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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 362 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์อาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 362 ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
FSN 362 Food Analysis Laboratory
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
อาจารย์ ดร.พิสทุ ธิ หนักแน่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาค การศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ทนก 206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเรียนรู้ เข้ าใจ และได้ ทาํ ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา วอภ342 การวิเคราะห์
อาหาร
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ทางด้ านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์อาหาร
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับรายวิชา วอภ342
ตามหลักวิทยาศาสตร์

โดยให้ นิสติ ฝึ กปฏิบัติแล้ วนําข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุและผล

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี
ไม่มี
45 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
ไม่มี

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 362 ปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์อาหาร

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 าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาํ ปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครง
รายวิชาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1
มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสมํ่าเสมอถึงความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วิธีการสอน
1.1 สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะสอน ทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน
และ
มอบหมายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรง
ต่อเวลา
1.2 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารต่างๆ
เมื่อมีการทํารายงานส่งในรายวิชา
1.3 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการ
สอบ
1.4 สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกขณะเข้ าร่วมกิจกรรม การมี
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั บุคคลรอบข้ าง
1.5 พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สมั พันธ์กนั ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการอาหารอย่างกว้ างขวางและเป็ นระบบ ได้ แก่
ความรู้ความเข้ าใจด้ านเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาล โภชนาการและการทําวิจัย
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพอื่น ได้ แก่ การบริหารจัดการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ และ
เทคโนโลยีชีวภาพในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการใน
สาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ 2.1 การสอบปลายภาค
สอน
2.2 การตอบคําถามในชั้นเรียน
2.2 การอภิปราย ระดมสมอง
2.3 รายงานปฏิบตั กิ าร
2.4 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการนําเสนอรายงานหน้ าชั้น
เรียน
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3. ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหาข้ อเท็จจริง ทําความ
เข้ าใจและประเมินข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้ อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปัญหาหรืองานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทาง
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความเข้ าใจอันถ่องแท้
ในกลุ่มเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร
วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และ
การวิจัย ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ ได้ แก่ การ
ดูแลจัดการกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ
การวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการฝึ กฝน จากเนื้อหา
สาระสําคัญของสาขาวิชา

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 การคิด วิเคราะห์แก้ ปัญหา
และกิจกรรมในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานและกิจกรรม
3.2 การสอบปลายภาคเรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะ
ผู้นาํ และสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน
4.1 การทํารายงานปฏิบตั กิ าร
กิจกรรมกลุ่ม และการนําเสนอ
ผลงาน
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วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.2 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื ทั้งในและนอก
ชั้นเรียน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
5.1 สามารถ ระบุและนําเทคนิคทางสถิตหิ รือ
5.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มาใช้ ในการวิเคราะห์ แปล
ตนเองและการนําเสนอ
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้
5.2 รายงานปฏิบตั กิ าร
อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียน รู้จักเลือกและใช้ รปู แบบของการนําเสนอที่
เหมาะสม สําหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือกแหล่งข้ อมูลความรู้
ที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม และใช้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการ
รวบรวมข้ อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้ อมูล
ข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้ อมูล
ต่างๆ อย่างเหมาะสม

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 พิจารณาจากรายงาน
5.2 พิจารณาจากผลงาน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ และใช้ ส่อื ที่
เหมาะสมในการนําเสนอข้ อมูลต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

บทนําของการทําปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์
อาหาร
1.
แนะนําวิธปี ฏิบตั ติ นในการใช้
ห้ องปฏิบตั กิ าร เครื่องมือและอุปกรณ์
2. การเขียนรายงาน การบันทึกข้ อมูล
3. วิธกี ารสอนและเกณฑ์การประเมินผล
ความปลอดภัยในการใช้ ห้องปฏิบตั กิ าร
1. แนะนําการปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัย
ในห้ องปฏิบตั กิ าร

2

จํ านวน
ชัวโมง
่
3

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายแนะนําระเบียบและวิธกี ารปฏิบตั ิ
ตนในห้ องปฏิบตั กิ าร รวมทั้งการสอบและ
เกณฑ์การประเมินผล
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายแนะนําแนวปฏิบตั เิ พื่อความ
ปลอดภัยในการทําปฏิบตั กิ าร
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า

ผูส้ อน
อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์/
วิทยากรจาก
บริษัทเมท
เลอร์จาํ กัด
อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์
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3

บทปฏิบตั กิ ารที่ 1 การวิเคราะห์หาปริมาณ
ความชื้นและไขมันในอาหาร

3

4

บทปฏิบตั กิ ารที่ 2 การวิเคราะห์หาปริมาณ
โปรตีนและเถ้ าในอาหาร

3

5

บทปฏิบตั กิ ารที่ 3 การวิเคราะห์หาปริมาณ
สารเยื่อใยในอาหาร

3

6

บทปฏิบตั กิ ารที่ 4 การวิเคราะห์อาหารโดย
เทคนิค spectrophotometry

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทําการวิเคราะห์หาความชื้นและไขมันใน
ตัวอย่างอาหาร
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทําการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนและเถ้ า
ในอาหาร
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทําการวิเคราะห์หาปริมาณสารเยื่อใยใน
อาหาร
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร

อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ

อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า

อ.พิสทุ ธิ/
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อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์
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7

บทปฏิบตั กิ ารที่ 6 การวิเคราะห์อาหารโดย
ใช้ เทคนิค Atomic
absorption
spectrophotometry

8

บทปฏิบตั กิ ารที่ 7 การวิเคราะห์อาหารโดย
เทคนิค Chromatography

9
10

การจัดทําฉลากโภชนาการ

มคอ. 3

- ทําการวิเคราะห์อาหารโดยเทคนิค
spectrophotometry
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทําการวิเคราะห์หาปริมาณ โซเดียม ใน
อาหารโดยใช้ เทคนิค Atomic absorption
spectrophotometry
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องและข้ อควร
ระวังอื่นๆ
- ทําการวิเคราะห์หาอาหารโดยเทคนิค
Chromatography
- วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองด้ วย
เทคนิคทางสถิต/ิ คณิตศาสตร์
- วิจารณ์ผลการทดลองโดยอ้ างอิงความรู้
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
- บรรยายหลักการที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการ
จัดทําฉลากโภชนาการ
- ทําการทําฉลากโภชนาการจากผลการ
ทดลองที่นิสติ ทดลองได้
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อ.พิสทุ ธิ/
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อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์

วิทยากร
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11

กิจกรรมปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ อาหาร
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

3

12

กิจกรรมปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ อาหาร
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

3

13

กิจกรรมปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ อาหาร
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

3

14

นําเสนอและอภิปรายผลการทดลองครั้งที่
1

3

สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญโดยกําหนดโจทย์ปัญหาให้ แก่นิสติ แต่
ละกลุ่มและให้ นิสติ หาแนวทางในการ
แก้ ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิจัย
-ครั้งที่ 1 กําหนดโจทย์ปัญหา นิสติ เขียน
แผนการทดลองและแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหาโดยมีการตั้งสมมติฐาน กําหนดตัว
แปรต่างๆที่เกี่ยวข้ องในการทดลอง
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญโดยกําหนดโจทย์ปัญหาให้ แก่นิสติ แต่
ละกลุ่มและให้ นิสติ หาแนวทางในการ
แก้ ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิจัย
-ครั้งที่ 2 นิสติ ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพื่อ
ประกอบการแก้ ไขปัญหา
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญโดยกําหนดโจทย์ปัญหาให้ แก่นิสติ แต่
ละกลุ่มและให้ นิสติ หาแนวทางในการ
แก้ ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิจัย
-ครั้งที่ 2 นิสติ ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพื่อ
ประกอบการแก้ ไขปัญหา (ต่อ)
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นิสติ แบ่งกลุ่มนําเสนอสรุปการทดลองที่
โดยหาข้ อมูลจากเอกสารภายนอก
ประกอบการอภิปราย
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า

อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์

อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์

อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์

อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์

8

วอภ 362 ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร

มคอ. 3

15

นําเสนอและอภิปรายผลการทดลองครั้งที่
2

16
17

งดการเรียนการสอนในวันฉัตรมงคล
กิจกรรม ปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ อาหาร
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

18

3

3

- รายงานการทดลองของนิสติ การทดลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นิสติ แบ่งกลุ่มนําเสนอสรุปการทดลองที่
โดยหาข้ อมูลจากเอกสารภายนอก
ประกอบการอภิปราย
สื่อ
- คู่มอื ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์อาหาร
- รายงานการทดลองของนิสติ การทดลอง

อ.พิสทุ ธิ/
ผศ.ธีรารัตน์

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พิสทุ ธิ/
- จัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ น ผศ.ธีรารัตน์
สําคัญโดยกําหนดโจทย์ปัญหาให้ แก่นิสติ แต่
ละกลุ่มและให้ นิสติ หาแนวทางในการ
แก้ ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิจัย
- นิสติ นําเสนอ สรุป ผลการกิจกรรม
ปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์อาหาร อาหารเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
สอบปลายภาค

หมายเหตุ 1. บทปฏิบตั กิ ารที่ 1-8 เป็ น การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดย
การจัดกิจกรรมให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ เพื่อให้ นักศึกษาได้ มสี ่วนร่วมในการบริการทางวิชาการ โดยตัวอย่างที่
ใช้ ในการศึกษาจะเป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยจะทําการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
2. สัปดาห์ท่ี 1 เป็ นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัทเมทเลอร์จาํ กัด โดยทางบริษัทจะให้ การอบรมการใช้ อปุ กรณ์ในการ
วิเคราะห์อาหาร ซึ่งจะเป็ นการพัฒนาวิชาการร่วมกันระหว่างทางคณะฯ และหน่วยงานภายนอก โดยให้ นิสติ มีส่วนร่วมในการนํา
ความรู้ท่ไี ด้ มาสร้ างคู่มอื การใช้ อปุ กรณ์พ้ ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั ชุมชนรวมถึงการบริการวิชาการได้

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการ
เรียนรู ้

วิธีประเมิน

2.1–2.3
3.1-3.4

การสอบปลายภาค*

2.1-2.3

การนําเสนอผลการทดลองหน้ าชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า

สัปดาห์ที่
ประเมิน
18

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
30%

14-15

10%
9
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3.1-3.4
4.1-4.2
5.1-5.4

1.1-1.3

มคอ. 3

การนําเสนองานตามที่ได้ รับมอบหมาย
ชิ้นงานจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ
ชิ้นงานจากการบูรณาการการเรียนการสอนในการพัฒนา
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก
รายงานบทปฏิบัติการรายบุคคล/รายกลุ่ม
การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งกลุ่มและเดี่ยวที่ได้ รับมอบหมาย
การเป็ นผู้นาํ -ผู้ตามที่ดี และการสร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ผู้อ่นื ทั้งในและนอกชั้นเรียน
การส่งรายงานตรงเวลา

11-13, 17
15

15%
5%

15

5%

3-8, 10,15
ทุกสัปดาห์

30%
5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1.1 คู่มือปฏิบัติการการวิเคราะห์อาหาร วอภ261
1.2 S. Suzanne Nielsen. Food Analysis. Kluwer Acdemic/Plenum, New York.
1.3 Meloan, C.E., Pomeranz, Y. 1980. Food Analysis Laboratory Experimental. AVI, Westport
Connecticut.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
2.1.Jamers, CS. 1995. Analytical Chemistry of Foods. Blackie Academic & Professional.
London.
2.2.Neilson, SS. 1994. Introduction to the Chemical Analysis of Foods. Jone and Barlett
Publishers. Boston.
2.3. Nollet , LM. 1996. Handbook of Food Analysis. Marcel Dekker, Inc. New York
2.4. Pomeranz, Y and Meloan, CE. 1987. Food Analysis: Theory and Practice. 2nd ed. Van
Nostrand Reinhold, New York.
2.5. Robards, K, Haddad, PR, and Jackson, PE. 2001. Principles and Practice of Modern
Chromatographic Methods
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการวิเคราะห์อาหาร
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วอภ 362 ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร

มคอ. 3

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
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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