มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
5072417 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร. สมยศ ตันติวงศ์วาณิช
4.2 อาจารย์ผู้สอน อ.ดร. สมยศ ตันติวงศ์วาณิช อ.ดร. สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี
อ.ดร. สมยศ ตันติวงศ์วาณิช
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-423-9435
อีเมลล์ : tunti109@hotmail.com
อ.ดร. สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-423-9435
อีเมลล์ : pi_suwanna@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มคอ. 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด
27 กันยายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ทั่วไปและวิชาชีพที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพของ
วัตถุดิบทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบหลังการเก็บ
เกี่ยว
1.1.2 เพื่อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจการเสื่อมเสียของวัตถุดิบทางการเกษตรที่เกิดขึ้นภายหลังการ
เก็บเกี่ยว
1.1.3 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว
1.1.4 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานสินค้าส่งออกของ
ผลิตผลทางการเกษตรหรือวัตถุดิบทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว
1.1.5 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ในเรื่องการขนส่งวัตถุดิบทางการเกษตรประเภทต่างๆ
1.2 ทักษะพิสยั (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีทักษะด้านการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ และสารเคมี ไ
1.2.2 เพื่อให้นกั ศึกษามีทักษะการปฏิบัติการ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และปริมาณของ
สารอินทรีย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
1.2.3 เพื่อให้นกั ศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือ
ตําราที่เกี่ยวข้องกับเคมีอาหารทั้งในและต่างประเทศ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
1.3.2 นักศึกษาสามารถนําความคิดที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวมใน
อนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ได้เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับปัจจุบัน เป็นเนื้อหาวิชาที่สามารถนําไปใช้ได้จริง และมี
ความทันสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีกายภาพของวัตถุดิบทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว การ
เสื่อมเสีย การยืดอายุการเก็บรักษา การจัดเก็บ และการขนส่งวัตถุดิบเกษตรประเภทต่างๆ
มคอ. 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1.1 การมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2 ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3 การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
1.1.4 การเคารพสิทธิ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.1.5 การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม
หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
1.2.2 สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความสําคัญ และคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
1.2.3 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่หลักสูตร/คณะจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส และอาจารย์
1.3.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่ง
รายงาน
1.3.3 นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
2.1.1 การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2.1.2 การมีทักษะ และความชํานาญ ในงานด้านวิชาชีพ
มคอ. 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน
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2.1.3 ความสามารถในการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการ และวิชาชีพ
2.1.4 ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถ บูรณา
การความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง
โดยเน้น ให้น ัก ศึก ษาหาทางค้น คว้า หาข้อ มูล เพิ ่ม เติม การสอนแบบร่ว มมือ กัน เรีย นรู ้ (CoOperative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2.2.2 การสอนด้ว ยวิช าปฏิบ ัต ิก ารควบคู ่ไ ปกับ การเรีย นการสอนภาคทฤษฎี โดย
เนื้อหาวิชาปฏิบัติการจะเป็นการใช้เครื่องมือ สารเคมี และการศึกษาจากกระบวนการผลิตอาหาร
2.2.3 สร้างกรณีศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาทําการค้นคว้า โดยให้บูรณาการความรู้
จากศาสตร์ที่ได้เรียนมา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2 การทํารายงาน หรือ กรณีศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3.3 การทํารายงานผลการทดลองวิชาปฏิบัติการ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือ ต้นเหตุ
ของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.2 ความสามารถในการทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ๆ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
3.1.3 ความสามารถในการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยใช้กรณีศึก ษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทําการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไข
3.2.2 การสอนโดยเทียบเคียงเนื้อหากับปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบปัญหา และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคล และ
กลุ่ม
3.3.2 การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม
4.1.2 ความสามารถในการปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นํา และสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ
4.1.4 การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์
มคอ. 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน
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4.1.5 ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สร้างปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอน
4.2.3 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่งงานและรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากผลของการทํารายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง
4.3.2 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.3 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
4.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมรายบุคคล และรายกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 ความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติ หรือ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการพัฒนางาน หรือ แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.2 ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็น และฟัง ถ่ายทอดและ
นําเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
5.1.3 ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์
โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสอนโดยมีการนําเสนอข้อมูล ซึ่งเป็นผลจากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์
5.2.2 การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การใช้ สื่ อ การสอนที่ เ ป็ น ระบบสารสนเทศประกอบการสอน และให้ นั ก ศึ ก ษาสรุ ป
ประเด็นสําคัญ และถ่ายทอด
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้สื่อ และการใช้ภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3 การสังเกตพฤติกรรม
หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ / รายละเอียด
1.

- แนะนํารายวิชา และเสริมคุณธรรมจริยธรรม 5 นาที
(กิจกรรม 3D)

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอนและสื่อทีใ่ ช้
อ.ดร.สมยศ ตันติวงศ์วาณิช
1. แนะนําแหล่ง
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
แหล่งสารสนเทศ

มคอ. 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

2.

3.

4.

5-6.

หัวข้อ / รายละเอียด
หน่วยที่ 1 การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ
ของวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
- แนะนํ า ลั ก ษณะวิ ช า การ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ตลอดจนการวั ด และการ
ประเมินผล
อธิ บ ายบทนํ า และ
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง วิ ช า
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยที่ 1 การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ
ของวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
- สรี ร วิ ท ยาของผลิ ต ผลหลั ง
การเก็บเกี่ยว
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
หน่วยที่ 1 การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ
ของวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
- องค์ประกอบทางเคมี
- การเปลี่ ย นแปลงหลั ง การ
เก็บเกี่ยว

หน่วยที่ 2 การเก็บเกี่ยว การ
เสื่อมเสีย การยืดอายุการเก็บ
รั กษาวั ตถุดิบ ทางการเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
- ดัชนีความบริบรูณ์
หน่วยที่ 2 การเก็บเกี่ยว การ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อทีใ่ ช้
website
2. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint

ผู้สอน

อ.ดร.สมยศ ตันติวงศ์วาณิช

4

1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint

4

อ.ดร.สมยศ ตันติวงศ์วาณิช
1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
แสดงความคิดเห็น
และอภิปรายลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตผลทางการเกษตร
ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน
อ.ดร.สมยศ ตันติวงศ์วาณิช
1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint

4

4

1. อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร.สมยศ ตันติวงศ์วาณิช

มคอ. 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

7.

8.

9.

หัวข้อ / รายละเอียด
เสื่อมเสีย การยืดอายุการเก็บ
รักษาวั ตถุดิบ ทางการเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
- การเก็บเกี่ยว
- การเสื่อมเสีย
- การยืดอายุการเก็บรักษา
หน่วยที่ 3
คุณภาพและ
มาตรฐาน
- คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตผลภายในประเทศ
หน่วยที่ 3
คุณภาพและ
มาตรฐาน
- คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตผลต่างประเทศ

หน่วยที่ 4 การป้องกันและ
ควบคุมโรคและแมลง

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อทีใ่ ช้
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint
1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint
2. นักศึกษาค้นคว้า
เอกสารรายงานการ
วิจัยจาก แหล่ง
สารสนเทศ และนํามา
สรุปจัดทํารายงาน

อ.ดร.สมยศ ตันติวงศ์วาณิช

1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint
1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint
1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint
2.นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการเรื่อง “การบ่ม
ผลไม้”
1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้

อ.ดร. สุวรรณา
พิชัยยงค์วงศ์ดี

4

4

- การป้องกันและควบคุมโรค
หลังการเก็บเกีย่ ว
10.

หน่วยที่ 4 การป้องกันและ
ควบคุมโรคและแมลง

4

- การป้องกันและควบคุมแมลง
หลังการเก็บเกีย่ ว
11.

หน่วยที่ 5 การจัดการ การ
จั ด เก็ บ และการยื ด อายุ ก าร
เก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ ทางการ
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

4

- การบ่มผลไม้
12.

หน่วยที่ 5 การจัดการ การ
จั ด เก็ บ และการยื ด อายุ ก าร
เก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ ทางการ

4

อ.ดร.สมยศ ตันติวงศ์วาณิช

อ.ดร. สุวรรณา
พิชัยยงค์วงศ์ดี

อ.ดร. สุวรรณา
พิชัยยงค์วงศ์ดี

อ.ดร. สุวรรณา
พิชัยยงค์วงศ์ดี

มคอ. 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

Powerpoint

เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
- การบรรจุหีบห่อผลิตผลหลัง
การเก็บเกี่ยว
- การเตรียมผลิตผลก่อนการ
บรรจุ
13.

หน่วยที่ 5 การจัดการ การ
จั ด เก็ บ และการยื ด อายุ ก าร
เกฌบรั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ ทางการ
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

4

- ภาชนะบรรจุ
- การบรรจุหีบห่อสําหรับขาย
ปลีก-ส่งทัง้ ภายในและนอก
ประเทศ
14.

หน่วยที่ 5 การจัดการ การ
จัดเก็บ และการยืดอายุการ
เก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ ทางการ
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

4

- การทําให้เย็น

15.

หน่วยที่ 5 การจัดการ การ
จัดเก็บ และการยืดอายุการ
เก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ ทางการ
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

4

1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
เพื่อสํารวจลักษณะการ
บรรจุหีบห่อผลิตผลตาม
ท้องตลาด และรายงาน
สรุปผลการสํารวจ
1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป
เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint
2.นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการเรื่อง “การ
เปรียบเทียบความเร็วใน
การทําให้เย็น”

อ.ดร. สุวรรณา
พิชัยยงค์วงศ์ดี

1. อาจารย์ผู้สอน
บรรยายและสรุป

อ.ดร. สุวรรณา
พิชัยยงค์วงศ์ดี

อ.ดร. สุวรรณา
พิชัยยงค์วงศ์ดี

เพิ่มเติมโดยใช้
Powerpoint

- การเก็บรักษา
- การขนส่ง
16.

สอบปลายภาค

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, ผลการปฏิบัติการ
4.1.2
2
2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, รายงานจากกรณีศึกษา

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนการ
ประเมินผล
20%

1-15

10%

มคอ. 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3

3
4
5
6

4.1.2, 5.1.2
1.1.2, 1.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2
2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2
2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2
2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
ทดสอบย่อย
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

1-15
1-15
8
16

10%
10%
25%
25%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
มนฤทัย ศรีทองเกิด. 2556. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ทีส่ าํ คัญ
จริงแท้ ศิริพานิช. 2544. สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้. สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 396 น.
จิรา ณ หนองคาย. 2534. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้ และดอกไม้. สํานักพิมพ์ แมส
พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ. 272 น.
นิธิยา รัตนาปนนท์. (2546). เคมีอาหาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ดนัย บุณยเกียรติ และ นิธิยา รัตนปนนท์. 2535. การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้. สํานักพิมพ์
โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, กรุงเทพฯ. 146 น.
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนํา
Nawar, W.W. (1996). Lipids. In Fennema, O.R. (ed.) Food Chemistry. 3rd ed. New York :
Marcel Dekker, Inc.

หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอก
ห้ อ งเรี ย น สิ่ ง สนั บสนุ น การเรี ย นการสอน ซึ่ง มี ผ ลกระทบต่ อ การเรี ย นรู้ และผลการเรีย นรู้ ที่ ไ ด้รั บ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรฯ ที่สังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิท ธิ ผลของรายวิ ชา แล้ วจัดทํ ารายงานรายวิชาตามรายละเอีย ดที่ สกอ. กํา หนดทุกภาคการศึ ก ษา
หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให้
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อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหาทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารย์เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการ
สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับคะแนน ของรายวิชา 60%
ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิ ชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอนที่ใช้ และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
เสนอต่อประธานหลักสูตรฯ เพื่อนําเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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