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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 413 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 413 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์
FSN 413 Technology of Animal Food Products
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-3-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกเลือก)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ตรีสนิ ธุ์ โพธารส
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สมชาย สุริยะศิริบุตร
อาจารย์อุลิสาห์ พาชีครีพาพล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 สิงหาคม พ.ศ.2558
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อ ให้ นิ สิ ต สามารถบอก และอธิบ ายเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ และสมบั ติ ท างเคมี แ ละกายภาพ
ของสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นา้ และผลิตภัณฑ์นม และไข่
1.2 เพื่ อ ให้ นิ สิตมี ความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยี การแปรรู ป สัตว์ บ ก สัตว์ ปี ก สัตว์ น้า ผลิ ตภั ณ ฑ์ จากสัตว์
ได้ แก่ นม และไข่ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
1.3 เพื่อให้ นิสติ สามารถทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ
1.4 เพื่อให้ นิสติ ได้ ฝีกทักษะการปฏิบัติการแปรรูปสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นา้ และผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ ได้ แก่
นมและไข่ เป็ นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (Value – added)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มี ก ารปรั บ ปรุ งเนื้ อหาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจากสั ต ว์ บ ก สัต ว์ ปี ก
สั ต ว์ น้ า รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ ได้ แก่ นมและไข่ ท่ี ส อดคล้ องกั บ เทคโนโลยี ปั จ จุ บั น และการปรั บ ใช้
หลักการแปรรูปในอาหารพื้นบ้ าน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาส่ ว นประกอบ สมบั ติ ท างเคมี แ ละกายภาพของเนื้ อสัต ว์ ทั้ง สัต ว์ บ ก สัต ว์ ปี ก สัต ว์ น้า รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้ แก่ นมและไข่ การเลือกใช้ เทคโนโลยีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณ ฑ์ชนิดต่าง ๆ การแปรรูป
โดยวิธีการพื้นบ้ าน ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมีปฏิบัติการ
ที่สอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
มีฝึกปฏิบัติ 45 ชั่วโมง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชม.
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 314 เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อาหาร
จากสัตว์

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 าโครงรายวิชาผ่ านระบบข้ อมู ลและสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นกิจกรรมการเรียน (SWU
Course Syllabus)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1.คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1. มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2. เคารพกฎระเบียบข้ อบังคับขององค์กร
และสังคม

วิธีการสอน
1.1. อาจารย์ผ้ สู อนปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างใน
เรื่องต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา การรับฟัง
ความคิดเห็น
1.2. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอนบรรยายและมอบหมายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1. บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน
การตรงต่อเวลา
1.2. ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริต ใน
การสอบ
1.3. ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารใน
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
1.4. สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกขณะเข้ าชั้นเรียน

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1. มีความรู้หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประเภท โครงสร้ าง คุณสมบัติ และ
องค์ประกอบของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
สัตว์นา้ และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต
ทางการเกษตรจากสัตว์ดงั กล่าว ก่อนและ
หลังการฆ่า การชาแหละ การแปรรูป
และการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการเสื่อม
เสียและการเก็บรักษา
2.2. มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ได้ แก่ เคมี
อาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรม
อาหาร เพื่อให้ สามารถเข้ าใจเทคโนโลยี
การแปรรูปและผลของการแปรรูปต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

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

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1. การสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาค
2.2. การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
2.3. รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
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3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1. มีความสามารถในการค้ นหาข้ อเท็จจริง
ทาความเข้ าใจและประเมินข้ อมูลสารสนเทศ
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้ อมูล
ที่หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการแก้ ไข
ปัญหาหรืองานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
3.2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
แนวทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบ
ที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น

วิธีการสอน
3.1. การอภิปราย ระดมสมอง
3.2. การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3. ฝึ กการคิด และวิเคราะห์ ต่อปั ญ หา
จากตัวอย่ างกรณีศึกษาและแสดงความ
คิดเห็นในการแก้ ปั ญ หาในระหว่ างการ
บรรยายในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1. คุณภาพของรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
3.2. การตอบปั ญ หาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
3.3. การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
ด้ วยโจทย์ท่ตี ้ องใช้ ทกั ษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 มี ค วาม รั บ ผิ ด ช อบ ใน งาน ที่ ได้ รั บ 4.1 การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
ตนเองเป็ นรายกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผู้อ่ นื
ทั้งในฐานะผู้ น าและสมาชิ กกลุ่ม ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.2 ประเมิน เพื่ อนร่ วมงานโดยนิสิตกลุ่ม
เดียวกัน
4.3 สั ง เกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่ นื ทั้งในและนอกชั้น
เรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.1. สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องมาใช้ ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ (5.1)
5.2. สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือก
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์นา้ ไข่และ
นมจากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

วิธีการสอน
5.1. การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองที่ต้องสืบค้ นข้ อมูล
สารสนเทศและเรียบเรียง นาเสนอเป็ น
ภาษาเขียน
5.2. ฝึ กหัดทักษะการคานวณทาง
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

หัวข้อ/รายละเอียด

1

ข้ อตกลงเบื้องต้ นในการเรียน
- แนะนาเนื้อหารายวิชาและวิธกี าร
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
- วิธกี ารวัดและการวัดประเมินผล
- ทบทวนความรู้ ความเข้ าใจพื้นฐาน
บทที่ 1 โครงสร้ าง องค์ประกอบทางเคมี และ
การทางานของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

1

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมแปรรุปเนื้อสัตว์
และสัตว์ปีก /ดูงานนอกสถานที่

3

2

บทที่ 2 การฆ่า ชาแหละ และตัดแต่ง การ
เปลี่ยนแปลงของกล้ ามเนื้อสัตว์ภายหลังสัตว์
ตาย
บทปฏิบตั กิ ารที่ 1
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก ครั้งที่ 1
บทที่ 3 คุณภาพเนื้อด้ านการบริโภค

2

บทปฏิบตั กิ ารที่ 2
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก ครั้งที่ 2
บทที่ 4 การแปรรูปเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์
4.1.หลักการแปรรูปเนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก
บทปฏิบตั กิ ารที่ 3
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และสัตวปี ก ครั้งที่ 3
บทที่ 4 การแปรรูปเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์
4.2.ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บทปฏิบตั กิ ารที่ 4
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และสัตวปี ก ครั้งที่ 4
บทที่ 4 การแปรรูปเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์
4.3.ผลิตภัณฑ์สตั ว์ปีก
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

3

2
3
3
4
4
5
5
6
6

จานวน
(ชม.)
2

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

1. อาจารย์ผ้ สู อนแนะนาตัวและอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้ าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
แนะนาหนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และ
เวบไซด์ เพิ่มเติม
2. มอบหมายรายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองและแนะนาแหล่งสืบค้ นข้ อมูล
3. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้
สื่อพาวเวอร์พอยต์
นานิสติ ไปดูงานนอกสถานที่โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
พร้ อมให้ จัดทารายงานสรุปผลการดูงาน
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ

อ.สมชาย

อ. สมชาย

อ.สมชาย

3

ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ

อ. สมชาย

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ
ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ

อ.สมชาย

2
3
2
3
2
3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ
ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ
ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ
ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ

อ. สมชาย
อ.สมชาย
อ. สมชาย
อ.สมชาย
อ. สมชาย
อ.สมชาย
คณาจารย์
หน้ า 6

วอภ 413 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์

7
7
8
8
9
10
10
11

11
12

12
13

13
14

14

บทที่ 5 โครงสร้ างและองค์ประกอบทางเคมี
ของนา้ นม
บทปฏิบตั กิ ารที่ 5
ผลิตภัณฑ์จากนม ครั้งที่ 1
บทที่ 6 เทคโนโลยีการแปรรูปนม และ
ผลิตภัณฑ์จากนม
บทปฏิบตั กิ ารที่ 6
ผลิตภัณฑ์จากนม ครั้งที่ 2
บทที่ 7 เทคโนโลยีการแปรรูปไข่ และ
ผลิตภัณฑ์จากไข่
บทปฏิบตั กิ ารที่ 7 ผลิตภัณฑ์จากไข่
บทที่ 8 โครงสร้ าง องค์ประกอบทางเคมีของ
สัตว์นา้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพสัตว์
นา้ และผลิตภัณฑ์
บทปฏิบตั กิ ารที่ 8
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นา้ ครั้งที่ 1
บทที่ 8 โครงสร้ าง องค์ประกอบทางเคมีของ
สัตว์นา้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพสัตว์
นา้ และผลิตภัณฑ์
บทปฏิบตั กิ ารที่ 9
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นา้ ครั้งที่ 2
บทที่ 9 เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์นา้
9.1.ผลิตภัณฑ์ประมงที่เกิดจากกระบวนการ
แช่แข็ง
9.2.ผลิตภัณฑ์ประมงที่เกิดจากกระบวนการ
ดึงนา้
บทปฏิบตั กิ ารที่ 10
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นา้ ครั้งที่ 3
บทที่ 9 เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์นา้
9.3.ผลิตภัณฑ์ประมงที่เกิดจากกระบวนการ
ใช้ ความร้ อน
9.4.ผลิตภัณฑ์ประมงที่เกิดจากกระบวนการ
หมัก
บทปฏิบตั กิ ารที่ 11
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นา้ ครั้งที่ 4
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2
3
2
3

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ
ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ

อ.อุลิสาห์

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ
ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ

อ.อุลิสาห์

สอบกลางภาค
2
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ
3
ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ
2
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ

อ.อุลิสาห์

อ.อุลิสาห์

อ.อุลิสาห์
อ.อุลิสาห์
อ.ตรีสนิ ธุ์

3

ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ

อ.ตรีสนิ ธุ์

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ

อ.ตรีสนิ ธุ์

3

ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ

อ.ตรีสนิ ธุ์

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ

อ.ตรีสนิ ธุ์

3

ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ

อ.ตรีสนิ ธุ์

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ

อ.ตรีสนิ ธุ์

3

ทาการทดลองตามคู่มอื ปฎิบตั ิ

อ.ตรีสนิ ธุ์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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15
15
16
16

บทที่ 10 เทคโนโลยีการผลิตซูรมิ ิ และ
ผลิตภัณฑ์ซรู ิมิ
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
บทที่ 10 เทคโนโลยีการผลิตซูรมิ ิ และ
ผลิตภัณฑ์ซรู ิมิ (ต่อ)
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

17-18

มคอ. 3

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ
3
นิสติ แต่ละกลุ่มนาเสนอหน้ าชั้นเรียน
อาจารย์และนิสติ อภิปรายผลงานการนาเสนอ
2
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างประกอบ และถาม – ตอบ
3
นิสติ นาเสนอผลการทดลอง และอภิปราย
เป็ นกลุ่ม
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน

2.1-2.2
3.2 5.1
1.1,1.2
4.1
1.1, 1.2
3.1,3.2
4.1,4.2
5.3

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-การเข้ าชั้นเรียน
-พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
-การมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และอภิปราย
กรณีศึกษาในชั้นเรียน
-การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทารายงานกลุ่ม
ตามความสนใจของผู้เรียน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ตรีสนิ ธุ์
คณาจารย์
อ.ตรีสนิ ธุ์
คณาจารย์

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
9
17-18
ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

2, 12, 16

20%

35%
35%
5%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
สมชาย สุริยะศิริบุตร. 2552. เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ส่วนหนึ่งในรายวิชา
วอภ 413 เทคโนโลยี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจากสั ต ว์ ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตรีสนิ ธุ์ โพธารส. 2557. หลักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากสัตว์นา้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ .
การเกษตร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สื่อและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยายหัวข้ อ โครงสร้ าง และองค์ประกอบของสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นา้
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้ แก่ นมและไข่ เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นา้ ไข่ และนม
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ชัยณรงค์ คันธพนิต (2543). วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์. พิมพ์ครั้งที่1 กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนพาณิช.
บวรศักดิ์ ลีนานนท์. (2548) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารนม. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร.
คณะเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นงนุช รักสกุลไทย. (2538) กรรมวิธแี ปรรูปสัตว์นา้ . พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ :
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง. คณะประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มัทนา แสงจินดาวงศ์. (2545). ผลิตภัณฑ์ประมงไทย. กรุงเทพฯ. สานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เยาวลักษณ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์ (2536). เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง.
วรรณา ตั้งเจริญฃัย และวิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ. 2531. นมและผลิตภัณฑ์นม. กรุงเทพฯ
สานักพิมพ์โอเดียน สโตร์.
สัญชัย จตุรสิทธา (2543). เทคโนโลยีเนื้อสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 1 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุวรรณ เกษตรสุวรรณ. 2529. ไข่และเนื้อไก่. ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-วารสาร หนั ง สื อ และเว็ บ ไซต์ ท่ี เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อสั ต ว์ สั ต ว์ ปี ก สั ต ว์ น้ า
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้ แก่ นม และไข่
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
-การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-นิสิตประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน )แบบ มศว.ปค003) ผ่านระบบข้ อมูล
และสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาสาหรับนิสิต (supreme 2004) โดยประเมินอาจารย์ผ้ ูสอน วิธีการสอน สื่อ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
-การสังเกตการณ์ของผู้ร่วมทีมสอน
-ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
-คุณภาพรายงานกลุ่มตามความสนใจของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
-การประชุ ม ระดมสมองจากผู้ ส อนและสั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
-อาจารย์ผ้ ูสอนทบทวนและปรั บ ปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากข้ อคิดเห็น และคาชี้แนะจากการสัมมนาฯ
และจากผลประเมินประสิทธิผลรายวิชา
-อาจารย์ผ้ ูสอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
คณะกรรมการวิ ช าการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ร ายวิ ช าของนิ สิ ต โดยการสุ่ ม ประเมิ น ข้ อ สอบและความ
เหมาะสมของการให้ คะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับ คะแนน ของรายวิชาจานวน 60% ของรายวิชาทั้งหมด
ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-คณะกรรมการวิชาการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก ผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยนิสิต ผลการประเมินการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาของอาจารย์ผ้ ูสอน (รายงานการ
ทบทวนเนื้อหา กลยุทธ์การสอน และแนวทางการปรับปรุงพั ฒนา) ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
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