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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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โรงเรียนการเรือน/ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

5073419 ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป (Instant Food Products)

2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต 3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

3.2 ประเภทของรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (วิชาเลือก)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยปยวรรณ อยูดี
4.2 อาจารยผูสอน
1) อาจารยปยวรรณ อยูดี

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

2

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธิพิสัย (ความรูทั่วไปและวิชาชีพที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับชนิดและประเภทของผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป
1.1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการแปรรูปอาหารกึ่งสําเร็จรูป
1.1.3 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารกึ่งสําเร็จรูปในระหวาง
กระบวนการแปรรูปอาหาร และการเก็บรักษา
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องมือที่ใชในการแปรรูป และ
สารเคมี
1.2.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป
1.2.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลงานวิจัยหรือ
ตําราที่เกี่ยวของกับเคมีอาหารทั้งในและตางประเทศ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู
1.3.2 นักศึกษาสามารถนําความคิดที่ไดไปใชในการประกอบอาชีพ และแกปญหาเพื่อสวนรวมใน
อนาคต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เทคโนโลยีการผลิตและฝก
ปฏิบัติการผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขาวตมกึ่งสําเร็จรูป โจกปรุงแตงกึ่งสําเร็จรูป แกง
จืด ซุปชนิดเขมขน แกง และน้ําพริกแกงกึ่งสําเร็จรูป การใชวัตถุเจือปนอาหาร การเก็บรักษา และการ
เสื่อมเสีย
Study definitions, quality and standards of instant food products, production
technology and laboratory practices of instant food production, instant noodles,
instant boiled rice, instant rice porridge, clear soup, concentrated soup, curry and
instant curry paste, utilization of food additives, storage and deterioration
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/ งาน
ภาคสนาม/ การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาละเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และทําหนาที่
ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นแล
คุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคาร
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอบุคคล องคกรสังคม และสิ่งแวดลอ
 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจบริบททางส
สาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
2) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา

2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจในภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตรดานการประกอบอาหารแล
แปรรูปอาหารที่เกี่ยวของ สามารถประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอในระ
และเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงพั ฒนาอย างต อเนื่ อง สามารถพั ฒนาองค ความรูที่ ตนมี อยู ให สูงขึ้ นไป เพื่อพั ฒนาตน
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ประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานดานความรูตองครอบคลุม
1) มี ความรูและความเข าใจทางคณิ ตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน บริหารจัดการและเศรษฐศ
ทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดา
 3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทํางาน
 4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพ
 5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับค
วิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่ง ในระดับที่สูงขึ้น
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การฝกแกโจทยปญหา แล
เปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
3) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอรายงานการคนควาหนา
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีการแกไขปญ
อยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการทางดานเทคโนโลยี
 3) สามารถคิ ด วิ เคราะห และแก ไขป ญ หาทางด านเทคโนโลยี ได อย างมี ระบบ รวมถึ งการใช ข อมู ลประกอบกา
ประสิทธิภาพ
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการ
ความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
 5) สามารถสื บค นขอมู ล และแสวงหาความรู ทางด านเทคโนโลยี เพิ่ มเติ มไดด วยตนเอง เพื่ อการเรี ยนรูตลอดชี วิต แล
ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย และเพิ่มความยากตามร
เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูใหมจา
และนอกสาขา ไดแก วิชาการวิจัยและพัฒนาอาหาร การวางแผนรายการอาหาร เปนตน
4) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น

5
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรียนตองมีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทําง
ทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม มีจิตสํานึกรักองคกรและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการท
ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประส
วิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดย
ของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
 3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาช
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถป
ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองคกร
 5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยีและการรักษาสภาพแวดลอมและพลังง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ใชการการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแตละคนในการเรีย
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวนใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาต
การติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ โลกได ดังนั้น มาตรฐานดานท
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
 1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
 2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของได
 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจา และลายลักษณอักษร และการสื่อความหมาย เลือกใชสื่อในก
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
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5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีส
1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ โดยผูสอนตองแนะนํา
ตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบ
2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลข ที่ไมเคยพบมากอน
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคล หรือรายงานกลุมในสวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอ

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ผูเรียนตองมีทักษะปฏิบัติในการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีเกี่ยวของกับการประกอบอาหารและการแปรรูป
จัดการและพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการทํางานรูปแบบโครงงาน และในสถา
ดานทักษะการปฏิบัติงานตองครอบคลุม
 1) มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยา
2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานอยางตอเน
 3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
 4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
5) สามารถปฏิบตั ิงานจริงในสถานประกอบการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ใชการเรียนการสอนแบบ work based learning เพื่อฝกทักษะปฏิบัติ ในการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลย
และการแปรรูปอาหารจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ประเมินทักษะปฏิบัติในการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการคํานวณ จากการแกโจทยปญหาที่ไดรับมอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล
1. แผนการสอน
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สัปดาห
ที่
1

2

3

4

5-6

7-8

9

หัวขอ/รายละเอียด
- ชี้แจงรายวิชาและการประเมินผล
บทที่ 1 บทนํา
- ความหมาย และการจําแนก
ประเภทผลิตภัณฑอาหารกึ่ง
สําเร็จรูป
บทที่ 2 สถานการณของผลิตภัณฑ
อาหารกึ่งสําเร็จรูปในปจจุบันและ
อนาคต
- ตลาดและแนวโนมการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป
บทที่ 3 คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอนและสื่อที่ใช
4
1. ชี้แจงรายละเอียดวิชาตาม มคอ.3
2. บรรยายประกอบสื่อ
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. PowerPoint
4

4

บทที่ 4 เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป
- บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
- บทปฏิบัติการ

4

บทที่ 4 เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป
- ขาวตมและโจกปรุงแตงกึ่ง
สําเร็จรูป
- บทปฏิบัติการ
บทที่ 4 เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป
- แกงจืดกึ่งสําเร็จรูป
- แกงและเครื่องแกงกึ่งสําเร็จรูป
- บทปฏิบัติการ

8

บทที่ 4 เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป
- ซุปชนิดเขมขน
- บทปฏิบัติการ

8

4

1. บรรยายประกอบสื่อ
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. ทําแบบทดสอบความเขาใจในเรื่อง
ความรูเบื้องตน
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. ทําแบบทดสอบความเขาใจกอน
และหลังเรียน
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ: การผลิตบะหมีก่ ึ่ง
สําเร็จรูป
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ: การผลิตโจกปรุง
แตงกึง่ สําเร็จรูป
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ: การผลิตเครื่องแกง
กึ่งสําเร็จรูป
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือแบบฝกหัด
รายบุคคล
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ: การผลิตซุปชนิด
เขมขน
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือแบบฝกหัด
รายบุคคล

ผูสอน
อ.ปยวรรณ อยูดี

อ.ปยวรรณ อยูดี

อ.ปยวรรณ อยูดี

อ.ปยวรรณ อยูดี

อ.ปยวรรณ อยูดี

อ.ปยวรรณ อยูดี

อ.ปยวรรณ อยูดี
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
10 บทที่ 5 การใชวัตถุเจือปนอาหาร

11-12 บทที่ 6 การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ
อาหารกึ่งสําเร็จรูปประเภทตางๆ

13-14 บทที่ 7 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
อาหารกึ่งสําเร็จรูปประเภทตางๆ
- การเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑที่เหมาะสม
กับประเภทอาหาร
- การใชบรรจุภณ
ั ฑในการยืดอายุ
การเก็บรักษาอาหารกึ่ง
สําเร็จรูป
15 บทที่ 8 แนวโนมของผลิตภัณฑ
อาหารกึ่งสําเร็จรูป
- นวัตกรรมใหมๆ ของผลิตภัณฑ
อาหารกึ่งสําเร็จรูป
- นวัตกรรมใหมๆ ของบรรจุภณ
ั ฑ
อาหารกึ่งสําเร็จรูป
16

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง
การสอนและสื่อที่ใช
4
1. บรรยายประกอบสื่อ
อ.ปยวรรณ อยูดี
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. ทําแบบทดสอบยอยหรือแบบฝกหัด
รายบุคคล
5. รายงานรายบุคคลและกลุม
8
1. บรรยายประกอบสื่อ
อ.ปยวรรณ อยูดี
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. ทําแบบทดสอบยอยหรือแบบฝกหัด
รายบุคคล
8
1. บรรยายประกอบสื่อ
อ.ปยวรรณ อยูดี
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. รายงานรายบุคคลและกลุม

4

1. บรรยายประกอบสื่อ
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. PowerPoint
4. ถาม-ตอบปญหาทางวิชาการใน
หองเรียน
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรม ผลการเรียนรู
ที่
1 คุณธรรมและ

รายละเอียด
4) สามารถวิเคราะหและ

อ.ปยวรรณ อยูดี

วิธีการประเมิน
การมีสวนรวมในชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนการ
ประเมินผล
10%

9
กิจกรรม ผลการเรียนรู
ที่
จริยธรรม

2

3

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

ประเมินผลกระทบจากการใช
ความรูทางเทคโนโลยีตอบุคคล
องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม

- นักศึกษาประเมินตนเอง
จากการมีวินัยตอการเรียน
การตรงตอเวลาในการเขา
ชั้นเรียน และการสงรายงาน
ประเมินตนเองและเพื่อนใน
กลุมจากการทํางานรวมกัน
และสรุปผลการประเมินโดย
ใชเสียงสวนใหญ
- อาจารยสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกในชั้นเรียน
รายบุคคลและรายกลุม
2) มีความรูและความเขาใจ
- แบบฝกหัดรายบุคคล ที่มี
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งใน การคนควาขอมูลทาง
เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา วิชาการจากแหลงตางๆ
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทาง
- ประเมินความรู ความ
เทคโนโลยี
เขาใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด และ
หลักฐานใหมๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
ทดสอบยอย/แบบฝกหัด
และถาม-ตอบปญหาทาง
วิชาการระหวางเรียน
- ประเมินความรู ความ
เขาใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด และ
หลักฐานใหมๆ และใช
ขอสรุปที่ไดในการพัฒนางาน
ตอไป
4) มีจินตนาการและความยืดหยุน การสอบกลางภาค
ในการปรับใชองคความรูทางดาน - ประเมินความรู ความ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยาง
เขาใจในเนื้อหาวิชา และการ
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม นําความรูมาประยุกตใช จาก
หรือตอยอดองคความรูจากเดิมได การสอบขอเขียน ที่มีการ
อยางสรางสรรค
วิเคราะหสถานการณ หรือ
แนวคิดในการประยุกตใช
บทเรียน
การสอบปลายภาค
- ประเมินความรู ความ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนการ
ประเมินผล

1-15

20%

3-7, 9-14

10%

8, 16

25%

25%
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กิจกรรม ผลการเรียนรู
ที่

4

5

6

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

เขาใจในเนื้อหาวิชา และการ
นําความรูมาประยุกตใช จาก
การสอบขอเขียน ที่มีการ
วิเคราะหสถานการณ หรือ
แนวคิดในการประยุกตใช
บทเรียน
การทําปฏิบัติการและ
รายงานผลการปฏิบัติการ
- รายงานกลุมการทํา
ปฏิบัติการและรายงานผล
การปฏิบัติการ
ทักษะ
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมี
- ประเมินโดยอาจารยจาก
ความสัมพันธ ความรับผิดชอบในการทํางาน การสังเกตพฤติกรรมจาก
ระหวางบุคคล ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล การมีวินัยตอการเรียนในชั้น
และความ
และงานกลุม สามารถปรับตัว
เรียน
รับผิดชอบ
และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งใน
- ประเมินโดยอาจารยจาก
ฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
การสังเกตพฤติกรรม
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได นักศึกษาในการทํา
อยางเหมาะสมกับความ
ปฏิบัติการรายบุคคล และ
รับผิดชอบ มีความรักองคกร
รายกลุม
ทักษะวิเคราะห 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี - ประเมินจากผลงานที่
เชิงตัวเลข การ สารสนเทศและการสื่อสารที่
เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห
สื่อสารและการ ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี เชิงตัวเลข รวมทั้งการแก
ใชเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ
โจทยปญหา
สารสนเทศ
- ประเมินการสื่อสารจาก
การเขียนรายงานที่มีการนํา
ความรูทางทฤษฎีมาคิด
วิเคราะห และอธิบายผลการ
ทดลองที่เกิดขึ้นได จากการ
สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการ
3) สามารถบูรณาการการเรียนรู 1) งานมอบหมาย
ปฏิบัติงาน
รวมกับการทํางาน
- ประเมินทักษะการวาง
4) มีทักษะปฏิบัติและ
แผนการทํางาน
ความสามารถในการทํางาน
- ประเมินทักษะทํา
รูปแบบโครงงาน (Project
ปฏิบัติการและรายงาน
oriented)
ปฏิบัติการ

3. การประเมินผลการศึกษา

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนการ
ประเมินผล

1-15

5%

1-15

5%

1 – 15

10%
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ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

ปยวรรณ อยูด.ี (2562). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ

อรอนงค นัยวิกุล. (2540). ขาวสาลี: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
อรอนงค นัยวิกุล. (2547). ขาว: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สํานักวิจัยและพัฒนาขาว. (มปป.). กรมการขาว กระทรวง เกษตรและสหกรณ. สืบคนจาก
http://www.ricethailand.go.th/rkb/product/index.phpfile=content.php&id=
11.htm

3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา

Bertolini, A.C. (2010). Starches: Characterization, properties, and applications. . p.
2. USA: CRC Press.
Juliano, B.O. (1985). Rice: Chemistry and Technology. (2nd ed.). Minnesota: The
American Association of Cereal Chemists, Inc

หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน

การประเมิ น การสอน โดยนั ก ศึ ก ษา และคณะกรรมการประเมิ น การสอนที่ แ ต ง ตั้ งโดย
หลักสูตรฯ ทีส่ ังเกตขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาค
การศึกษา หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
และมอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหาทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารยเพื่อหารือ
ปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสู ตรมี คณะกรรมการประเมิ น การสอนทํ าหน าที่ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษาใน
รายวิชา โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับ
คะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมด ในความรับผิดชอบของหลักสูตร ภายในรอบเวลา
หลักสูตร

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนั กศึกษา ผลการประเมิ น โดยคณะกรรมการประเมิ นการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นาใน
รายงานผลการดํ าเนิ น การของรายวิช า เสนอตอประธานหลักสู ต รฯ เพื่อนํ าเข าที่ ป ระชุ มอาจารย
ประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษา
ถัดไป

