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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 311 การแปรรูปอาหาร 1
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 311 การแปรรูปอาหาร 1
FSN 311 Food Processing I
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.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 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
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของผลผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงของอาหารตั้งแต่การ
เก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยวพืช การฆ่าสัตว์ การจับสัตว์นา้ และการเสื่อมเสียของอาหาร
1.2 เพื่อให้ มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมและการจัดการวัตถุดิบและนา้ ใช้ เพื่อการแปรรูป
1.3 เพื่อให้ มีความเข้ าใจหลักการถนอมและแปรรูปอาหารด้ วยวิธีทางเคมีชีวภาพ ได้ แก่ การหมัก การใช้
เกลือและน้าตาล การใช้ เอนไซม์ การแปรรูป ขั้นต่า เฮอร์ เดิลเทคโนโลยี และเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณ์ และผลกระทบของการแปรรูปต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
1.4 เพื่อให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ วัตถุเจือปนอาหาร
1.5 เพื่อให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการแปรรูปอาหารทางเคมีชีวภาพในอาหารพื้นบ้ าน
1.6 เพื่ อให้ สามารถประยุ กต์ใช้ หลั กการและเทคนิ คการแปรรูปอาหารที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มี ก ารปรั บ ปรุ งเนื้ อหาเพิ่ ม เติ มเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ด้ วยวิ ธีทางเคมี ชี ว ภาพที่สอดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยีปัจจุบันและการปรับใช้ หลักการแปรรูปในอาหารพื้นบ้ าน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของผลผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงของอาหารตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวพืช การฆ่าสัตว์ การจับสัตว์นา้ การเสื่อมเสียของอาหาร การเตรียมและการจัดการวัตถุดิบและนา้ ใช้
เพื่อการแปรรูป หลักการถนอมและแปรรูปอาหารด้ วยวิ ธีต่างๆทางเคมีชีวภาพ เช่น การหมัก การใช้ เกลือและ
นา้ ตาล การใช้ เอนไซม์ การแปรรูปขั้นต่า เฮอร์เดิลเทคโนโลยี ผลกระทบของการแปรรูปด้ วยวิธที างเคมีชีวภาพต่อ
คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ การใช้ วัตถุเจือปนอาหาร การใช้ หลักการแปรรูปอาหารใน
อาหารพื้นบ้ าน
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 111การแปรรูป
อาหาร 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

                       

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

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน ความรับผิดชอบส่ง
งานตรงต่อเวลา
1.2 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการสอบ
1.3 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารในรายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร การ
ปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกี่ยว การเสื่อมเสีย
ของอาหารและการแปรรูปด้ วยวิธที าง
เคมีชีวภาพ
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้ แก่ เคมี
อาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร
วิศวกรรมอาหาร เพื่อให้ สามารถเข้ าใจ
เทคโนโลยีการแปรรูปและผลของการ
แปรรูปต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการสอน 2.1 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
พาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การอภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
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2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้

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

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

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหารทีมเี รียบเรียงและเชื่อมโยงความรู้
ที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนด้ วย
โจทย์ท่ตี ้ องใช้ ทกั ษะทางปั ญญา (ข้ อสอบอัตนัย
และข้ อสอบลักษณะกรณีศึกษา)

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 วยตนเองเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เป็ นรายกลุ่ม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องมาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก
และใช้ รูปแบบของการนาเสนอที่
เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่
แตกต่างกันได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
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
เทคโนโลยี ก ารแปรรูป อาหารที่ต้ อ ง
สืบ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ ต ารา และ
บทความวิจัยภาษาอังกฤษ และเรียบ
เรี ย งและน าเสนอเป็ นภาษาเขี ย น
(ภาษาไทย)
5.2 ฝึ กหัดทักษะการคานวณทาง
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแปรรูป
อาหาร

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 พิจารณาจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร ในด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
และการใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง
5.2 การสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วยการ
แก้ โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบมาก่อน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

ความรู้พ้ ืนฐานของกระบวนการแปรรูปอาหาร

2

การเสื่อมเสียของอาหาร

จานวน
(ชม.)
2

2

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

1. ชี้แจงการเรียน
2. มอบหมายรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองและแนะนาฐานข้ อมูลและ
เทคนิคการสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์
อาหาร โดยระบุปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่เกี่ยวข้ องและให้ นิสติ อภิปราย
และประเมินสาเหตุของการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้น

อ.พรทิพย์

อ.พรทิพย์
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3

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

2

4
5
6

2
2
2

7
8

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เทคโนโลยีการฆ่าและชาแหละเนื้อสัตว์
เทคโนโลยีการจับสัตว์นา้ และการปฏิบตั หิ ลัง
การจับสัตว์นา้
การเตรียมและจัดการวัตถุดบิ เบื้องต้ น
นา้ ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร

9
10

สอบกลางภาค
การใช้ เกลือและนา้ ตาลในการแปรรูป

11

2

12

การใช้ วัตถุเจือปนอาหารในการแปรรูป (กรด
,สารกันเสีย ,สารกันหืน)
การใช้ วัตถุเจือปนอาหารในการแปรรูป (อิมลั
ซิไฟเออร์ ,สเตบิไลเซอร์ ,เซอร์แฟคแตนท์)

13
14

การใช้ เอนไซม์ในการแปรรูป
การแปรรูปขั้นต่าและเฮอร์เดิลเทคโนโลยี

2
2

15
16

กระบวนการหมัก
การใช้ หลักการแปรรูปอาหารทางเคมีชีวภาพ
ในอาหารพื้นบ้ าน

2
2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ฝึ กหัดทักษะการคานวณทาง
คณิตศาสตร์ด้วยโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ respiration quaotient (RQ)
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

อ.พรทิพย์

2
2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่ างกรณีศึกษาโดยระบุค่าจาก
การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ า และให้ นิ สิ ต
อภิปรายและเสนอวิธกี ารปรับปรุงคุณภาพ
นา้ ที่เหมาะสม

อ.พรทิพย์
อ.พรทิพย์

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ฝึ ก หั ด ทั ก ษ ะ ก า ร ค า น ว ณ ท า ง
คณิตศาสตร์ด้วยโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับการ
หาปริมาณเกลือและนา้ ตาล
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

อ.อุลิสาณ์

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ไม่มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ต้ องการ เนื่ องจาก
เครื่องจักรที่ใช้ ผลิ ตมีความแตกต่ างจาก
อุ ป กรณ์ ใ นห้ องปฏิ บั ติ ก ารโดยให้ นิ สิ ต
อภิ ปรายระดมสมองเลือกใช้ วัตถุเจือปน
อาหารให้ เหมาะสม เพื่ อแก้ ไขให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ตามต้ องการ พร้ อมระบุเหตุผล
การเลือกใช้
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ย ก ตั ว อ ย่ าง ก รณี ศึ ก ษ าเกี่ ย ว กั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ มี อ ายุ ก ารเก็บ รั ก ษา
นาน ให้ นิสิตระบุลักษณะการแปรรูปของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นการใช้ เฮอร์เดิลเทคโนโลยี
หรือไม่ อย่างไร
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

อ.อุลิสาณ์

2

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.พรทิพย์
อ.พรทิพย์
อ.พรทิพย์

อ.อุลิสาณ์

อ.อุลิสาณ์
อ.อุลิสาณ์

อ.อุลิสาณ์
อ.อุลิสาณ์
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สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน

2.1-2.3
3.2-3.3
5.1
1.1-1.3

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-การเข้ าชั้นเรียน
-พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
-การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทารายงานกลุ่ม

1.1-1.3
(ความรับผิดชอบส่งงาน ความสามารถในการทางานร่วมกับ
3.1
ผู้อ่นื จรรยาบรรณวิชาชีพ การวิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้
4.1-4.4
5.2, 5.3, 5.7 คุณภาพของการสืบค้ นและการใช้ ภาษา)

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
9
17-18

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

5%

17-18

15%

40%
40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
-พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์. 2557. เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเตรียม
วัตถุดิบเบื้องต้ น และนา้ ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร (ส่วนหนึ่งในรายวิชา วอภ 133 การแปรรูปอาหาร 3) สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 136 หน้ า
-สื่อและพาวเวอร์ พอยต์ประกอบการบรรยายหัวข้ อความรู้พ้ ื นฐานของการแปรรูป, การเสื่อมเสียของ
อาหาร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ , เทคโนโลยีการฆ่าและชาแหละเนื้อสัตว์, เทคโนโลยีการจับสัตว์
นา้ และการปฏิบัติหลังการจับสัตว์นา้ , การเตรียมและจัดการวัตถุดิบเบื้องต้ น, นา้ ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร, การ
ใช้ เกลือและนา้ ตาลในการแปรรูป , การใช้ วัตถุเจือปนอาหารในการแปรรูป , การใช้ เอนไซม์ในการแปรรูป , การ
แปรรูปขั้นต่าและเฮอร์เดิลเทคโนโลยี, กระบวนการหมัก, การใช้ หลักการแปรรูปอาหารทางเคมีชีวภาพในอาหาร
พื้นบ้ าน
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
นิธิยา รัตนาปนนท์. 2544. หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้ น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
วิไล รังสาดทอง. 2543. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร. คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ.
Toledo, R.T. 1991. Fundamentals of Food Process Engineering, 2nd ed., Van Nostrand Reinhold.
New York.
Heldman, D.R., and R.W. Hartel. 1997. Principle of Food Processing. New York : Chapman & Hall
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
-เว็บไซต์
http://www.iftps.org/
http://www.ift.org/
http://www.iopp.org/
http://www.idfa.org/
http://www.mwfpa.org/
http://www.fpsa.org/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้
(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 รายวิชา คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับ
เนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และน าเสนอแผนการปรั บ ปรุ งรายวิ ชาในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพั ฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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