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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
 
1. ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสัSF323การวเิคราะหแ์ละการประเมนิอายกุารเกบ็อาหาร (Food Analysis and 
Shelf-Life Evaluation) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต3 หน่วยกติ     3(2-3-4)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเฉพาะบงัคบั 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผูช่้วยศาสตราจารยก์มลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 
1.6 บรุพวิชา(pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    

ไมม่ ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  

11 สงิหาคม 2559 
 
2. จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
1) เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูห้ลกัการและวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมพีืน้ฐาน (Proximate 

analysis) ของอาหาร 
2) เพื่อศกึษาการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางเคมขีองอาหาร เช่นการเกดิการเหมน็หนืของอาหาร
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เป็นตน้ 
3) เพื่อศกึษาการประเมนิอายกุารเกบ็ของอาหาร 

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  
1) เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเลอืกใชว้ธิกีารวเิคราะห ์

ทีเ่หมาะสมกบัตวัอยา่งอาหารแต่ละประเภทและเรยีนรูถ้งึเทคนิคของการวเิคราะหต่์างๆ 
2) เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้จรงิได ้

 
3. ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
หลกัการวเิคราะหอ์าหาร การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมขีองอาหาร ไดแ้ก่ ความชืน้ เถา้ โปรตนี 

ไขมนั และคารโ์บไฮเดรต การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางเคมขีองอาหาร 
ตลอดจนการศกึษาและประเมนิอายกุารเกบ็อาหาร 
และมปีฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหแ์ละการประเมนิอายกุารเกบ็อาหาร 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

28ชัว่โมง/ภาคการศกึ
ษา 

สอนเสริ
ม 
 

ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกง
าน 

24ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเ
อง 

 
4ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
2ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4. การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 คณุธรรม จริยธรรม 
(1) คณุธรรม จริยธรรม 

 มจีติส านึกและตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี 
 แสดงความซื่อสตัยส์ุจรติอยา่งสม ่าเสมอ  
 มวีนิยัต่อการเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ และตรงต่อเวลา 

รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม  
 มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของสถาบนั 

โดยการแต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดรวมทัง้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอยา่งเครง่ครดั 
 มคีวามเคารพและรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มชัน้เรยีนทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่ม  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
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 กระตุน้ใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึความส าคญัของจรรยาบรรณวชิาชพี โดยมกีารยกตวัอยา่งประกอบ 
 นกัศกึษาจะตอ้งท าการลงชื่อเขา้เรยีนดว้ยตนเองทุกครัง้ หา้มมใิหม้กีารลงแทนกนั  
 มกีารเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีนทุกครัง้ทัง้บรรยายและปฏบิตักิาร และมกีารใหค้ะแนนความสนใจในชัน้เรยีน 10% 

โดยในชัว่โมงปฏบิตักิารมกีารก าหนดว่า 
 ถา้เขา้เรยีนหลงัเวลา 15 นาท ีใหถ้อืว่ามาสาย 
 ถา้เขา้เรยีนหลงัเวลา 30 นาท ีใหถ้อืว่าขาดเรยีน 
 การมาสาย 3 ครัง้ ใหถ้อืว่าขาดเรยีน 1 ครัง้ 
 การขาดเรยีนเกนิกว่า 2 ครัง้ ใหถ้อืว่าไมส่ทิธิส์อบ 

 ในชัว่โมงปฏบิตักิารมกีารแบ่งงานใหน้กัศกึษารบัผดิชอบในการท าการทดลอง และน าผลมาเขยีนใบงานรายบุคคล 
โดยก าหนดวนัส่งงานหลงัจากมปีฏบิตักิาร 1 สปัดาห ์หากเลยเวลาทีก่ าหนดจะถูกหกัคะแนน 

 ดแูลการแต่งกายและตกัเตอืนนกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ 
หากพบอกีจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชัน้เรยีนหากพบอาจมกีารตดัคะแนนความสนใจในชัน้เรยีน 

 เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน มกีารตัง้ค าถามหรอืตอบค าถามเป็นระยะๆ 
ในระหว่างการบรรยายและปฏบิตักิาร 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

 ประเมนิจากแนวคดิในการตอบค าถามในชัน้เรยีนในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพี 
 การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน และการตรงต่อเวลา จากการเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีน 
 ประเมนิผลจากการส่งงานภายในเวลาทีก่ าหนด 
 ประเมนิจากการทีน่กัศกึษาไมแ่ต่งกายผดิระเบยีบอกี  
 การประเมนิการรบัฟังความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มชัน้เรยีน โดยดจูากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน  

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 

 มคีวามรูต้ามหลกัการและทฤษฎใีนดา้นการวเิคราะหอ์าหาร การสุ่มตวัอยา่ง การเตรยีมตวัอยา่ง  
และสามารถเลอืกใชว้ธิกีารวเิคราะหผ์ลติภณัฑอ์าหารไดอ้ยา่งเหมาะสมรวมถงึมคีวามรูด้า้นการประเมนิอายกุารเกบ็ของอา
หาร สามารถคดิวเิคราะหห์าอายกุารเกบ็ทีแ่ทจ้รงิได ้

 มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งเช่น การค านวณ เคมวีเิคราะห ์เป็นตน้ 
 มคีวามรูท้างความกา้วหน้าทางวชิาการและเทคโนโลยต่ีางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร ์เช่น 

เครือ่งวเิคราะหป์รมิาณโปรตนี เครือ่งวเิคราะหป์รมิาณไขมนั เป็นตน้  
 มคีวามรูด้า้นกฎระเบยีบ ขอ้ก าหนดทางวชิาการและการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทางวชิาการทีอ่าจเกดิขึน้ 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 

 การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัไดแ้ก่ การสอนแบบคดิวเิคราะห ์( Critical thinking) 
การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนบรรยายแบบ Active Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษา ถาม-ตอบในชัน้เรยีน และทา้ยบทเรยีนจะมแีบบทดสอบเพื่อดคูวามเขา้ใจของนกัศกึษาโดยใช ้
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iPad รวมถงึ การสอน ในระบบ UTCC iHybridเพื่อใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาเพิม่เตมิเองทีบ่า้น  
 ใหน้กัศกึษาไดท้ดลองท าปฏบิตักิารดว้ยตนเอง 

และตอ้งมกีารค านวณผลการทดลองและน าเสนอลงในใบงานผลการทดลอง  
 นกัศกึษาทุกคนจะไดร้บัการฝึกใหส้ามารถใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

รวมถงึสอนการแกไ้ขปัญหาของเครือ่งมอืเบือ้งตน้  
 สอดแทรกความรูด้า้นกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหแ์ละการประเมนิอายกุารเกบ็ของอาหาร  

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 

 การทดสอบยอ่ยในชัน้เรยีนทุกครัง้หลงัจบภาคบรรยาย  
 การทดสอบวดัความรู ้โดยการสอบอยา่งเป็นทางการ 2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค) 
 ประเมนิจากการเขยีนและค านวณผลการทดลองใบงานรายบุคคล 
 ประเมนิจากการท าปฏบิตักิารของนกัศกึษา และการทดสอบใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ 
 ประเมนิจากการแสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษาในชัน้เรยีนดา้นกฏระเบยีบต่างๆ 

4.3 ทกัษะทางปัญญา 
(1) ทกัษะทางปัญญา 

 สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิท าความเขา้ใจ ประเมนิขอ้มลู จากหลกัฐานใหม ่แลว้น าขอ้สรปุมาใช้ 
 สามารถศกึษาวเิคราะหปั์ญหาทีซ่บัซอ้น แสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา และเสนอแนวทางแกไ้ขทีส่รา้งสรรค ์
 สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจในบรบิททางวชิาการและวชิาชพีมาประยกุตแ์ละปรบัปรงุใชใ้นสถานการณ์จรงิ 
 มทีกัษะภาคปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ตามทีไ่ดร้บัการฝึกฝนและสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  

 แบ่งกลุ่มใหน้กัศกึษาท าการทดลอง ประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ แลว้น าผลการทดลองทีเ่กดิขึน้มาน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
และสรปุในใบงานรายบุคคล 

 นกัศกึษาแต่ละกลุ่มจะตอ้งวเิคราะหถ์งึปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างการทดลอง และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 สอนโดยการยกตวัอยา่งการประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีบัสถานการณ์จรงิและมกีารถาม-

ตอบเพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดท้ าการคดิวเิคราะห์ 
 ใหน้กัศกึษาไดท้ าการทดลอง และใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ดว้ยตนเอง  

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

 ประเมนิผลจากการน าเสนอผลการทดลองหน้าชัน้เรยีน และการเขยีนใบรายงานผลการทดลอง 
สรปุและวจิารณ์ผลการทดลอง รวมถงึการตอบขอ้สอบทีถ่ามดา้นการคดิวเิคราะห์ 

 ประเมนิจากการน าเสนอหน้าชัน้เรยีนเกีย่วกบัหวัขอ้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการทดลอง 
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของแต่ละกลุ่ม 

 ประเมนิจากการตอบค าถามในชัน้เรยีน ทีถ่ามความคดิเหน็ดา้นการคดิวเิคราะห ์และการประยกุตใ์ช ้
 ประเมนิจากทกัษะภายในชัว่โมงปฏบิตักิาร 

โดยดจูากสามารถในการวางแผนหรอืแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะท าปฏบิตักิารได้ 
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4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1)ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้รายบุคคล และงานกลุ่ม  
 สามารถปรบัตวัท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดใ้นทุกสถานภาพ  
 วางตวัและรว่มแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 (2)กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 สอนปฏบิตักิารโดย เน้นการท างานเป็นทมี มี การแบ่ง กลุ่ม กนัท าการทดลอง 
ซึง่ในแต่ละกลุ่ม จะตอ้งช่วยเหลอื และ แบ่งงานยอ่ย ใหร้บัผดิชอบเป็นรายบุคคล 
และน าผลไปรวมกนัเพื่อใชเ้ขยีนรายงานการทดลอง  

 มกีารเปลีย่นกลุ่มกนัท างานตามกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ างานรว่มกบัผูอ้ื่นทีไ่มใ่ช่เพื่อนสนิท 
หรอือาจมกีารจดักลุ่มใหน้กัศกึษาเองโดยการจบัสลาก  

 มกีารถาม-ตอบในชัน้เรยีน เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กการแสดงความคดิเหน็ 
 (3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 ประเมนิจากพฤตกิรรมในระหว่างท าปฏบิตักิาร และดกูารประสานงานภายในกลุ่ม 
และประเมนิจากการเขยีนใบรายงานผลการทดลอง  

 ประเมนิจากพฤตกิรรมภายหลงัมกีารจดักลุ่มใหม่  
 ประเมนิจากการตอบค าถามในชัน้เรยีน และการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ ของนกัศกึษา  

4.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถระบแุละใช้เทคนิคทางสถิตแิละคณิตศาสตร์ 

 สามารถสรุปประเดน็ และส่ือสาร ทัง้การพดูและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอ 

 สามารถระบเุข้าถึงและคดัเลือกแหลง่ข้อมลู 

 สามารถใช้คอมพิวเตอร์จดัการเก็บข้อมลู 

 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือใช้งานได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สอนโดยฝึกใหน้กัศกึษาท าแบบฝึกหดัดา้นการคดิค านวณและมกีารใหค้ะแนนแบบฝึกหดันัน้ๆ 
 ในชัว่โมงปฏบิตักิารใหน้กัศกึษาน าเสนอผลการทดลอง สรปุและวจิารณ์ผลการทดลองทีเ่กดิขึน้ของกลุ่มตวัเอง 

และน ามาเขยีนเป็นใบงานผลการทดลองรายบุคคล 
 แนะน าวธิกีารสบืคน้ขอ้มลู และแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืแก่นกัศกึษา 
 มอบหมายงานใหน้กัศกึษาส่งรายงานทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นรปูเอกสารและแผ่นขอ้มลู  
 สอนสอดแทรกเทคนิคการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษแก่นกัศกึษา 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 ประเมนิจากแบบฝึกหดัและขอ้สอบดา้นการคดิค านวณ  
 ประเมนิจากการน าเสนอผลการทดลองของนกัศกึษา และใบงานผลการการทดลองรายบุคคล 
 ประเมนิจากการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ จากงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ประเมนิจากความถีใ่นการเขา้ระบบ UTCC iHybridของนกัศกึษา  
 ประเมนิจากการพฒันาการใชภ้าษของนกัศกึษาทัง้การน าเสนอหน้าชัน้เรยีน และการเขยีนใบงาน 

รวมถงึการตอบขอ้สอบของนกัศกึษา 
 
5. แผนการสอนและการประเมินผล 

 
5.1 แผนการสอน 

5.1.1 บรรยาย 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 1. บทน า 2 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

2-3 2. การวเิคราะหป์รมิาณความชืน้และของแขง็ทัง้หมด 4 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

4 3. การวเิคราะหป์รมิาณเถา้ 2 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

5-6 4. การวเิคราะหป์รมิาณโปรตนี 4 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

7 5. การวเิคราะหป์รมิาณไขมนั 2 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

8 MIDTERM   

9-10 6
 การวเิคราะหส์มบตัทิางกายภาพและเคมขีองน ้ามนัแล
ะไขมนั 

4 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

11-12 7. การวเิคราะหป์รมิาณคารโ์บไฮเดรต 4 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

13-15 8. การประเมนิอายกุารเกบ็ของอาหาร 6 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

16 FINAL   

5.1.2 ปฏิบติัการ 
1 การวเิคราะหป์รมิาณความชืน้ของแขง็ทัง้หมดและเถา้ 3 ผศ.กมลทพิยฯ์  

2 การวเิคราะหป์รมิาณโปรตนี 3 ผศ.กมลทพิยฯ์  

3 การวเิคราะหป์รมิาณไขมนั 3 ผศ.กมลทพิยฯ์  

4 การวเิคราะหป์รมิาณเสน้ใยอาหาร 3 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

5 การวเิคราะหค์วามเหมน็หนืของน ้ามนั 3 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

6 การวเิคราะหค์่า TBA value ของอาหาร 3 ผศ.กมลทพิยฯ์ 
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7 การวเิคราะหป์รมิาณน ้าตาลรดีวิซโ์ดยวธิี Copper 
reduction 

3 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

8 การศกึษาการประเมนิอายกุารเกบ็ของอาหาร 1 3 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

9 การศกึษาการประเมนิอายกุารเกบ็ของอาหาร 2 3 ผศ.กมลทพิยฯ์ 

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลป

ลายภาค 
1 ความสนใจและการมสี่วนรว่มในชัว่โมงบรรยาย  1-15 5% 

2 การทดสอบยอ่ยในชัน้เรยีนผ่าน iPad 1-15 10% 

3 การสอบกลางภาค 8 20% 

4 การสอบปลายภาค 16 30% 

5 การเขา้ชัน้เรยีนในชัว่โมงปฏบิตักิาร 3-13 5% 

3 การเขยีนรายงานปฏบิตักิาร 3-13 10% 

4 การน าเสนอและการสรปุผลการทดลองหน้าชัน้เรยีน  3-13 10% 

5 การทดสอบปฏบิตักิาร 16 10% 

 
 

 วธีิการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 
 การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏิบติั (Practice) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □การสัมมนา (Seminar) □ การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
         ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
 การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล(Individual  Study)   
 □การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง(Self-study) 
 □การเรียนรู้จากการท างาน(Work-based  Learning) 
 □กรณีศึกษา (Case Study)    □อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).............................................................           
 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □รูปภาพ (Pictures)   ส่ือน าเสนอในรูปแบบ  PowerPoint 
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 ของจริง (Authentic Material) □โปรแกรมส าเร็จรูป 
 □ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder,VCD,  DVD, e-book ฯลฯ 
 อ่ืน ๆ Others (Please specify)…อุปกรณ์และเครือ่งมอืในหอ้งปฏบิตักิาร…………………….         
 

 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
 การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)   □เกมส์ (Games) 
  การระดมสมอง (Brainstorming)   □สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 การน าเสนอ (Presentation)   □การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  □การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
 การทดลอง (Experiment)    □ การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
 □การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาสอนเสริม  □การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ 
□ อ่ืนๆ (ระบุ) Others(Please specify)...................................................................................................... 
 
6. ทรพัยากรประกอบการเรียน 
 

6.1 ต าราท่ีก าหนด 
กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ.์ 2559. 

เอกสารประกอบการสอนวชิาการวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพอาหาร . 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
AOAC. 1990. Official method of analysis. 15th ed. Association of Official Analytical 

Chemists. Arlington, Virginia. 
Pomeranz, Y. and Meloan, C.E. 1994 Food Analysis : Theory and Practice. 3th ed. New 

York : Chapman & Hall. 
6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

 บทเรยีนออนไลน์บน iTunesUวชิา SF323 
การวเิคราะหแ์ละการประเมนิอายกุารเกบ็ของอาหาร , ผศ.กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

 

7. กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
 

7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 
ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครอื ขา่ยออนไลน์ของมหาวทิยาลยัและเ

สนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  
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 จากผลคะแนนของนกัศกึษา ทัง้จากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
 จากการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของนกัศกึษาในชัน้เรยีนก่อนและหลงัจากเรยีนรายวชิาเสรจ็สิน้ค

รบทัง้ 16 สปัดาห ์
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

สาขา วชิาฯ ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา รวมทัง้คณะฯ 
มกีารส่งเสรมิใหอ้าจารยอ์บรมความรูจ้ากทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั 
เพื่อน าความรูท้ีไ่ดม้าปรบัปรงุกระบวนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

 สาขา วชิา ฯ 
มคีณะกรรมการ มาตรฐานวชิาการจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มประชุมและพจิารณามคอ. 3 
และขอ้สอบ 

 สาขาวชิาฯ มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรรว่มกนัพจิารณา มคอ. 5 
และความเหมาะสมของการใหค้ะแนนและการตดัเกรด 

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษาคะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 

เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้ ว่าเหมาะสมหรอืไม ่
หากพบจดุทีค่วรแกไ้ขกจ็ะท าการปรบัปรงุและพฒันาใหเ้หมาะสมต่อไป 
 


