รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน/ หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5073409 การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (Dairy Processing)
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูป
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร. กนกกานต์ วีระกุล อ.วีระ พุ่มเกิด
อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร. กนกกานต์ วีระกุล
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
อ.วีระ พุ่มเกิด
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
6. รายวิชา
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.สิรินธร
โรงงานแปรรูปอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันจัดทํา 30 พฤศจิกายน 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ และจุลินทรีย์ ของน้ํานมดิบ และน้ํานมแปรรูป
เครื่องจักรอุปกรณ์ในการกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม การควบคุมและ
การประกันคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการเสื่อมเสีย รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา
2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบ และคุณสมบัติของน้ํานมดิบ การตรวจรับ และการเตรียมน้ํานมก่อนกระบวนการ
แปรรูป เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เทคนิค และกรรมวิธีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม เช่น นมพาสเจอไรซ์ นมสเตอริไรซ์ โยเกิร์ต ไอศกรีม เนย และเนยแข็ง การควบคุม และประกัน
คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การเสื่อมเสีย การขนส่ง กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกีย่ วข้อง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

45 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม
/การฝึกงาน
1.การฝึกปฏิบัติด้านการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือใน
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
นม
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เช่น
โยเกิร์ต ไอศกรีม เนย และเนย
แข็ง เป็นต้น

การศึกษาด้วย
ตนเอง

6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
รวม 16 ชั่วโมง (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม (TQF 2.1.1 (1-5))
1) การมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.1.1 (1))
2) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (2.1.1 (2))
3) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (2.1.1 (3))
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (2.1.1 (4))
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (2.1.1 (5))
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (TQF 2.1.2 (1-5))
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ณ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปนม (2.1.2 (1))
2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน (2.1.2 (2))
3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ (2.1.2 (3))
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (2.1.2 (4))
5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา (2.1.2 (5))
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (TQF 2.1.3 (1-3))
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน (2.1.3 (1))
2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
(2.1.3 (2))
3) ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต (2.1.3 (3))
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชี พได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุม (TQF 2.2.1 (1-4))
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ (2.2.1 (1))
2) การมีทักษะ และความชํานาญ ในงานด้านวิชาชีพ (2.2.1 (2))
3) ความสามารถในการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
(2.2.1 (3))
4) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้ (2.2.1 (4))
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ (TQF 2.2.2 (1-4))
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ําความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อม
กับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น

การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ (2.2.2 (1))
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน
การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง โดย ให้จัดให้มีการบรรยายประกอบเอกสาร
การทบทวน การค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น (2.2.2 (2))
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการปฏิบัติการการในโรงงานแปรรูปอาหารของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้ (2.2.2 (3))
4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน (2.2.2 (4))
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (TQF 2.2.3 (1-2))
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย การ
นําเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น (2.2.3 (1))
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ (2.2.3 (2))
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไข
ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ในการประกอบวิ ช าชี พ ดั ง นั้ น มาตรฐานทั ก ษะทางปั ญ ญาต้ อ ง
ครอบคลุม (TQF 2.3.1 (1-3))
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุ
ของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (2.3.1 (1))
2) ความสามารถในการทําความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ (2.3.1(2))
3) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น (2.3.1(3))
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (TQF 2.3.2 (1-2))
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จําลอง (2.3.2 (1))
2) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้
มากขึ้น (2.3.2 (2))
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (TQF 2.3.3 (1-3))
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐาน
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม (TQF 2.4.1 (1-5)
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(2.4.1 (1))

2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.4.1 (2))
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ (2.4.1 (3))
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ (2.4.1 (4))
5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (2.4.1 (5))
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตําแหน่ง
หน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ท่มี ีต่อตนเองและสังคม สอดแทรก
ในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3
รับผิดชอบ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียง

ส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการ
นํ า เสนอ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ต่ า งๆ ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานได้ อ ย่ า งเหมาะสม ดั ง นั้ น
มาตรฐานทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
(TQF 2.5.1 (1-3))
1) ความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (2.5.1 (1))
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอดและ
นําเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (2.5.1 (2))
3) ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์
โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.5.1 (3))

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนําเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนําเสนอ
ด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนําเสนอ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจัดรายวิชาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนําเสนอด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มใน
ส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์ที่
1

2-3

4–5

จํานวน
กิจกรรม การเรียนการสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
4
1. ปฐมนิเทศรายละเอียดวิชาตาม อ. วีระ พุ่มเกิด
ปฐมนิเทศ และแนะนําลักษณะวิชา
การจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด 22 ส.ค. คู่มือ
2. บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า โ ด ย ใ ช้
และการประเมินผล
Powerpoint เอกสารคู่ มื อ และ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
บทที่ 1 บทนํา สถานการณ์โคนมใน
3. ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
ประเทศไทย และต่างประเทศ
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5.
แบ่ง กลุ่มนั ก ศึก ษา เพื่อ ให้
แลกเปลี่ยนเรื่องสถานการณ์โคนมใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ
6. อาจารย์ตอบข้อซักถามและสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้าได้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
บทที่ 2 องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
4
1. บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า โ ด ย ใ ช้ อ.วีระ พุ่มเกิด
29
ส.ค.
Powerpoint เอกสารคู่ มื อ และ
ของน้ํานมดิบ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
5 ก.ย.
- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารย์ ต อบข้ อ ซั ก ถามและสรุ ป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้าได้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
อ.ดร.กนกกานต์
บทที่ 3 การตรวจรับ และการเตรียม
8
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
12,
19
Powerpoint เอกสารคู่มือ และ
น้ํานมก่อนกระบวนการแปรรูป
ก.ย.
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารย์ตอบข้อซักถามและสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้าได้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
หัวข้อ/รายละเอียด

สัปดาห์ที่
6–9

จํานวน
กิจกรรม การเรียนการสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
บทที่ 4 เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ใ น
16
1. บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า โ ด ย ใ ช้ อ.ดร.กนกกานต์
26
ก.ย.
Powerpoint เอกสารคู่ มื อ และ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น
3,10,17,
- การพาสเจอไรซ์
ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
หัวข้อ/รายละเอียด

ต.ค.

-

การสเตอริไรซ์

-

การให้ ค วามร้ อ น แบบ
UHT

- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อาจารย์ ต อบข้ อ ซั ก ถามและสรุ ป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้าได้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
-ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือใน
กระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์นม

สอบกลางภาค (สัปดาห์ที่ 8 10 ต.ค.57)
10 – 13

14 – 15

บทที่ 5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
16
การควบคุ ม และประกั น คุ ณ ภาพ 24,31
บรรจุภัณฑ์ การเสื่อมเสีย และการ ต.ค.
ขนส่ง
7,14 พ.ย.
-

โยเกิร์ต

-

ไอศกรีม

-

เนย

-

เนยแข็ง

บทที่ 6 กฎหมายและมาตรฐานที่
4
21 พ.ย.
เกี่ยวข้อง

อ.ดร.กนกกานต์
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint เอกสารคู่มือ และ
อ.วีระ พุ่มเกิด
เอกสารประกอบการเรียน
- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารย์ตอบข้อซักถามและสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้าได้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
- ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์นม

1. บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า โ ด ย ใ ช้ อ.วีระ พุ่มเกิด
Powerpoint เอกสารคู่ มื อ และ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
- เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารย์ตอบข้อซักถามและสรุป
ประเด็นสําคัญให้นักศึกษาค้นคว้าได้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

สอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 16)

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

2

3

4

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15
- สามารถศึกษาค้นคว้าและ 1.สังเกตและประเมินพฤติกรรม
ขณะฟังบรรยาย ประชุมกลุ่ม
พัฒนาความรู้ของตนเอง
ฝึกปฏิบัติงาน และเสนอผลงาน
2.1.1(1-5), 2.2.1(1-4)
โดยใช้แบบประเมินเป็น
2.3.1 (1-3)
รายบุคคล
- สามารถทํางานเป็นกลุ่ม
ร่วมกับผู้อื่นได้ 2.4.1(1-5) 2.การเข้าชั้นเรียน การมีส่วน
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วม และนําเสนอความคิดเห็น
เพื่อจัดทํารายงานและสืบค้น ในชั้นเรียน
ข้อมูล รวมถึงการนําเสนอ
ผลงานได้ 2.5.1 (2, 3)
6-13
- มีความรู้และความเข้าใจใน การฝึกปฏิบัติการแปรรูป
เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นม พร้อมทํารายงาน
เชิงวิชาการถึงผลปฏิบัติการ
นม 2.1.1(1-5)
- สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 2.4.1 (1-5)
10
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ การจัดทํารายงานกลุ่มถึง
สภาวการณ์อุตสาหกรรมโคนม
ในการแก้ไขปัญหาและ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สืบค้นได้อย่างเป็นระบบ
รวมถึงการนําเสนอหน้าชั้น
2.1.1(1-5), 2.2.1(1-4)
เรียน
2.3.1 (1, 3)
-สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 2.4.1 (1-5)
- การนําเสนอกรณีศึกษา
และตอบข้อซักถามได้
2.5.1 (1-3)
8
สอบข้อเขียนจํานวน 2 ครั้ง
- มีความรู้ความเข้าใจใน
16
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแปร แบ่งเป็น กลางภาค 25%
และปลายภาค 25%
รูปผลิตภัณฑ์นม
2.1.1(1-5), 2.2.1(1-5)
2.3.1 (1-3)

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

20%

10%

50%

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
A
90-100
B+
81-89
B
76-80
C+
70-75
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ํากว่า 50
หมายเหตุ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 85
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลัก
กนกกานต์ วีระกุล ศวรรญา ปั่นดลสุข และวีระ พุ่มเกิด. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม. โรงเรียนการเรือน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
1. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่สําคัญ
กรมปศุสัตว์. (2522).โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกรมปศุสัตว์แห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
กรุงเทพ.
ทองยศ อเนกเวียง. (2527). หลักวิทยาศาสตร์น้ํานม. ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุงเทพ.
ทองยศ อเนกเวียง. (2527). ผลิตภัณฑ์นม. ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.
นภาศรี ไวศนันต์. (2526). ผลิตภัณฑ์นม. ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.
นรินทร์ ทองศิริ. (2531). เทคโนโลยีอาหารนม. พิมพ์ครั้งที่ 1, เชียงใหม่: คอมพิวกราฟิค.
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หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเป็นรายบุคคลอย่างอิสระ โดยทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย และแบบประเมินของหลักสูตรฯ ซึ่งดําเนินการโดยผู้รับผิดชอบที่
คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมาย
2. การประเมินการสอน
2.1 ข้อมูลการประเมินการสอน โดยอาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทุกโอกาส
ที่เข้าสอน
2.2 การสังเกตและประเมินการสอน โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรฯ จัดให้มีการสังเกตและ

ประเมินการสอนในชั้นเรียนของอาจารย์เป็นรายบุคคล ตามแบบประเมินอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยอาจารย์จาก
ภายในหลักสูตรฯ หรือภายนอกหลักสูตร
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
3.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
- ข้อมูลจากการประเมินการสอนจากทุกแหล่งข้อมูลมาเป็นแนวทางการปรับปรุงการสอน รวมถึง
ข้อมูลจากการวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
4.1 มีการสอบถามความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นของนักศึกษาระหว่างเรียนและระหว่างฝึก
ปฏิบัติการ
4.2 มีการแบ่งสอบกลางภาค และการแจ้งผลการสอบกลางภาคให้นักศึกษาทราบ เพื่อทําความ
เข้าใจและวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อนําไปสู่มาตรฐาน
4.3 มีการวิพากษ์ข้อสอบก่อนใช้สอบและการวิเคราะห์ข้อสอบภายหลังสอบทุกครั้ง รวมทั้งการนํา
ผลวิพากษ์และวิเคราะห์ข้อสอบไปดําเนินการปรับปรุงการสอบครั้งต่อไป
4.4 อาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาผลการสอบและผลการฝึกปฏิบัติ ณ โรงงานแปรรูปอาหาร ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณ และในระหว่างการเรียนหากมีปัญหาจะให้แจ้งให้ทราบปัญหาและแก้ไขปรับปรุง
ทันที
5.การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ดําเนินการโดยผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอน
5.1 ก่อนดําเนินการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอนร่วมกันออกแบบ
ร่วมกันออกแบบการเรียนการสอน (course design) ตามรูปแบบ TQF
5.2 ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเมื่อพบ
ปัญหาหรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจากนักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือเมื่อการเรียนการสอนดําเนิน
ไปแล้ว 25 -30 %
5.3 พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการการ
ประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนประสิทธิภาพ
5.4 ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการเรียนการสอน ประเมินผลรายวิชาภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์
และนําผลมาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาต่อไป

