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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5073410 นวัตกรรมอาหารแปรรูป (Processed Food Innovation)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด
13 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ทั่วไปและวิชาชีพที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสาคัญของนวัตกรรมอาหารแปรรูป
1.1.2 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหารแปรรูป
ษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการและแนวทางสร้างนวัตกรรมอาหารแปรรูป
1.2.2 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการค้นคว้า และจดสิทธิบัตรนวัตกรรมอาหาร
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
1.3.2 นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมการแปรรู ป อาหาร และสามารถน า
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร แนวคิด ทฤษฏี เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อแปรรูปอาหาร นวัตกรรมอาหารที่อยู่ในกระแสนิยมทั้งใน และต่างประเทศ วิธี และ
แนวทางการสร้างนวัตกรรมโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนานวัตกรรมการ
แปรรูปอาหารมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ/
การศึกษาด้วยตนเอง
งานภาคสนาม/ การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อภาค
ไม่มี
ไม่มี
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
การศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (TQF 1.1.1(1))
2) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (TQF 1.1.1 (2))
3) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (TQF 1.1.1
(3))
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (TQF 1.1.1(4))
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (TQF 1.1.1(5))
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง (TQF 1.1.2 (1))
2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน (TQF 1.1.2 (2))
3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ (TQF 1.1.2 (3))
4) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา (TQF 1.1.2 (5))
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก (TQF 1.1.3 (2))
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารแปรรูป สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุม
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ (TQF 2.1.1 (1))
2) การมีทักษะ และความชานาญ ในงานด้านวิชาชีพ (TQF 2.1.1(2))
3) ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการ และวิชาชีพ (TQF
2.1.1 (3))
4) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพได้ (TQF 2.1.1 (4))
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
(TQF 2.1.2 (1))
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน
การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง (TQF 2.1.2 (2))
3) การเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์จ ริง จากการฝึ ก ในอุ ตสาหกรรมและการทั ศ นศึ กษา จาก
วิทยากร ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย (TQF 2.1.2 (3))

4

4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน (TQF 2.1.2 (4))
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การเขียนรายงาน การสอบย่อย การนาเสนอรายงาน
การค้นคว้าหน้าชั้น (TQF 2.1.3 (1))
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ (TQF 2.1.3 (2))
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุ
ของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (TQF 3.1.1 (1))
2) ความสามารถในการทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ (TQF 3.1.1 (2))
3) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น (TQF 3.1.1 (3))
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง
(TQF 3.1.2 (2))
2) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มาก
ขึ้น (TQF 3.1.2 (4))
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย (TQF 3.1.3 (1))
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา (TQF 3.1.3 (2))
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกั บผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (TQF 4.1.1
(1))
2) ความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (TQF 4.1.1 (2))
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ (TQF 4.1.1(3))
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ (TQF 4.1.1(4))
5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (TQF 4.1.1(5))
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใช้ ก ารการสอนแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ ซึ่ ง ต้ อ งแนะน ากฎ กติ ก า มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน (TQF 4.1.2 (1))
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2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ใน
กลุ่ม (TQF 4.1.2 (2))
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วน
ใหญ่ (TQF 4.1.3 (1))
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน (TQF 4.1.3 (2))
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการ
น าเสนอ สามารถประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผ ลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้ น
มาตรฐานทั กษะด้า นการวิเ คราะห์ เ ชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศต้ อ ง
ครอบคลุม
1) ความสามารถในการนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (TQF 5.1.1 (1))
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอดและ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (TQF 5.1.1 (2))
3) ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 5.1.1 (3))
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือ คานวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ
โดยผู้สอนต้องแนะนาวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา (TQF 5.1.2 (1))
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วย
วาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ (TQF 5.1.2 (2))
3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 5.1.2 (3))
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล (TQF 5.1.3 (1))
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วน
ที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ (TQF 5.1.3 (3))
3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
นาเสนอสัมมนา การนาเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา (TQF 5.1.3 (4))
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1-2
ความหมายและความสาคัญของ
16, 23 ส.ค. นวัตกรรมอาหาร
ประเภทของนวัตกรรมอาหาร
3-4
30 ส.ค.,
6 ก.ย.

5-6
13, 20
ก.ย.
7-8
27 ก.ย.,
4 ต.ค.
9
11 ต.ค.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การตลาดสาหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
- บทบาทของบรรจุภัณฑ์กับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การนาเสนองานวิจัยด้าน
นวัตกรรมอาหาร

จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
6 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจาก
กรณีศึกษา
มอบหมายงานการค้นคว้างานวิจัย
ด้านนวัตกรรมอาหารแปรรูป
6 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจาก
กรณีศึกษา

6

นาเสนองานวิจัยด้านนวัตกรรม
อาหารแปรรูป

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

6

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต

3

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจาก
กรณีศึกษา
นักศึกษานาเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจาก
กรณีศึกษา
นักศึกษานาเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจาก
กรณีศึกษา : สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป
มอบหมายให้นักศึกษาทารายงาน
กรณีศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารแปร
รูป

10-11 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
18, 25 ต.ค. - ความสาคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญา
- องค์ประกอบของทรัพย์สินทาง
ปัญญา
- การนาทรัพย์สินทางปัญญาไป
ใช้ประโยชน์
12-13 กรณีศึกษาด้านนวัตกรรมอาหาร
1, 8 พ.ย. แปรรูป
14-15 การนาเสนอกรณีศึกษาด้าน
15, 22 พ.ย. นวัตกรรมอาหารแปรรูป
16

6

6

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจาก
กรณีศึกษา
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทา
โครงงานกลุ่ม
6 นักศึกษานาเสนอกรณีศึกษา
นวัตกรรมอาหารแปรรูป
สอบปลายภาค

ผู้สอน
ผศ.ดร.วราภรณ์

ผศ.ดร.วราภรณ์

ผศ.ดร.วราภรณ์
อ.จันทร์จนา

อ.จันทร์จนา

อ.จันทร์จนา

อ.จันทร์จนา

อ.จันทร์จนา
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
รายละเอียด
1

คุณธรรมและ
จริยธรรม

1) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา
และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมเคารพ
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
2) การตระหนักในคุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต

2

ความรู้

1) การมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ
2) ความสามารถในการนา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
บริบททางวิชาการ และ
วิชาชีพ
3) ความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้า และ
พัฒนาความรู้ของตนเองได้
และสามารถบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
ประโยชน์ในวิชาชีพได้

3

ทักษะทาง
ปัญญา

1) ความสามารถในการคิด
วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่ อ ค้น หาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ต้ น เหตุ ข องปั ญ หา และ

วิธีการประเมิน
1) การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
- อาจารย์สังเกตพฤติกรรม
ด้านความมีวินัย ตรงต่อ
เวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
2) การสอบกลางภาคและ
การสอบปลายภาค
- อาจารย์สังเกตพฤติกรรม
ด้านการตระหนักในคุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต
1) การสอบกลางภาคและ
การสอบปลายภาค
- อาจารย์ประเมินจากการ
สอบข้อเขียนด้านความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระสาคัญของรายวิชา
เพื่อสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ
2) การทารายงาน
กรณีศึกษานวัตกรรม
อาหารแปรรูป
การค้นคว้าและนาเสนอ
งานวิจัยด้านนวัตกรรม
อาหารแปรรูป
- อาจารย์สังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้
นาเสนองานวิจัย
การค้นคว้าและนาเสนอ
งานวิจัยด้านนวัตกรรม
อาหารแปรรูป
- อาจารย์ประเมินผลงาน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10%

8, 16

50%

6, 7

20%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

เสนอแนวทางการแก้ ไ ขได้
อย่างสร้างสรรค์
2)ความสามารถในการ
ถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย น
ความรู้กับผู้อื่น

4

ด้านความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ การทาความเข้าใจ
ประเมินข้อมูล และการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อื่น
- อาจารย์สังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการ
วางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง
- อาจารย์ประเมินจากการ
นาเสนอด้านความสามารถ
ในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการสืบค้นข้อมูล
ความสามารถในการ
สื่อสาร สรุปประเด็น
ถ่ายทอด และนาเสนอ
ข้อมูล การติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลก
ทักษะ
1) ความรับผิดชอบในงานที่ - ประเมินโดยอาจารย์จาก
ความสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
การสังเกตพฤติกรรมจาก
ระหว่างบุคคล รายบุคคลและงานกลุ่ม
การมีวินัยต่อการเรียนใน
และความ
2) ความสามารถในการ
ชั้นเรียน
รับผิดชอบ
ปรับตัวและทางานร่วมกับ - ประเมินโดยอาจารย์จาก
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและ
การสังเกตพฤติกรรม
สมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
นักศึกษาในการทา
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการรายบุคคล และ
รายกลุ่ม
- นักศึกษาประเมินตนเอง
และเพื่อนในกลุ่มด้าน
ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมิน ประเมินผล

9-15

5%

9

กิจกรรมที่
5

ผลการเรียนรู้
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

1) ความสามารถในการนา
เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มา
ประยุกต์ใช้ในการสืบค้น
วิเคราะห์ข้อมูล แปล
ความหมาย และเสนอ
แนวทางในการพัฒนางาน
หรือแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
2) ความสามารถในการ
สื่อสาร สามารถสรุป
ประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและ
ฟัง ถ่ายทอดและนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการ
ติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การทารายงานกรณีศึกษา
นวัตกรรมอาหารแปรรูป
- อาจารย์ประเมินผลงาน
ด้านความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ การทาความเข้าใจ
ประเมินข้อมูล และการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อื่น
- อาจารย์ประเมินจากการ
นาเสนอด้านความสามารถ
ในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการสืบค้นข้อมูล การ
ติดตามความก้าวหน้าทาง
นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลก

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมิน ประเมินผล
9-15
15%

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2555). การจัดการนวัตกรรมสาหรับผู้บริหาร. ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม
นวัตกรรม สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี: กรุงเทพฯ.
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่สาคัญ
Barbosa-Canovas, G.V. and Gould, G.W. (2000). Innovations in Food Processing.
Pennsylvania. Technomic Publishing.
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนา
Ruth, R. (2008). Handbook of innovation in the food and drink industry. New York:
Haworth Press.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา จากการสังเกตขณะ
สอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
สาขาวิชากาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กาหนดทุกภาคการศึกษา
หลั ก สู ต รก าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมกลยุ ท ธ์ ก ารสอน/การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น และ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มี
การประชุมอาจารย์ทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าทีท่ วนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุ่ ม ประเมิน ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับ คะแนน ของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน การสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่
สอนและกลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ และน าเสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาในรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตรฯ เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณา
ให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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