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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 411 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 411 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
FSN 411 Technology of Health Food Products
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (1-3-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกเลือก)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นันทรัตน์ ณ นครพนม
อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์นันทรัตน์ ณ นครพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
อาจารย์สมชาย สุริยะศิริบุตร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
วอภ 332 หลักโภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ เข้ าใจถึงความหมาย ประเภท และความสาคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ
1.2 เพื่อให้ ทราบถึงการได้ รับประโยชน์จากสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหาร
1.3 เพื่อให้ ทราบถึงชนิดและหน้ าที่ของสารผสมอาหารที่นิยมใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
1.4 เพื่อให้ ทราบถึงเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและผลกระทบของกระบวนการแปรรูป
ต่อสารอาหารและสารสาคัญ
1.5 เพื่อให้ เข้ าใจถึงการกล่าวอ้ างสรรพคุณของอาหารเพื่อสุขภาพและกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความหมายของอาหารเพื่ อ สุข ภาพ วิ วั ฒ นาการและแนวโน้ ม ของการผลิ ต อาหารเพื่ อ สุขภาพ
ประเภทของอาหารเพื่ อสุขภาพในท้ องตลาด เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่ อสุขภาพ จุ ลินทรีย์ในอาหารเพื่ อ
สุขภาพ กฏหมายที่เกี่ยวข้ องในการกล่ าวอ้ างสารออกฤทธิ์ท่ีมีผลต่ อสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูปต่อ
สารอาหารและสารสาคัญ
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ
การศึกษาด้วยตนเอง
15 ชั่วโมง

ไม่มี

45 ชั่วโมง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 411 เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพือ่ สุขภาพ

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 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความซื่อสัตย์
สุจริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆของ
องค์กรและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่นื

วิธีการสอน
1.1 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอนบรรยายและมอบหมาย
งาน รวมทั้งเน้ นยา้ ให้ มจี ิตสานึกและ
ตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 อาจารย์ผ้ สู อนปฏิบตั ติ นเป็ น
แบบอย่าง ในเรื่องความมีวินัย
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สจุ ริต
การเคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม การ
เคารพสิทธิ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน
ตรงต่อเวลา
1.2 ประเมินจากรายงานโดย
พิจารณาในส่วนของการไม่คดั ลอก
งานจากผู้อ่นื และการมีการอ้ างอิง
เอกสารที่สบื ค้ น
1.3 ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ทางานจากสมาชิกในกลุ่ม
1.4 ไม่ทุจริตในการสอบ
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2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีท่สี มั พันธ์กนั
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารอย่างกว้ างขวางและเป็ นระบบ ได้ แก่
ความรู้ความเข้ าใจด้ านเคมีอาหาร การแปรรูป
อาหาร โภชนาการมนุษย์ และโภชนาการใน
สภาวะ
พยาธิสภาพ เป็ นต้ น
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้ แก่ การบริหาร
จัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการ
บรรจุ และเทคโนโลยีชวี ภาพ ในส่วนที่
เกี่ยวข้ อง
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการแก้ ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฏระเบียบ
ข้ อกาหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป

วิธีการสอน
2.1 อธิบายเนื้อหาวิชา พร้ อมทั้ง
เชื่อมโยงความรู้จากวิชาต่างๆเพื่อให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิชาเหล่านั้น
กับงานด้ านโภชนาการ
2.2 ยกตัวอย่างงานวิจัย กรณีศกึ ษา
หรือนาข้ อมูลจากวารสาร มาประกอบ
การสอน
2.3 ให้ นิสติ ค้ นคว้ าและนาข้ อมูลจาก
วารสารต่างประเทศมาใช้ ในการ
อภิปรายผลการทดลองในภาคปฏิบตั ิ
การ

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค
2.2 ประเมินจากรายงานภาคปฏิบตั ิ
การโดยพิจารณาในส่วนของเนื้อหา
และการอภิปรายผล

วิธีการสอน
3.1 ยกโจทย์ปัญหาเพื่อให้ นิสติ
ร่วมกันอภิปราย ระดมสมอง
3.2 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ปัญหา
จากตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดง
ความคิดเห็นในการแก้ ปัญหาใน
ระหว่างการบรรยายในชั้นเรียนหรือ
จากงานที่ได้ รับมอบหมาย
3.3 การฝึ กปฏิบตั ใิ นภาคปฏิบตั กิ าร

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 การสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียนด้ วยข้ อสอบอัตนัย
3.2 ประเมินจากรายงานใน
ภาคปฏิบตั กิ ารโดยพิจารณาในส่วน
ของเนื้อหาและการอภิปรายผล

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
แนวทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ทางทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความเข้ าใจอัน
ถ่องแท้ ในกลุ่มเคมีอาหาร การแปรรูป เป็ นต้ น
รวมทั้งเข้ าใจในบริบทการดูแลจัดการ
กระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการฝึ กฝน จาก
เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้ง
ในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการสอน
การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองหรือรายงานในภาคปฏิบตั กิ าร
เป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 บันทึกการส่งงานตรงต่อเวลา
4.2 ประเมินจากรายงานโดย
พิจารณาถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหา
และความประณีต
4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ทางานจากสมาชิกในกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียน รู้จักเลือกและใช้ รปู แบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟัง
ที่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือก
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร จากแหล่งข้ อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.6 สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ องทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับ
ใช้ งานได้ และเหมาะสม

วิธีการสอน
2.1 ยกตัวอย่างงานวิจัย กรณีศกึ ษา
หรือนาข้ อมูลจากวารสาร มาประกอบ
การสอน
2.2 การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองหรือรายงานในภาคปฏิบตั ิ
การ
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วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 การสอบกลางภาคและปลายภาค
5.2 ประเมินจากรายงานโดยพิจารณา
ในส่วนเนื้อหาว่ามีการเรียบเรียงที่
เข้ าใจและใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง
5.3 ประเมินจากรายงานโดยพิจารณา
ในส่วนของการอ้ างอิงเอกสาร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
1.1 บรรยาย
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)
1

1

แนะนารายวิชา

2
3

ความเสื่อมของร่างกาย
ความหมาย วิวัฒนาการ และแนวโน้ มในการ
ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

1
1

4

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary
supplements)
การเสริมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
(fortified foods)
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (functional foods)
การได้ รับประโยชน์จากสารอาหารและสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สอบกลางภาค
สารผสมอาหารเพื่อสุขภาพ
จุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
ผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหารและ
สารสาคัญ
กฎหมายควบคุมการออกฤทธิ์ท่มี ผี ลต่อ
สุขภาพ
การกล่าวอ้ างทางโภชนาการ
สอบปลายภาค

1

5
6-7
8
9
10-11
12
13
14
15
16
17-19

1
2
1

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
1. ชี้แจงการเรียน
2. บรรยายภาพรวมของวิชาโดย
เชื่อมโยงกับรายวิชาในหลักสูตร
3. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างงานวิจัย
3. นาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่
วางจาหน่ายในท้ องตลาดมาให้ นสิ ติ ดู
เป็ นตัวอย่าง
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างงานวิจัย
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างงานวิจัย

ผูส้ อน
อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์

2
1
1
1

บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
ผศ.ดร.ธีรารัตน์

1

บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

1

บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์
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1.2 ปฏิบตั ิการ
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)
6

1-2

การสารวจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพทาง
การค้ าและการจาแนกประเภทตามบทบาท
หน้ าที่ต่อร่างกาย

3

การศึกษาความสามารถในการต้ านอนุมูล
อิสระของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพทาง
การค้ า

3

4

การวิเคราะห์ข้อมูลวารสารต่างประเทศที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ dietary supplement

3

5

ศึกษาผลของการเสริมแร่ธาตุและใยอาหาร
ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ขนมอบ
การทดสอบการย่อย และปลดปล่อย
macronutrients จากโครงสร้ างอาหาร

3

6

7

เครื่องดื่มพลังงานสูง

3

3
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กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
1. ชี้แจงการเรียน
2. มอบหมายงานให้ รวบรวม
ผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้ องกับที่วาง
จาหน่ายในท้ องตลาดอาจใช้ วิธี
ถ่ายภาพหรือเก็บตัวอย่างหรือเก็บ
เฉพาะภาชนะบรรจุ
3. นาข้ อมูลที่ได้ มาอภิปรายรวมกันใน
ชั้นเรียน (สัปดาห์ท่ี 2) และจัดทา
รายงาน
1. ฝึ กปฏิบตั โิ ดยนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพที่วางจาหน่ายใน
ท้ องตลาดมาวิเคราะห์ความสามารถ
ในการต้ านอนุมูลอิสระด้ วยวิธี DPPH
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน
1. นาวารสารต่างประเทศที่มเี นื้อหาที่
เกี่ยวข้ องกับ dietary supplement มา
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. เรียบเรียงข้ อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมเป็ นภาษาเขียน
เพื่อจัดส่งในรูปแบบรายงาน
1. ฝึ กปฏิบตั ิ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน
1. ฝึ กปฏิบตั โิ ดยนาตัวอย่างทดลอง
จากสัปดาห์ท่ี 5 มาทดสอบการย่อย
และปลดปล่อยสารอาหาร
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน
1. ฝึ กปฏิบตั ิ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน

ผูส้ อน
อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์
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8

การผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพ

9
10

สอบกลางภาค
ผลิตภัณฑ์ขนมอบเพื่อสุขภาพ

11

การใช้ สารผสมอาหารเพื่อสุขภาพใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร

3

12

การลดเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ สาร
ทดแทนโซเดียม

3

13

การลดไขมันในผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ ไอนา้
พลังงานสูง

3

14

การใช้ เทคนิคเอนแคปซูเลชันในการควบคุม
การปลดปล่อยสารออกฤทธิ์

3

15

ผลของการแปรรูปต่อสารสาคัญในผลิตภัณฑ์
อาหาร

3

16

การนาเสนองานด้ านกฎหมายควบคุม
สารสาคัญ
สอบปลายภาค

3

17-19

3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ฝึ กปฏิบตั ิ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน

อ.สมชาย

1. ฝึ กปฏิบตั ิ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน
1. ฝึ กปฏิบตั ิ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน
1. ฝึ กปฏิบตั ิ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน
1. ฝึ กปฏิบตั ิ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน
1. ฝึ กปฏิบตั ิ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน
1. ฝึ กปฏิบตั ิ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่
ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จัดทารายงาน
ให้ นิสติ ค้ นคว้ าข้ อมูลและนาเสนอหน้ า
ชั้นเรียน

อ.สมชาย

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

กิจกรรมการประเมิน

1.1, 1.2
-สอบกลางภาค
2.1, 2.2 -สอบปลายภาค
3.2, 3.3, 3.4
5.2
-การเข้ าชั้นเรียน การเข้ าชั้นเรียนตรงต่อเวลา
1.3, 1.4
-พฤติกรรมในชั้นเรียน (การไม่คุยหรือเล่นโทรศัพท์ขณะ
เรียน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สื่อสารตรง
ประเด็น)
1.2
- รายงาน (การไม่คัดลอกงานผู้อ่นื มีการอ้ างอิงเอกสาร)
2.1, 2.2, 2.3, -รายงาน (มีเนื้อหาที่บ่งบอกถึงการคิดวิเคราะห์ ประมวล
2.4
ความรู้จากสิ่งต่างๆที่เรียน มีการสืบค้ นเนื้อหาเพิ่มเติมและ
อ้ างอิงเอกสาร)
4.1
- รายงาน (การส่งงานต่อตรงต่อเวลา ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาและความประณีตของรายงาน)
5.2, 5.5, 5.6, -รายงาน (มีอ้างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูลที่นามาอภิปราย มี
การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้ าใจและใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง)
5.7
-ประเมินความพึงพอใจต่อการทางานจากสมาชิกในกลุ่ม
1.5, 4.2
(การเคารพสิทธิ์ ยอมรับฟังความเห็นผู้อ่นื การมีส่วนร่วม)

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
9
17-19

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

5%

ทุกสัปดาห์ของ
ภาคปฏิบัติการ

ทุกสัปดาห์ของ
ภาคปฏิบัติการ

30%
30%

30%

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
-นันทรัตน์ ณ นครพนม. 2557. เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสาขา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
-สื่อและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยายหัวข้ อความเสื่อมของร่างกาย ความหมาย วิวัฒนาการและ
แนวโน้ มในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การเสริมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม การได้ รับประโยชน์จากสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สารผสมอาหารเพื่อสุขภาพ จุลินทรีย์
ในอาหารเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหารและ
สารสาคัญ กฎหมายควบคุมการออกฤทธิ์ท่มี ีผลต่อสุขภาพ และการกล่าวอ้ างทางโภชนาการ
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
มลศิริ วีโรทัย. 2545. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
Ransley, J.K., Donnelly, J.K. and Read, N.W. 2001. Food and Nutritional Supplements: Their Role in
Health and Disease. Springer, New York.
Schmidl, M.K., and Labuza, T.P. 2000. Essentials of Functional Foods. Aspen Publishers,
Gaithersburg, Maryland.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสารวิชาการ เช่น Food Technology, Journal of Medicinal Food เป็ นต้ น
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 รายวิชา คณะกรรมการผู้ รั บ ผิด ชอบหลั ก สูตรมอบหมายให้ 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 ช าในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพั ฒนาปรับปรุงสาหรั บใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 10

