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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง/คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน/วิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี
อาหาร
หมวดที่ 1 ข0อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0404432 เทคโนโลยีผลิตภัณฑผักและผลไม
2. จํานวนหนAวยกิต
3 หนวยกิต (2-3-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเอกเลือก
4. ผู0ชAวยศาสตราจารย,ผู0รับผิดชอบรายวิชาและผู0ชAวยศาสตราจารย,ผู0สอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรพิมล มะยะเฉียว
4.2 อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรพิมล มะยะเฉียว
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิไลลักษณ กลอมพงษ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปYที่เรียน
ภาคการศึกษาตน 2560 นิสิตชั้นป9ที่ 4
6. รายวิชาที่ต0องเรียนมากAอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ต0องเรียนพร0อมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลAาสุด
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุAงหมายและวัตถุประสงค,
1. จุดมุAงหมายของรายวิชา : เพื่อให0ผู0เรียน
1.1 มีความเขาใจองคประกอบและโครงสรางทางเคมีของผักและผลไม กรรมวิธีการแปรรูปโดยใชความรอน
ความเย็นและสารเคมี
1.2 ทราบผลของกระบวนการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษาตอองคประกอบของคุณภาพของผักและผลไม
1.3 ทราบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับคุณภาพผักและผลไม
1.4 ฝEกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม
2. วัตถุประสงค,ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีผลิตภัณฑผักและผลไม โครงสราง องคประกอบ และสรีรวิทยา
ของผักและผลไม เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลของการแปรรูปตอคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ
การถนอมและแปรรูปผักและผลไมดวยวิธีตาง ๆ การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ การใชประโยชนจากสวนเหลือทิ้ง และฝEกปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวของ
2. หัวข0อและจํานวนชั่วโมงที่ใช0ตAอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝaกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝaกงาน

การศึกษาด0วยตนเอง

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตAอสัปดาห,ที่ผู0ชAวยศาสตราจารย,ให0คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกAนิสิตเป?นรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู0ของนิสิต
1. ด0านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต0องพัฒนา
1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ สุภาพ ออนนอมถอมตน
ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
1.1.2 มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
1.1.3 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปLดโอกาสใหผูเรียนมีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในชั้นเรียน ในโอกาสตางๆ
- ยกตัวอยางกรณีศึกษา และมีการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
- ผูชวยศาสตราจารยปฏิบัติตนเปMนตัวอยาง การมีวินัยเรื่องเวลา การเปLดโอกาสใหผูเรียนแสดงความ
คิดเห็น และรับฟOงความคิดเห็น เปMนตน
1.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน/กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและผูชวยศาสตราจารย
- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
- ประเมินการรับฟOงความคิดเห็นของผูอื่น โดยผูเรียนอื่นๆในรายวิชา
- การอภิปรายรวมกันในประเด็นที่เกี่ยวของในชั้นเรียน/ กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น
2. ด0านความรู0
2.1 ความรู0ที่ต0องพัฒนา
2.1 มีความรูและความเขาใจในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ได
2.3 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารอยางกวางขวางและเปMนระบบ ในดานเทคโนโลยีผลิตภัณฑผักและผลไม
2.4 มีความรูในสาขาวิชาอื่น เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารจัดการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการบรรจุ และเทคโนโลยีชวี ภาพ ในสวนที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปMนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับ การสื่อสารสองทาง โดยเนน
ใหนิสิตหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม และการคนควาทางอินเทอรเน็ต เปMนตน
- วิเคราะหปOญหาและแนวทางการแกไขจากกรณีศึกษา
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2.3 วิธีการประเมิน
- การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- การทํารายงาน
3. ด0านทักษะทางปcญญา
3.1 ทักษะทางปcญญาที่ต0องพัฒนา
3.1.1 มีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปMนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิดแกปOญหา
และตัดสินใจอยางมีเหตุผล
3.1.2 มีความมุงมั่น ใฝQรูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปOญญา
ทองถิ่นเพื่อสรางสรรคสังคม
3.1.3 สามารถสืบคน ตีความขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการแกไขปOญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไมตองอาศัย
คําแนะนํา
3.1.4 สามารถใชทักษะและความรู ความเขาใจอันถองแททั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ ในดาน
เทคโนโลยีผลิตภัณฑผักและผลไม ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ
3.2 วิธีการสอน
- ฝEก ตอบปOญ หาในชั้น เรีย นและการแสดงความคิด เห็น ตอปOญ หา และระดมสมองในการแกไข
ปOญ หา จากกรณีศึกษาตามประเด็น ปOญ หาที่กํา หนดไวแลว โดยผู เรีย นจะตองกํา หนดแนวทางไปสู การแกปOญ หา
หรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความหนาเชื่อถือและความเปMนไปได
- มอบหมายงาน
3.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการตอบปOญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
- รายงาน
- การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ด0านทักษะความสัมพันธ,ระหวAางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ,ระหวAางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต0องพัฒนา
4.1.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น
4.1.3 มีจิตอาสาและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของชุมชนและสังคม
4.1.4 เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
4.1.5 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
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- มอบหมายงานกลุมตามกิจกรรมที่มอบหมาย
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงาน/การปฏิบัติงานในกิจกรรม
5. ด0านทักษะการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช0เทคโนโลยี
5.1 ด0านทักษะการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช0เทคโนโลยีที่ต0องพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการสืบคนรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอและ
สื่อสารโดยใชภาษาประจําชาติหรือภาษาที่สองไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน
5.1.3 สามารถระบุ เขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมผลิตภัณฑผัก
และผลไม จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.2 วิธีการสอน
- ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมี การนํ า เสนอขอมู ล จากการคนควาทางอิ น เตอรเน็ ต เพื่ อเปM น ตั ว อยางกระตุ นให
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยการบรรยายประกอบสื่อเทคโนโลยี
- กรณีศึกษาเพื่อใหเชื่อมโยงกับวิธีการวิเคราะหเพื่อแกปOญหาที่ไดเรียนจากชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด0านคุณภาพชีวิต
6.1 ด0านคุณภาพชีวิตที่ต0องพัฒนา
6.1.1 รูวิธีการดูแล รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม อารมณ และปOญญา
6.1.2 มีทัศนคติที่เปLดกวางตอการรับรูถึงความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม
6.1.3 สนใจใฝQรูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
6.1.4 ตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.1.5 มีความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพและสามารถนําไปใชในชีวิตอยางสมสมัย
6.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนใหผูเรียนตระหนักถึงความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีผลิตภัณฑผักและผลไมกับคุณคาของ
6

ธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และปOญญาในระหวางการเรียนและการทําปฏิบัติการในชั้น
เรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
1.1 บรรยาย
สัปดาห,
จํานวน
หัวข0อ/รายละเอียด
ที่
(ชั่วโมง)
1-2 ชี้แจงรายวิชา
4
บทนํา
บทที่ 1: การจําแนกประเภท
โครงสรางและองคประกอบทางเคมี
ของผักและผลไม
1. ประเภทของผักและผลไม
2. โครงสรางและองคประกอบทางเคมี
ของผักและผลไม
3
บทที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงของผัก
2
และผลไม0หลังการเก็บเกี่ยว
1. การเปลี่ยนแปลงของผักและผลไม
ภายหลังการเก็บเกี่ยว
2. หลักและวิธีการปฏิบัติกับวัตถุดิบผัก
และผลไมภายหลังการเก็บเกี่ยว
4
บทที่ 3 : การตรวจวัดคุณภาพผัก
2
และผลไม0
1. คุณภาพและมาตรฐานของผักและ
ผลไม
2. วิธีการวัดและการประเมินคุณภาพ
ของผักและผลไม

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช0
- ชี้ แ จงเนื้ อ หารายวิ ช าและ
วิธีวัดผล
- แนะนําแหลงสืบคนขอมูล
- สอนและบรรยายเนื้ อ หา
โดยใช power point และ
เอกสารประกอบการสอน

ผู0สอน
อ.ดร.พรพิมล

สอนและบรรยายเนื้อหา โดย
ใช power point และ
เอกสารประกอบการสอน

อ.ดร.พรพิมล

สอนและบรรยายเนื้อหา โดย
ใช power point และ
เอกสารประกอบการสอน

อ.ดร.พรพิมล

7

5

6

7

8

9
10

บทที่ 4 : การแปรรูปขั้นต0นของผัก
และผลไม0
1. กระบวนการแปรรูปขั้นตนของผัก
และผลไม
2. การเปลี่ยนแปลงของผักและผลไม
ในกระบวนการแปรรูปขั้นตน
บทที่ 5 : กรรมวิธีการแปรรูปผัก
ผลไม0โดยใช0ความร0อนและผลิตภัณฑ,
เครื่องดื่มจากผักและผลไม0*
1. วิธีการแปรรูปผักและผลไมดวย
ความรอน
2. ผลของกระบวนการแปรรูปดวย
ความรอนที่มีตอคุณภาพผักและผลไม
3. ประเภทและคุณสมบัติของ
เครื่องดื่มจากผักและผลไม
4. กระบวนการผลิตน้ําผักและผลไม
บทที่ 6 : กรรมวิธีการแปรรูปผัก
ผลไม0โดยใช0ความเย็นและสารเคมี
1. วิธีการแปรรูปผักและผลไมดวย
ความเย็น
2. วิธีการแปรรูปผักและผลไมโดยใช
สารเคมี
บทที่ 7 : สารสีจากผักและผลไม0
1. ชนิดและโครงสรางทางเคมีของสาร
สีจากผักและผลไม
2. การสกัดสารสีจากผักและผลไม
บทที่ 8 : ผลิตภัณฑ,ผักและผลไม0หมัก
ดอง
1. ประเภทและคุณสมบัติของ
ผักและผลไมหมักดอง
2. กระบวนการผลิตผักและผลไมหมัก
ดอง

2

สอนและบรรยายเนื้อหา โดย
ใช power point และ
เอกสารประกอบการสอน

อ.ดร.พรพิมล

2

สอนและบรรยายเนื้อหา โดย
ใช power point และ
เอกสารประกอบการสอน

อ.ดร.พรพิมล

2

สอนและบรรยายเนื้อหา โดย
ใช power point และ
เอกสารประกอบการสอน

อ.ดร.พรพิมล

2

สอนและบรรยายเนื้อหา โดย
ใช power point และ
เอกสารประกอบการสอน

อ.ดร.พรพิมล

สอบกลางภาค
2
สอนและบรรยายเนื้อหา โดย อ.ดร.วิไลลักษณ
ใช power point และ
เอกสารประกอบการสอน

8

บทที่ 9 : การแปรรูปผลิตภัณฑ,จาก
2
สอนและบรรยายเนื้อหา โดย อ.ดร.วิไลลักษณ
วัสดุเหลือทิ้งจากผักและผลไม0
ใช power point และ
1. ประเภทและคุณลักษณะของวัสดุ
เอกสารประกอบการสอน
เหลือทิ้งจากผักและผลไม
3. การแปรรูปผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือ
ทิ้งจากผักและผลไม
12 บทที่ 10 : บรรจุภัณฑ,สําหรับผักและ
2
สอนและบรรยายเนื้อหา โดย อ.ดร.พรพิมล
ผลไม0
ใช power point และ
1. ชนิดและคุณลักษณะของบรรจุ
เอกสารประกอบการสอน
ภัณฑสําหรับผักและผลไมสด
2. ชนิดและคุณลักษณะของบรรจุ
ภัณฑสําหรับผักและผลไมแปรรูป
13-14 บทที่ 11 : การควบคุมคุณภาพของ
4
สอนและบรรยายเนื้อหา โดย อ.ดร.วิไลลักษณ
กระบวนการผลิตสําหรับผักและผลไม0
ใช power point และ
กฎหมายและมาตรฐานของผัก ผลไม0
เอกสารประกอบการสอน
และผลิตภัณฑ,
1.การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
ผลิตสําหรับผักและผลไม
2. กฎหมายและมาตรฐานของผั ก
ผลไมและผลิตภัณฑ
15-16 บทที่ 12 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ,แปร
4
สอนและบรรยายเนื้อหา โดย อ.ดร.พรพิมล
รูปจากผักและผลไม0**
ใช power point และ
1. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
เอกสารประกอบการสอน
ผักและผลไม
2. ชนิดและคุณลักษณะผลิตภัณฑ
มูลคาเพิ่มจากผักและผลไม
17-18
สอบปลายภาค
*เนื้อหาการเรียนการสอนบางสวนไดนํามาจากโครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มมูลคาของผลผลิตมังคุดโดยใช
กระบวนการแบบลดของเสีย
จากผลงานวิจัย
Mayachiew, P. 2012. Effect of mangosteen rind on quality of mangosteen juice product.
Food Innovation Asia Conference 2012. June 14-15 2012. BITEC International Trade and
Exhibition Centre, Bangkok, Thailand.
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**เนื้อหาการเรียนการสอนบางสวนไดนํามาจากโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑมังคุดแผนอบกรอบ
และมังคุดผงดวยวิธีการอบแหงแบบโฟม-แมท
1.2 ปฏิบัติการ
สัปดาห,
หัวข0อ/รายละเอียด
ที่
1
ชี้แจงรายวิชา
2

3
4

5

6

7

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู0สอน
(ชั่วโมง)
และสื่อที่ใช0
3
ชี้ แ จงเนื้ อ หาและวิ ธี วั ด ผล ผศ.ดร.พรพิมล
และแบงกลุมปฏิบัติการ
การคนควาและออกแบบการทดลอง
3
นิสิตคนควาและออกแบบ
สําหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูป
การทดลองสําหรับนวัตกรรม
จากผักและผลไม
ผลิตภัณฑแปรรูปจากผักและ
ผลไม
การนําเสนอรายละเอียดการทํา
3
นิสิตนําเสนอรายละเอียด
ปฏิบัติการ
การทําปฏิบัติการ
บทที่ 1 : การตรวจวัดคุณภาพผัก
3
บรรยายเนื้อหาโดยใช
และผลไม
power point และเอกสาร
คูมือปฏิบัติการ ลงมือ
ปฏิบัติ และจัดทํารายงาน
บทที่ 2 : ผลิตภัณฑผลไมลอยแกว
3
บรรยายเนื้อหาโดยใช
power point และเอกสาร
คูมือปฏิบัติการ ลงมือ
ปฏิบัติ และจัดทํารายงาน
บทที่ 3 : ผลิตภัณฑผักและผลไมผง
3
บรรยายเนื้อหาโดยใช
(วิธีการอบแหงแบบโฟม-แมท)
power point และเอกสาร
คูมือปฏิบัติการ ลงมือ
ปฏิบัติ และจัดทํารายงาน
บทที่ 4 : ผลิตภัณฑไอศกรีมผลไม
3
บรรยายเนื้อหาโดยใช
power point และเอกสาร
คูมือปฏิบัติการ ลงมือ
ปฏิบัติ และจัดทํารายงาน

10

8

ปฏิบัติการที่ 5 : ผลิตภัณฑซอสผัก
และผลไม

9
10

สอบกลางภาค
ปฏิบัติการที่ 6 : ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
3
จากผักและผลไม

11

ปฏิบัติการที่ 7 : สารสีจากผักและ
ผลไม

3

12

ปฏิบัติการที่ 8 : ผลิตภัณฑผักและ
ผลไมแผน

3

13

ปฏิบัติการที่ 9 : ผลิตภัณฑจากวัสดุ
เศษเหลือจากผักและผลไม

3

14

ปฏิบัติการที่ 10 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ
แปรรูปจากผักและผลไม

3

15
16

การนําเสนอเกี่ยวกับปฏิบัติการ
นําเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑผักและผลไม

3
3

17-18

3

บรรยายเนื้อหาโดยใช
power point และเอกสาร
คูมือปฏิบัติการ ลงมือ
ปฏิบัติ และจัดทํารายงาน
บรรยายเนื้อหาโดยใช
power point และเอกสาร
คูมือปฏิบัติการ ลงมือ
ปฏิบัติ และจัดทํารายงาน
บรรยายเนื้อหาโดยใช
power point และเอกสาร
คูมือปฏิบัติการ ลงมือ
ปฏิบัติ และจัดทํารายงาน
บรรยายเนื้อหาโดยใช
power point และเอกสาร
คูมือปฏิบัติการ ลงมือ
ปฏิบัติ และจัดทํารายงาน
บรรยายเนื้อหาโดยใช
power point และเอกสาร
คูมือปฏิบัติการ ลงมือ
ปฏิบัติ และจัดทํารายงาน
นิสิตคนควาขอมูลและ
ออกแบบการทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติ และจัดทํารายงาน
นิสิตนําเสนอผลปฏิบัติการ
นิสิตนําเสนอผลการทดลอง
เกี่ยวกับนวัตกรรมการแปร
รูปผลิตภัณฑผักและผลไม

สอบปลายภาค
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2. แผนประเมินการเรียนรู0
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลําดับการ
ประเมิน
1.2, 1.4, 4.1
2.3, 2.4, 3.1
2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 5.3
2.3, 2.4, 3.1
2.3, 2.4, 3.1

ลักษณะการประเมิน
(เชAน สอบ รายงาน โครงงาน
ฯลฯ)
การทําปฏิบัติการและความสนใจ
ในการเรียน
สอบกลางภาค
การทําปฏิบัติการและความสนใจ
ในการเรียน
สอบปลายภาค
รายงานปฏิบัติการ

สัดสAวนของ หมาย
สัปดาห,ที่ประเมิน คะแนนที่ เหตุ/ผล
ประเมิน การเรียนรู0
1-16
10%
9
4-8
10-14
17-18
4-8
10-14

37.33%
10%
32.67%
10%

3. เกณฑ,การประเมินผลการเรียน
1. สัดสวนคะแนน
การสอบกลางภาค
37.33 %
การสอบปลายภาค
32.67 %
รายงานปฏิบัติการ
10 %
การทําปฏิบัติการและความสนใจในการเรียน 10 %
การนําเสนอขอมูลคนควา
10 %
2. เกณฑการประเมินผล
การประเมินแบบใชชวงคะแนน (Fix rate) กําหนดชวงคะแนน ดังนี้
เกรด A มีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 80 คะแนน
เกรด B+ มีชวงคะแนน 75-79.99
คะแนน
เกรด B มีชวงคะแนน 70-74.99
คะแนน
เกรด C+ มีชวงคะแนน 65-69.99
คะแนน
เกรด C มีชวงคะแนน 60-64.99
คะแนน
+
เกรด D มีชวงคะแนน 55-59.99
คะแนน
เกรด D มีชวงคะแนน 50-54.99
คะแนน
เกรด F มีชวงคะแนนต่ํากวา 50
คะแนน
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หรือ การประเมินผลแบบ Mean±SD และกําหนดชวงคะแนนโดยผูสอน สําหรับคะแนนต่ํากวารอยละ 45
ไดระดับขั้น F
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พรพิมล มะยะเฉียว. 2558. เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑผักและผลไม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ.
2. เอกสารและข0อมูลสําคัญ
ภาษาไทย
นิธิยา รัตนาปนนท และ ดนัย บุญเกียรติ. 2548. การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม. พิมพครั้งที่ 4.
กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร.
ปรรัตน ศุภมิตรโยธิน. 2556. เทคโนโลยีผักและผลไม. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร.
ภาษาอังกฤษ
Arthey, D. and Ashurst, P.R. 2001. Fruit processing: Nutrition, products and quality management.
Gaitherburg: Aspen Publishers, Inc.
Jongen, W. 2002. Fruit and vegetable processing: Improving quality. New York: CRC Press.
3. เอกสารและข0อมูลแนะนํา
Mayachiew, P., Kuljaikarn, O., Saepu, W. 2011. Development of Mangosteen Jam by the Addition of
Powdered Mangosteen Rind. The 12th ASEAN Food Conference 2011, June 16-18, 2011.
BITEC International Trade and Exhibition Centre, Bangkok, Thailand.
Mayachiew, P. 2012. Effect of Mangosteen Rind on Quality of Mangosteen Juice Product. Food
Innovation Asia Conference 2012, June 14-15, 2012. BITEC International Trade and Exhibition
Centre, Bangkok, Thailand.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ผูเรียนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการ และการสัมภาษณตัวแทนผูเรียน (คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร)
3. การปรับปรุงการสอน
กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดใหผูชวยศาสตราจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการ
สอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนด
ทุกภาคการศึกษา ภาควิชากําหนดใหผูชวยศาสตราจารยผูสอนเขารับการฝEกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัย
ในชั้นเรียน และมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยผูสอนรายวิชาที่มีปOญหา ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมผูชวยศาสตราจารยทั้งภาควิชาเพื่อหารือปOญหาการเรียนรูของผูเรียน
และรวมกันหาแนวทางแกไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในรายวิชา โดยการ
สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60%
ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา โดยประเมิน
ความสอดคลองของขอสอบกับผลการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชา ความเหมาะสมของการใหคะแนนใน
กระดาษคําตอบ และการใหระดับคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยผู เรี ย น ผลการประเมิ น โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต ร การรายงานรายวิ ช าโดยผู ชวย
ศาสตราจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา เสนอตอที่ประชุมผูชวยศาสตราจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและ
สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในป9การศึกษาถัดไป
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