มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาการถนอมและแปรรูปอาหาร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส313 การถนอมและแปรรูปอาหาร
HS313 FOOD PRESERVATION AND PROCESSING
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฏี ณ ห้ อง 19-1413 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
ภาคปฏิบัติ ณ ห้ อง 19-1401 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 สิงหาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้ นิสติ มีระเบียบวินัยในการเข้ าชั้นเรียน
2.เพื่อให้ นิสติ มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้าน การถนอมและแปรรูปอาหารและสามารถนาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3.เพื่อให้ นิสติ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักวิธกี ารทางการถนอมและ
แปรรูปอาหาร
4.เพื่อให้ นิสติ สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้
5.เพื่อให้ นิสติ สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมู ลด้ านการถนอมและแปรรูปอาหาร ได้
อย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร ความหมายของการถนอมและการแปรรูปอาหาร วิธกี ารถนอมและ
แปรรูปอาหาร กรรมวิธกี ารแปรรูปที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ท่เี หมาะสม

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

30

30

-

-

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม
1 2 3 4

ด้านที่ 2
ความรู ้
5

คส313     

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

1 2 3 4 1 2 3
   







ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3






ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3 4








4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถนัดเวลาสาหรับขอคาปรึกษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.2 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.2 วิธกี ารสอน
สอดแทรกเนื้อหา และ ปลูกฝังในด้ านความมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
1.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การปฏิบัติตนตามระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัย และความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
เรียนรู้ สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร ความหมายของการถนอมและการแปรรูปอาหาร วิธกี าร
ถนอมและแปรรูปอาหาร กรรมวิธกี ารแปรรูปที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสม และนามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน รวมถึงคิดค้ นผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคที่ได้ เรียนมา
2.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การทาแบบฝึ กหัด และการสืบค้ น
ข้ อมูลด้ วยตนเองเพื่อทาวิจัยกลุ่มเล็ก
2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วยข้ อสอบแบบปรนัยและอัตนัยทั้งการสอบ
ทฤษฎีและปฏิบัติ การประเมินผลจากผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ รับการพัฒนาคิดค้ นด้ วยเทคนิคการแปรรูปที่ได้ เรียน
มา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
3.2 วิธกี ารสอน
แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ ถึงการเสื่อมเสียและการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากแนวคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ความรู้ท่มี ีในสถานการณ์ต่างๆ ในกระบวนการแปรรูป
อาหาร
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
5.2 วิธกี ารสอน
มอบหมายงานที่ต้องสืบค้ นและรวมรวมข้ อมูลจากฐานข้ อมูลทางอินเตอร์เนตเกี่ยวกับการแปรรูป
เพื่อทาผลิตภัณฑ์
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ความเหมาะสมของแหล่งข้ อมูล ข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ นทางอินเตอร์เนตและการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสืบค้ น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการแปรรูปที่ได้ เรียนมา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

1

2

3

4
5

วัน เดือน ปี

หัวข้อ/รายละเอียด

ความรู้เบื้องต้ น
เกี่ยวกับหลักการถนอม
19 ส.ค. 2558 และแปรรูปอาหาร

จานวน
ชัวโมง
่
4

การเสื่อมเสียของ
อาหาร และการควบคุม
26 ส.ค. 2558
การเปลี่ยนแปลง

4

การถนอมอาหารและ
2 ก.ย. 2558 แปรรูปโดยใช้ ความ
ร้ อน
การถนอมอาหารและ
9 ก.ย. 2558 แปรรูปโดยใช้ อณ
ุ หภูมิ
ต่า
การถนอมอาหารและ
16 ก.ย. 2558
แปรรูปด้ วยการหมัก

4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้
บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

บรรยาย

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

4

4

ผูส้ อน
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สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

ดอง

7

การถนอมอาหารและ
แปรรูปโดยการฉายรังสี
23 ก.ย. 2558
สารเคมีหรือสารปรุง
แต่ง นา้ ตาล
การบรรจุภัณฑ์และการ
ทาแห้ งในอุตสาหกรรม
อาหาร
30 ก.ย. 2558

8

7 ต.ค. 2558

ระบบอาหาร

9

14 ต.ค.
2558

สอบกลางภาค

6

10

21 ต.ค.
2558

11

28 ต.ค.
2558

12

13

4 พ.ย. 2558

11 พ.ย.
2558

14

18 พ.ย.
2558

15

25 พ.ย.
2558

4
อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

4

4
4

ปฏิบตั กิ ารครั้งที่ 1 การ
ถนอมอาหารและการ
แปรรูปโดย
เชื้อจุลินทรีย์ ไวน์ และ
นา้ ส้ มสายชู
ปฎิบตั กิ ารครั้งที่ 2 การ
ถนอมอาหารและแปร
รูปโดยใช้ ความร้ อน
ปฎิบตั กิ ารครั้งที่ 3 การ
ถนอมอาหารและแปร
รูปโดยใช้ ความร้ อน
(ต่อ)
นาเสนอ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้วยการแปร
รูปและถนอมอาหาร
ตามเทคนิคที่เรียนมา
1
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
การแปรรูปและถนอม
อาหาร ตามเทคนิคที่
เรียนมา 2

4

พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
การแปรรูปและถนอม
อาหาร ตามเทคนิคที่

4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม

บรรยาย
สอบกลางภาค

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา
อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

บรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ,ิ
กิจกรรมกลุ่ม

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

ฝึ กปฏิบตั ,ิ กิจกรรมกลุ่ม,
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

ฝึ กปฏิบตั ,ิ กิจกรรมกลุ่ม,
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

ฝึ กปฏิบตั ,ิ กิจกรรมกลุ่ม,
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

4

4

4

4
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สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

ฝึ กปฏิบตั ,ิ กิจกรรมกลุ่ม,
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

สอบปลายภาค

อ.พรเพ็ญ มรกต
จินดา

เรียนมา 3

16

2 ธ.ค. 2558

สรุปการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้วยการแปร
รูปและถนอมอาหาร
ตามเทคนิคที่เรียนมา
4

17

9 ธ.ค. 2558

สอบปลายภาค

4

4

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

ภาค
บรรยาย

ความรู้ ทักษะปัญญา

การสอบกลางภาค

30%

ความรู้ ทักษะปัญญา

การสอบปลายภาค

30%

กิจกรรม
กลุ่ม

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

คุณธรรม จริยกรรม ความ การเข้ าชั้นเรียน/จิตพิสยั /จริยธรรม
มีวินัย

10%

ทักษะความสัมพันธ์

คะแนนการทางานกลุ่ม การมีส่วน
ร่วมในการทางาน

10%

ทักษะทางปัญญา

ผลิตภัณฑ์สร้ างสรรค์ด้วยการแปรรูป

20%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
A = 80คะแนนขึ้นไป
B+ = 75-79.9คะแนน
B = 70-74.9คะแนน
C+ = 65-69.9คะแนน
C = 60-64.9คะแนน
D+ = 55-59.9คะแนน
D = 50-54.9คะแนน
F = ต่ากว่า 50คะแนน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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1. ตาราและเอกสารหลัก
-ไม่มี2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Website ข่าวสารทางด้ านอาหาร วารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอาหาร เช่น Journal of Food
Science
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ศิริลักษณ์ สินธวาลัย. 2520. ทฤษฏีอาหารเล่ม 2 หลักการถนอมอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร.
เกษมศรี ซี.พี. กรุงเทพฯ
นิธยิ า รัตนาปนนท์. 2544. หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้ น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
อรพินท์ ชัยประสพ. 2542. การถนอมอาหาร. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
Leistner, L and GrahamW. Giuld. 2002. Hurdle Technology. Wlldhead Publishing Limited and
CRC Press. LLC
เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อของจริง ได้ แก่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ในการประกอบอาหาร อาหารสดต่าง ๆ
เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส สไลด์ประกอบการบรรยาย Power point
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 ให้ นิสติ ประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.003)
 ให้ นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.004)
 ให้ นิสติ ประเมินตนเองในการเรียนโดยแบบประเมินที่ผ้ ูสอนสร้ างขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
 ผลการสอบการเรียนรู้ของนิสติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 การสังเกตการณ์การเรียนของนิสติ ในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะและภาควิชามีการกาหนดระบบ กลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานภายนอก
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 มีการนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอน
และการเรียนรู้ของนิสติ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรม
ศาสตร์
 แต่ละรายวิชารายงานผลและแนวทางการปรับปรุงใน มคอ.5
 แต่ละรายวิชามีการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่าน มคอ.3 ในปี การศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กระบวนการที่ใช้ ในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดังนี้
 มีการทวนสอบจากคะแนนสอบและการประเมินตนเองของนิสติ เพื่อดูความสอดคล้ องและ
แนวโน้ มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป
 มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี
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