกายภาพ เช่น การใช้ ความร้ อน การใช้ อุณหภูมิต่า การทา
แห้ ง การใช้ รังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า คุณสมบัติและการเลือกใช้ บรรจุ ภัณฑ์ วิธีการบรรจุ ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารระหว่างการเก็บรักษาและขนส่งกระจายสินค้ าผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ หลักการ
แปรรู ปในอาหารพื้ นบ้ า น การใช้ เทคโนโลยีสะอาดและการนาของเหลื อทิ้งมาใช้ ประโยชน์ การบ าบั ดน้า เสีย
ผลกระทบของการแปรรูปด้ วยวิธที างกายภาพต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี
ไม่มี
30 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 312 การแปรรู ป
อาหาร 2

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

                       

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 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

วิธีการสอน
1.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ผลิตหรืออุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอนบรรยายและมอบหมาย
งาน
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วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรง
ต่อเวลา
1.2 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการ
สอบ
1.3 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารใน
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
1.4 สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก
ขณะเข้ าชั้นเรียน
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2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั

2.1.3

ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู หลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับการแปรรูปด้ วยวิธที างกายภาพ
บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสะอาด การนา
ของเหลือทิ้งมาใช้ ประโยชน์ การบาบัด
นา้ เสีย
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้ แก่ เคมี
อาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร
วิศวกรรมอาหาร เพื่อให้ สามารถเข้ าใจ
เทคโนโลยีการแปรรูปและผลของการ
แปรรูปต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการสอน
พาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การอภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาค
2.2 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
2.3 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
เกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ต่อ
ปัญหาจากตัวอย่างกรณีศึกษาและ
แสดงความคิดเห็นในการแก้ ปัญหาใน
ระหว่างการบรรยายในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3.2 การตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
3.3 การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
ด้ วยโจทย์ท่ตี ้ องใช้ ทกั ษะทางปัญญา

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหา
ข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจและประเมิน
ข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย
และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปัญหา
หรืองานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความ
เข้ าใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มการแปรรูป
อาหาร ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ
ได้ แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

วิธีการสอน
4.1 การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองเป็ นรายกลุ่มเกี่ยวกับ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.2 ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสติ กลุ่ม
เดียวกัน
4.3 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื ทั้งในและนอกชั้น
เรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทาง
สถิตหิ รือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องมาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก
และใช้ รปู แบบของการนาเสนอที่
เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่
แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือก
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้ และ
เหมาะสม

วิธีการสอน
5.1 การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ที่ต้อง
สืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศ ตารา และ
บทความวิจัยภาษาอังกฤษ และเรียบ
เรียงและนาเสนอเป็ นภาษาเขียน
(ภาษาไทย)
5.2 ฝึ กหัดทักษะการคานวณทาง
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 พิจารณาจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง ในด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ และการใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง
5.2 การสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วย
การแก้ โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบ
มาก่อน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

การแปรรูปอาหารโดยใช้ อณ
ุ หภูมติ ่า
-หลักการแช่เย็นและแช่แข็ง
-เครื่องแช่แข็ง และกรรมวิธกี ารผลิตอาหาร
แช่แข็ง
-คุณภาพของอาหารแช่แข็ง

2

การใช้ รังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในการ
แปรรูปอาหาร: อัลตราไวโอเลต ไมโครเวฟ
และอินฟราเรด
การแปรรูปโดยไม่ใช้ ความร้ อน : High
pressure cooking, Pulsed electric field
การทอดและการย่างและการปรับใช้ ในอาหาร
พื้นบ้ าน
membrane technology, ultrasound
technology
เทคโนโลยีสะอาด การจัดการของเหลือทิ้ง
และการบาบัดนา้ เสีย

2

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและให้ นสิ ติ
อภิปรายกรรมวิธกี ารแช่แข็งที่
เกี่ยวข้ อง คุณสมบัตอิ าหารแช่แข็งที่
ต้ องการ และปัจจัยที่มผี ลต่อ
คุณสมบัตอิ าหารแช่แข็ง
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

อ.พิสทุ ธิ

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

อ.พิสทุ ธิ

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

อ.พิสทุ ธิ

2

อ.พิสทุ ธิ

7

คุณสมบัติ การเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ และวิธกี าร
บรรจุ

2

8

Extrusion cooking, Ohmic heating

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ผลิตหรืออุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่จาหน่ายในตลาด
และให้ นิสติ อภิปรายเกี่ยวกับการ
เลือกใช้ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมกับอาหาร
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

9

สอบกลางภาค

3
4
5
6

จานวน
(ชม.)
2

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูส้ อน
อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

หน้ า 6

วอภ 312 การแปรรูปอาหาร 2

มคอ. 3

10

พื้นฐานเทคโนโลยีการแปรรูปด้ วยวิธที าง
กายภาพ
การแปรรูปโดยการทาแห้ ง:
-หลักพื้นฐานของการทาแห้ ง
-ความสัมพันธ์ของอาหารกับนา้ ในอาหาร

2

11

การแปรรูปโดยการทาแห้ ง:
-คุณสมบัตลิ มร้ อน
-psychrometric chart
-เส้ นกราฟการทาแห้ ง อัตราการทาแห้ ง

2

12

การแปรรูปโดยการทาแห้ ง:
-เครื่องอบแห้ ง กรรมวิธกี ารผลิต
อาหารแห้ ง
การแปรรูปโดยการทาแห้ ง:
-เครื่องอบแห้ ง กรรมวิธกี ารผลิต
อาหารแห้ ง (ต่อ)
-ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ ง และความคงตัวของ
การทาแห้ ง
-การปรับใช้ การทาแห้ งในอาหารพื้นบ้ าน

2

การแปรรูปด้ วยความร้ อน (Thermal
Processing)
-ประเภทของอาหาร และจุลนิ ทรีย์ท่ี
เกี่ยวข้ อง
- ระดับความร้ อนในการฆ่าเชื้อ
-พาสเจอร์ไรซ์เซชัน
- สเตอร์ริไลซ์เซชันด้ วยความร้ อน

2

13

14

2

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ชี้แจงการเรียน
2. มอบหมายรายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองและแนะนาแหล่ง
สืบค้ นข้ อมูล
3. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ฝึ กหัดทักษะการคานวณทาง
คณิตศาสตร์ด้วยโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
การประเมินคุณสมบัตลิ มร้ อนด้ วย
psychrometric chart การสร้ าง
เส้ นกราฟการทาแห้ ง และการคานวณ
อัตราการทาแห้ ง
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

อ.พรทิพย์

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ งและให้ นิสติ
อภิปรายกรรมวิธกี ารทาแห้ งที่
เกี่ยวข้ อง คุณสมบัตอิ าหารแห้ งที่
ต้ องการ และปัจจัยที่มผี ลต่อ
คุณสมบัตอิ าหารแห้ ง
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
อาหารสด (ระบุคุณสมบัตขิ องอาหาร
Aw, pH) และให้ นิสติ อภิปรายการ
เสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ท่อี าจเกี่ยวข้ อง
และเลือกระดับความร้ อนในการฆ่า
เชื้อ
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่จาหน่ายในตลาด
และให้ นิสติ อภิปรายวิธกี ารฆ่าเชื้อ
และคุณลักษณะผลิตภัณฑ์

อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์
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17

18
19-20
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การแปรรูปด้ วยความร้ อน (Thermal
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2
Processing)
2. ฝึ กหัดทักษะการคานวณทาง
-อัตราการทาลายเชื้อจุลินทรีย์
คณิตศาสตร์ด้วยโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
-รูปแบบการถ่ายเทความร้ อนและปัจจัยที่มี
ค่า D, Z และ F
ผลต่อการส่งผ่านความร้ อน
-เครื่องมือและวิธกี ารวัดการส่งผ่านความ
ร้ อน
การแปรรูปด้ วยความร้ อน (Thermal
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2
Processing)
2. ฝึ กหัดทักษะการคานวณทาง
-วิธกี ารคานวณเกี่ยวกับ Fo และเวลาใน
คณิตศาสตร์ด้วยโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
การฆ่าเชื้อ
การสร้ างกราฟการส่งผ่านความร้ อน
-การทาลายจุลินทรีย์ด้วยความร้ อนที่
การคานวณ Fo และเวลาในการฆ่าเชื้อ
อุณหภูมสิ งู (UHT)
-ผลของการแปรรูปใช้ ความร้ อนต่อคุณภาพ
อาหาร
การแปรรูปด้ วยความร้ อน (Thermal
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2
Processing)
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
เสื่อมเสียของอาหารกระป๋ อง (กรณี
-การบรรจุกระป๋ อง (canning)
จริงที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคเจ็บป่ วยหรือ
-หม้ อนึ่งฆ่าเชื้อ
เสียชีวิต หรือสินค้ าถูกฟ้ องหรือตี
-บรรจุภัณฑ์สาหรับกระบวนการทาลาย
กลับ) และให้ นิสติ อภิปรายสาเหตุท่ี
จุลินทรีย์ด้วยความร้ อน
ทาให้ เกิดการเสื่อมเสีย
-ลักษณะการเสื่อมเสียของอาหารกระป๋ อง
สัปดาห์หลังวันสุดท้ ายของการเรียนภาคปลาย (นิสตทารายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง)
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน

2.1-2.3
3.2-3.3
5.1
1.1-1.3
4.1

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-การเข้ าชั้นเรียน
-พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
9
19-20

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

5%

40%
40%
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1.1-1.3
-การมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และอภิปราย
1, 6-7, 13-14, 17
2.3
กรณีศึกษาในชั้นเรียน
18
3.1-3.2
-การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทารายงานกลุ่ม
4.1-4.4
5.2, 5.3, 5.7
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15%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
-พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์. 2557. เอกสารประกอบการสอน “การแปรรูปด้ วยความร้ อน” (ส่วนหนึ่งใน
รายวิชา วอภ 132 การแปรรูปอาหาร 2) สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 151 หน้ า
-สื่อและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยายหัวข้ อการทาแห้ ง การแปรรูปโดยใช้ ความร้ อน การแช่เย็น
การแช่แข็ง การใช้ รังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในการแปรรูปอาหาร Ohmic heating High pressure cooking การ
ทอด การย่าง เทคโนโลยีสะอาด การจัดการของเหลือทิ้ง การบาบัดนา้ เสีย คุณสมบัติ การเลือกใช้ บรรจุ ภัณฑ์
วิธกี ารบรรจุ Extrusion cooking และMembrane technology
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. นิธิยา รัตนาปนนท์. 2544. หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้ น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
2. ปุ่ น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541. บรรจุภัณฑ์อาหาร. บริษัท แพคเมทส์ จากัด.
กรุงเทพมหานคร.
3. วิไล รังสาดทอง. 2543. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร. คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ.
4. Heldman, D.R., and R.W. Hartel. 1997. Principle of Food Processing. New York : Chapman &
Hall
5. Rahman M. Shafiur. 1999. Handbook of Food Preservation. Marcel Dekker, Inc.
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วอภ 312 การแปรรูปอาหาร 2

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรั บ การทวนสอบระดับ รายวิ ชา คณะกรรมการผู้ รั บ ผิดชอบหลั กสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่ อพิจารณาความสอดคล้ องกับ
เนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และน าเสนอแผนการปรั บ ปรุ ง รายวิ ชาในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป
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