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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 352 ปฏิบตั ิการแปรรูปอาหาร 2
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 352 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
FSN 352 Food Processing Laboratory II
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต (0-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
/อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร. พิสทุ ธิ หนักแน่น
อาจารย์ผ้ ูสอน อ.ดร. พิสทุ ธิ หนักแน่น/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
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 ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 ธันวาคม พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า

ดร.พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับ การแปรรูปด้ วยวิธที างกายภาพ เช่น การใช้ ความร้ อน การใช้ อุณหภูมิต่าํ การ
ทําแห้ ง การใช้ รังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า การบรรจุ เทคโนโลยีสะอาด การนําของเหลือทิ้งมาใช้ ประโยชน์ การ
บําบัดนํา้ เสีย
1.2 เพื่อฝึ กทักษะการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้ อง
1.3 เพื่อฝึ กกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และฝึ กปฏิบัติตามระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปด้ วยวิธที างกายภาพที่สอดคล้ องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบันและการปรับใช้ หลักการแปรรูปในอาหารพื้นบ้ าน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา วอภ 312 โดยให้ นิสติ ฝึ กปฏิบัติแล้ วนําข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุและผลตาม
หลักวิทยาศาสตร์
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
45 ชั่วโมง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 352 ปฏิบตั ิการ
แปรรูปอาหาร 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
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมาย
ทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสมํ่าเสมอถึงความซื่อสัตย์
สุจริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
1.4 เคารพ กฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆของ
องค์กรและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่นื

วิธีการสอน
1.1 ชี้แจงระเบียบและข้ อควรปฏิบตั ใิ น
การทําปฏิบตั กิ าร
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอนบรรยายและมอบหมายงาน
โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและกลุ่ม การทํางานร่วมเป็ นกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน
ตรงต่อเวลา
1.2 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตใน
การสอบ
1.3 สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกขณะเข้ าปฏิบตั กิ าร

วิธีการสอน
2.1 การบรรยาย
2.2 การบรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองเพื่อ
จัดทํารายงานปฏิบตั กิ าร

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การทดสอบย่อย
2.2 การสอบปลายภาค
2.3 รายงานปฏิบตั กิ าร

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู�หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับมี
ความรู�หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการทําแห้ ง
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์และความสมบูรณ์ของกระป๋ อง
การแช่เย็น การแช่แข็ง การทอดอาหาร การบรรจุ
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้ แก่ เคมีอาหาร
จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร เพื่อให้
สามารถเข้ าใจเทคโนโลยีการแปรรูปและผลของ
การแปรรูปต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
แก้ ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
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3. ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหาข้ อเท็จจริง ทํา
ความเข้ าใจและประเมินข้ อมูลสารสนเทศ
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้ อมูลที่
หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปัญหา
หรืองานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความเข้ าใจอัน
ถ่องแท้ ในกลุ่มการแปรรูปอาหาร ในบริบททาง
วิชาชีพและวิชาการ ได้ แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการฝึ กฝน จาก
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา

วิธีการสอน
3.1 การฝึ กปฏิบตั กิ าร
3.2 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ผลจากการ
ทดลอง วิจารณ์ผลโดยอ้ างอิงความรู้จาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศ และสรุปผลตาม
วัตถุประสงค์ของบทปฏิบตั กิ าร
3.2 ฝึ กตั้งคําถาม ตั้งสมมติฐาน ทดลอง
วิเคราะห์ และสรุปผล ในการทํา
ปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหารเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานปฏิบตั กิ าร
3.2 คุณภาพของรายงานปฏิบตั กิ าร
แปรรูปอาหารเพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดทางวิทยาศาสตร์
3.3 การสอบปลายภาคเรียนด้ วย
โจทย์ท่ตี ้ องใช้ ทกั ษะทางปัญญา
3.4 สังเกตทักษะปฏิบตั กิ าร

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งใน
ฐานะผู้นาํ และสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้ เหมาะสม
กับบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ

วิธีการสอน
4.1 การฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นรายกลุ่ม
4.2 การจัดทํารายงานปฏิบตั กิ ารเป็ น
รายกลุ่ม
4.3 การจัดทํารายงานและนําเสนอ
รายงานปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหารเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
เป็ นรายกลุ่ม
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วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.2 ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสติ
กลุ่มเดียวกัน
4.3 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิตหิ รือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องมาใช้ ในการวิเคราะห์
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียน รู้จักเลือกและใช้ รปู แบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม สําหรับเรื่องและผู้ฟังที่
แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือก
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร จากแหล่งข้ อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้ อมูล แปล
ความหมาย และสื่อสารข้ อมูลข่าวสารและ
แนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับ
ข้ อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ องทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้
งานได้ และเหมาะสม

วิธีการสอน
5.1 การทํารายงานปฏิบตั กิ ารที่ต้อง
สืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศและเรียบเรียง
นําเสนอเป็ นภาษาเขียน
5.2 ฝึ กวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5.3 ฝึ กการนําเสนองานด้ วยภาษาพูด
และสื่อพาวเวอร์พอยต์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 พิจารณาจากรายงานปฏิบตั กิ าร
ในด้ านการวิเคราะห์และวิจารณ์ผล
การทดลองด้ วยความรู้จากการสืบค้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 พิจารณาจากรายงานปฏิบตั กิ าร
ในด้ านการใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง
5.3 คุณภาพการนําเสนองานด้ วย
ภาษาพูด
5.4 คุณภาพสื่อพาวเวอร์พอยต์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

มคอ. 3

หัวข้อ/รายละเอียด

จํ านวน
(ชม.)
3

1

แนะนําข้ อปฏิบตั ใิ นการทําปฏิบตั กิ าร การ
วิเคราะห์ผล การเขียนรายงาน

2

การทอดอาหาร

3

3

การแช่เย็นและแช่แข็งอาหาร

3

4

การตรวจสอบคุณภาพนํา้ ทิ้ง

3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
1. ชี้แจงการเรียนปฏิบตั กิ าร
2. ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
3. แนะนําแหล่งสืบค้ นข้ อมูล
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ

ผูส้ อน
อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ
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5

การพาสเจอไรส์นาํ้ ผลไม้

6

การพาสเจอไรส์นมดิบ

7

ปฏิบตั กิ ารพัฒนากระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1

8

ปฏิบตั กิ ารพัฒนากระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2

9

มคอ. 3

1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
3
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
3
1. นิสติ ค้ นคว้ าข้ อมูลจาก แหล่งข้ อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อนํามาใช้ ประกอบการ
แก้ ปัญหาโดยใช้ โจทย์ปัญหาจาก
ชุมชน ซึ่งได้ รับระหว่างการสํารวจตาม
โครงการบริการวิชาการของคณะฯ
โดยเน้ นให้ นิสติ แก้ ปัญหาด้ วยการ
พัฒนากระบวนการแปรรูป
2. นิสติ ฝึ กตั้งโจทย์ปัญหา การสังเกต)
รวบรวมข้ อมูล (การตั้งสมมติฐาน
ออกแบบการทดลอง วางแผน เตรียม
วัสดุอปุ กรณ์ และทําการทดลอง
3
1. นิสติ ทําการทดลองตามแผนที่ได้
วางไว้ จากปฏิบตั กิ ารพัฒนา
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่
1
สอบกลางภาค
3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า

อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

7

วอภ 352 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

10

11

12

13

14

ปฏิบตั กิ ารพัฒนากระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3

มคอ. 3

3

1. นิสติ นําเสนอผลการทําปฏิบตั กิ าร
พัฒนากระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ เทคนิคพาวเวอร์
พ้ อยและ วิเคราะห์ และสรุปผลการ
ทดลองด้ วย เทคนิคทางสถิติ /
คณิตศาสตร์ ตลอดจนวิจารณ์ผลการ
ทดลองโดยอ้ างอิงความรู้จาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
การผลิตอาหารผง
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
3
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
การตรวจสอบคุณภาพอาหารผง
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
3
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
การทําแห้ งแบบถาด
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
3
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
งดการเรียนการสอนในวันสงกรานต์) (นิสติ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า

อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

อ.พิสทุ ธิ

ผศ.พรทิพย์
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15

16

17

18
19

มคอ. 3

1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตะเข็บ
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
3
กระป๋ อง
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุ
1. บรรยายเกี่ยวกับปฏิบตั กิ าร
3
กระป๋ อง
โดยสังเขป
2. ฝึ กปฏิบตั กิ าร
3. ทดสอบย่อย
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
ด้ วยเทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
5. วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิง
ความรู้จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
งดการเรียนการสอนในวันพืชมงคล (นิสติ ศึกษาค้ นคว้ าทํารายงานด้ วยตนเอง)
สอบปลายภาค
การผลิตอาหารกระป๋ อง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
2.1-2.3
2.1-2.3/3.2-3.3
1.1-1.5
3.4
4.1

3

กิจกรรมการประเมิน

-ทดสอบย่อย
-สอบปลายภาค
-การเข้ าชั้นเรียน
-พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า

กําหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที)่
2-6, 11-16
17
ทุกสัปดาห์

วิทยากร

ผศ.พรทิพย์

ผศ.พรทิพย์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
15%
30%
10%
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2.3
3.1-3.2
4.1-4.3
5.1-5.5, 5.7
2.3
3.1-3.2
4.1-4.3
5.1-5.5, 5.7

-ทักษะปฏิบัติการ
-รายงานปฏิบัติการ

-การนําเสนอรายงานผลการทําปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ หน้ าชั้นเรียนโดยใช้
สื่อพาวเวอร์พอยต์

มคอ. 3

3-11

30%

8-11

15%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลักทีก่ ําหนด
- พิสทุ ธิ์ หนักแน่น, พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์. 2554. คู่มือปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2, เอกสาร
ประกอบการสอน วอภ 352 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 87 หน้ า
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
กระทรวงสาธารณสุข. 2535. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2535) เรื่องอาหารในภาชนะ
บรรจุท่ปี ิ ดสนิท, กระทรวงสาธารณสุข, 3 หน้ า
กระทรวงอุตสาหกรรม. 2530. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 51-2530 สับปะรดกระป๋ อง (canned
pineapple), สําหนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, 16 หน้ า
คมสันต์ จุลสุคนธ์, ประวัติ วราสินธ์, วราวุธ ทิพทัส. 2533. double seam, ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทรอแยลแคน
อินดัสทรีส์ จํากัด, กรุงเทพฯ
งามทิพย์ ภู่วโรดม. 2550. การบรรจุอาหาร. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิรนาม. บทปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตะเข็บกระป๋ อง
(Examination of canned
integrity), เอกสารประกอบรายวิชา FT 431 (H), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, กรุงเทพ
นิรนาม. บทปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการผลิตอาหารกระป๋ อง (Canning), เอกสารประกอบรายวิชา FT 431 (H),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, กรุงเทพ
นิรนาม. บทปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋ อง (Quality Evaluation of Canned
Foods), เอกสารประกอบรายวิชา FT 431 (H), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, กรุงเทพ
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
-วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสติ ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธกี ารจัดการเรียนการ
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
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสติ เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สําหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับ
เนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดําเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และนําเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงาน ผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้นเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป
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