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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 364 ปฏิบตั ิการการประกันคุณภาพอาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 364 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพอาหาร
FSN 364 Food Quality Assurance Laboratory
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต (0-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ ูสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล
อ.ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
อ.ดร.สโรยา เกตุจรัส
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
21 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อให้ ผ้ ูเรียนเรียนรู้ เข้ าใจ และได้ ทาปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้ อหาวิชา วอภ344 การประกัน
คุณภาพอาหาร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ งานด้ านการควบคุมคุณภาพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นิสติ ควรทราบถึงวิธีการในการบารุงรักษา
เครื่องมือ รวมถึงข้ อพึ งระวังในการใช้ เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพ จึงได้ เพิ่ มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบารุงรั กษาเครื่ องมือในบทปฏิบัติการที่มีการใช้ เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ ได้ แก่ เครื่องชั่งทศนิยม 4
ตาแหน่ง เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer) เครื่อง Brookfield เครื่องวัด aw และเครื่องวัดสี เป็ นต้ น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับรายวิชา วอภ 344 การประกัน คุณ ภาพอาหารโดยให้ นิสิตฝึ กปฏิบัติแล้ วน า
ข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี
ไม่มี
45 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
ไม่มี

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 364 ปฏิบตั ิการ
การประกัน
คุณภาพอาหาร

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. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
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 มีจิต สานึ กและตระหนั กในการปฏิบัติต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่ างสม่ าเสมอถึงความซื่ อสัต ย์
สุจริต
1.3 มีวินั ย และความรับผิด ชอบต่ อตนเองและ
สังคม

วิธีการสอน
1.1 สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะสอนบรรยาย
และมอบหมายงาน
1.2 อาจารย์ผ้ ูสอนปฏิบัติตนเป็ น
แบบอย่ า ง ในเรื่ อ งความมี วิ นั ย
การตรงต่ อ เวลา ความซื่ อ สัต ย์
สุจริต การเคารพกฎระเบียบและ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ างๆขององค์ ก รและ
สังคม

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา
1.2 ประเมินจากรายงานโดยพิจารณาในส่วน
ของการไม่คดั ลอกงานจากผู้อ่นื และมีการ
อ้ างอิงเอกสารที่สบื ค้ น
1.3 ไม่ทุจริตในการสอบ

วิธีการสอน
2.1 อ ธิ บ า ย ภ า พ ร ว ม ข อ ง
เนื้ อหาวิ ช าก่ อ นเข้ าสู่ บ ทเรี ย น
พร้ อมทั้งเชื่อมโยงความรู้จากวิชา
ต่ า ง ๆ เ พื่ อ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของวิชาเหล่านั้นกับ
งานควบคุมคุณภาพ
2.2 ย ก ตั ว อ ย่ า ง ง า น วิ จั ย
กรณี ศึ ก ษาหรื อ น าข้ อมู ล จาก
journal ม าป ระกอบ การสอ น
หรือประกอบการอภิปรายผลการ
ทดลอง

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 แบบทดสอบย่อย
2.2 การสอบปลายภาค
2.3 ประเมินจากรายงานปฏิบตั กิ ารโดย
พิจารณาในส่วนของเนื้อหา

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีค วามรู้แ ละความเข้ าใจเกี่ย วกับ หลั ก การ
และทฤษฎีท่สี มั พันธ์กนั ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการอาหารอย่างกว้ างขวางและ
เป็ นระบบ ได้ แก่ ค วามรู้ ความเข้ า ใจด้ านเคมี
อาหาร จุ ล ชี ว วิ ท ยาอาหาร การแปรรู ป อาหาร
วิ ศ วกรรมอาหาร การประกั น คุ ณ ภาพและ
สุขาภิบาล โภชนาการและการทาวิจัย
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพอื่น ได้ แก่ การ
บริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
การบรรจุ และเทคโนโลยีชวี ภาพในส่วนที่
เกี่ยวข้ อง
2.1.3 2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
ในสาขาวิช า รวมถึงงานวิ จัย ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การ
แก้ ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหาข้ อเท็จจริง ทา
ความเข้ าใจและประเมิ น ข้ อมู ล สารสนเทศ
แนวคิ ด และหลั ก ฐานใหม่ ๆ จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปัญหา
หรืองานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทักษะและความรู้ความเข้ าใจอัน
ถ่ องแท้ ในกลุ่ ม เคมี อาหาร จุ ล ชี ว วิ ท ยาอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกัน
คุ ณ ภาพและสุข าภิ บ าล และการวิจั ย ในบริบ ท
ทางวิช าชี พ และวิช าการ ได้ แ ก่ การดู แลจัด การ
กระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจ
วิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ
การวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการฝึ กฝน จาก
เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์
ปัญหาจากตัวอย่างกรณีศึกษา
และแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ ปัญหาในระหว่างเรียนในชั้น
เรียนหรือจากงานที่ได้ รับ
มอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 การสอบปลายภาค
3.2 ประเมิ น จากรายงาน ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ
รายงานงานที่มอบหมายเพิ่ มเติมโดยพิ จารณา
ในส่วนของเนื้อหา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย 4.1 การทารายงานปฏิบตั กิ าร
ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม และการนาเสนอ
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งใน ผลงาน
ฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
5.1 สามารถระบุ แ ละน าเทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ 5.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
คณิ ต ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้ อง มาใช้ ในการวิเคราะห์ ตนเองและการนาเสนอ
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ ไข 5.2 รายงานปฏิบตั กิ าร
ปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์
5 .3 ส าม าร ถ ร ะ บุ เข้ า ถึ ง แ ล ะ คั ด เลื อ ก
แหล่ งข้ อ มู ล ความรู้ท่ีเกี่ย วข้ อ งกับ วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ก ารอาหาร จากแหล่ ง ข้ อมู ล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5 .4 มี วิ จ ารณ ญ าณ ใน ก ารใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อ สารที่เหมาะสม และใช้
อย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ การรวบรวมข้ อ มู ล แปล
ความหมาย และสื่ อ สารข้ อมู ล ข่ า วสารและ
แนวความคิด
5.5 สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ในการจั ด การกับ
ข้ อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินจากรายงานปฏิบตั กิ ารโดย
พิจารณาในส่วนที่มกี ารใช้ สถิตหิ รือคณิตศาสตร์
เข้ ามาเกี่ยวข้ อง การอ้ างอิงข้ อมูลจากแหล่ง
สืบค้ นข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ ความสามารถในการ
เรียบเรียงเนื้อหา และการใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนะนาเครื่องมือ ที่ใช้ สาหรับงานควบคุ ม
คุ ณ ภาพ ข้ อ ปฏิบั ติ ในการท าปฏิ บั ติ ก าร
การวิเคราะห์ผลและการจัดทารายงาน

2

ปฏิบตั กิ าร 1 การตรวจวัดคุณภาพของ
อาหารโดยการวัดค่าความหนืด :
Brookfield viscometer, Bostwick
consistometer, Rapid visco analyzer

จานวน
ชัวโมง
่
3

3
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กิจกรรม
ผูส้ อน
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
1. แนะนาเครื่องมือที่ใช้ สาหรับงานควบคุม ผศ.ดร.นันทรัตน์
คุณภาพ และการปฏิบตั ติ นใน
ห้ องปฏิบตั กิ าร
2. แนะนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลและการ
จัดทารายงาน
3. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์และ
เอกสารประกอบการเรียนปฏิบตั กิ าร
1. สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
ผศ.ดร.นันทรัตน์
2. บรรยายหลักการทางาน การบารุงรักษา
และข้ อควรระวังในการใช้ เครื่องมือ
3. ทดลองตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ
ด้ านความหนืดและความข้ นหนืดของอาหาร
4. เอกสารประกอบการเรียนปฏิบตั กิ าร
หน้ า 5
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3

ปฏิบั ติ ก าร 2 การตรวจวั ด คุ ณ ภาพของ
อาหารผง : size, density, aw

3

4-5

ปฏิบั ติ ก าร 3 การตรวจวั ด คุ ณ ภาพของ
อาหารโดยการวั ด ค่ า ลั ก ษณะเนื้ อสัม ผั ส
อาหาร

6

6

ปฏิบั ติ ก าร 4 การตรวจวั ด คุ ณ ภาพของ
วัตถุดบิ : ความแก่อ่อนของผลไม้

3

7

ปฏิบั ติ ก าร 5 การตรวจวั ด คุ ณ ภาพของ
อาหารโดยการวัดค่าสี

3

8

ปฏิบัติการ 6 การตรวจวัดคุณภาพนมและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มโดยการวั ด ค่ าทางเคมี
กายภาพ

3

9
10

สอบกลางภาค
ปฏิบตั กิ าร 7 แผนภูมคิ วบคุม

3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
2. บรรยายถึงค่าคุณภาพของอาหารผง
3. บรรยายหลักการทางาน การบารุงรักษา
และข้ อควรระวังในการใช้ เครื่องมือที่
เกี่ยวข้ อง
4. ทดลองตรวจวัดคุณภาพของอาหารผง
5. เอกสารประกอบการเรียนปฏิบตั กิ าร
1. สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
2. บรรยายหลักการทางาน การบารุงรักษา
และข้ อควรระวังในการใช้ เครื่องมือ
3. ทดลองตรวจวัดคุณลักษณะเนื้อสัมผัส
ของอาหาร
4. เอกสารประกอบการเรียนปฏิบตั กิ าร
1. สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
2. บรรยายถึงความสาคัญของคุณภาพของ
วัตถุดบิ และค่าคุณภาพที่เกี่ยวข้ อง
3. ทดลองตรวจวัดความแก่อ่อนของผลไม้
ด้ วยวิธตี ่างๆ
4. เอกสารประกอบการเรียนปฏิบตั กิ าร
1. สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
2. บรรยายหลักการทางาน การบารุงรักษา
และข้ อควรระวังในการใช้ เครื่องมือ
3. ทดลองตรวจวัดค่าสีของอาหาร
4. เอกสารประกอบการเรียนปฏิบตั กิ าร
1. สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
2. บรรยายถึงความสาคัญของคุณภาพของ
นมและผลิตภัณฑ์นม
3. ทดลองตรวจวัดค่าทางเคมีกายภาพของ
นมและผลิตภัณฑ์นม
4. เอกสารประกอบการเรียนปฏิบตั กิ าร

ผศ.ดร.นันทรัตน์

1. สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
2. บรรยายถึงความสาคัญของแผนภูมิ
ควบคุม
3. ทดลองจัดทาแผนภูมคิ วบคุมหรือ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมคิ วบคุม
4. เอกสารประกอบการเรียนปฏิบตั กิ าร

อ.ดร.พรรณทิพา

อ.ดร.โสรยา

อ.ดร.อุลิสาณ์

อ.ดร.อุลิสาณ์

อ.ดร.อุลิสาณ์
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11-12

ปฏิบั ติ ก าร 8 การตรวจวั ด คุ ณ ภาพของ
อาหารโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส

13
14
15

หยุดวันจักรี
หยุดวันสงกรานต์
ระบบประกั น คุ ณ ภาพในอุ ต สาหกรรม
อาหาร

16

จัดทารายงานเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต
อาหารให้ มคี วามปลอดภัย โดยใช้ หลักการ
การวิเคราะห์ จุด อัน ตรายและควบคุ มจุ ด
วิกฤต (HACCP)

3

17

น าเสนองานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ าชั้ น
เรียน

3

18-19

6

1. สอบย่อยก่อนทาปฏิบตั กิ าร
อ.ดร.พรรณทิพา
2. บรรยายหลักการของการควบคุมคุณภาพ
ด้ วยการทดสอบทางประสาทสัมผัส
3. ทดลองประเมินคุณภาพอาหารด้ วยการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส
4. เอกสารประกอบการเรียนปฏิบตั กิ าร

3

1. บรรยายเรื่องระบบประกันคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร
2. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
นิสติ แบ่งกลุ่มค้ นคว้ าเนื้อหาเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารที่ได้ รับมอบหมาย และจัดทาเป็ น
รายงาน

วิทยากร

นิสติ นาข้ อมูลที่ได้ จากสัปดาห์ท่ี 16 มา
นาเสนอหน้ าชั้นเรียน

ผศ.ดร.นันทรัตน์
อ.ดร.อุลิสาณ์
อ.ดร.พรรณทิพา
อ.ดร.โสรยา

ผศ.ดร.นันทรัตน์
อ.ดร.อุลิสาณ์
อ.ดร.พรรณทิพา
อ.ดร.โสรยา

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.1,1.2
2.1, 2.2
3.2, 3.3, 3.4
1.3

มคอ. 3

วิธีประเมิน

การสอบย่อย
การสอบปลายภาค
-การเข้ าชั้นเรียน การเข้ าชั้นเรียนตรงต่อเวลา

สัปดาห์ที่
ประเมิน
2-8, 10-12
18-19

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
30%

ทุกสัปดาห์

5%

-รายงานปฏิบัติการ (การไม่คัดลอกงานผู้อ่นื มีการอ้ างอิง
เอกสาร)
2.1, 2.2, 2.3 -รายงานปฏิบัติการ (มีเนื้อหาที่บ่งบอกถึงการคิดวิเคราะห์
ประมวลความรู้จากสิ่งต่างๆที่เรียน มีการสืบค้ นเนื้อหา
เพิ่มเติมและอ้ างอิงเอกสาร)
4.1
-รายงานปฏิบัติการ (การส่งงานต่อตรงต่อเวลา ความ
2-8, 10-12
ประณีตในการจัดทารายงาน)
5.1, 5.3, 5.4, -รายงานปฏิบัติการ (มีการแสดงวิธกี ารคานวณที่ถูกต้ อง
การอ้ างอิงข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.5
มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้ าใจ ใส่ข้อมูลให้ รูปแบบตารางหรือ
ภาพและใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง)
4.2
พฤติกรรมในชั้นเรียน (การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งกลุ่ม)
1.2

3.1, 3.2, 3.3, รายงานที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มเติมจากปฏิบัติการ (มีการ
3.4
ประมวลความคิดโดยอาศัยความรู้จากหลายๆศาสตร์เข้ า
ด้ วยกัน)

16-17

30%

25%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
- เอกสารประกอบการเรียนปฏิบตั กิ ารการประกันคุณภาพอาหาร วอภ364
- อรัญญา มิ่งเมือง เอกสารประกอบการสอน วิชา อภ 344 การประกันคุณภาพอาหาร 2550

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- ปราณี อ่านเปรื่อง หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
- Askar, A. and Treptow, H. Quality Assurance in tropical fruit processing. Springer-Verlag, 1993.
- Bourne, M.C. 2002. Food texture and viscosity. Academic Press.
- Brummer, R. 2006. Rheology essentials of cosmetic and food emulsions. Springer Berlin Heidelberg.
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 8

วอภ 364 ปฏิบัตกิ ารประกันคุณภาพอาหาร

มคอ. 3

- Gould, W.A. 1997. Food Quality Assurance. The AVI Publishing Com., Inc.
- Gunasekaran, S. and Ak, M. M. 2002. Cheese Rheology and Texture. CRC Press.

- Herchdcref, S.M. 1984.Quality Control in Food Industry. Academic Press.
- Hubbard, M.R. 1996. Statistical Quality Control for Food Industry. Chapman and Hall.
- Salunkhe, D. K. and Kadam, S. S. 1995. Handbook of fruit science and technology: production composition
storage, and processing. M. Dekker.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการประกันคุณภาพอาหาร
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 งรายวิช าในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพั ฒนาปรับปรุงสาหรั บใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 9

วอภ 364 ปฏิบัตกิ ารประกันคุณภาพอาหาร

มคอ. 3

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ..............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม)
วันที่รายงาน.......................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ..............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์)
วันที่รายงาน.......................................

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 10

