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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน/สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0404438 เทคโนโลยีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นด้านอาหาร (Technology and Local Wisdom of Food)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. อมรรัตน์ ถนนแก้ว
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร. อมรรัตน์ ถนนแก้ว
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาต้น 2560 นิสิตทุกชั้นปี
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6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pro-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
18 พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนทราบความหมายและความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ประวัติและชนิดของอาหาร
แต่ละท้องถิ่น อาหารตามประเพณี
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนทราบการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
การพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนทราบนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านอาหารไทย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ประวัติและชนิดของอาหารแต่ละท้องถิ่น
อาหารตามประเพณี การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับภูมิปัญ ญาท้องถิ่นด้านอาหาร การ
พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านอาหารไทย
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2. หัวข้อและจานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

-

90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการประกาศให้นสิ ิตทราบทางเว็บไซต์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน และยึด
หลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
-ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นิสิตมีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างกรณีที่นิสิตมีการทุจริตต่อการสอบและมีการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
-อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่อ งเวลา การเปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนิสิต เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมิน
-ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนของนิสิตที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะ
ต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
-การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามระยะเวลาที่กาหนด
-นิสิตประเมินตนเองก่อน
-การอภิปรายร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน/กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น
2. ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 มีโลกทัศน์ทกี่ ว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ เช่น ความรู้ความเข้าใจด้านเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร
วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลและการทาวิจัย
มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการ
บรรจุ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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2.2 วิธีการสอน
-ใช้การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เช่น การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นสิ ิตหาทางค้นคว้าหา
ข้อมูลเพิ่มเติมและการค้นคว้าทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น
-วิเคราะห์ปญ
ั หาและแนวทางแก้ไขจากกรณีศึกษา
-การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมิน
-การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
-ทารายงานกลุ่ม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์คิดแก้ปญ
ั หา และ ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล
มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม
สามารถสืบค้น ตีความข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไม่ต้องอาศัยคาแนะนา
สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในกลุ่มเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพอาหารและสุขาภิบาล และการวิจัย ในบริบททางวิชาชีพและ
วิชาการ เช่น การดูแลจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพ
การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 วิธีการสอน
-ฝึก ตอบปัญ หาในชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็นต่อปัญ หาและระดมสมองในการแก้ ไขปัญ หา จากกรณีศึก ษาตาม
ประเด็นปัญ หาที่ได้กาหนดไว้ โดยผู้เรียนจะต้องกาหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญ หาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความ
น่าเชื่อถือและความเป็นไปได้
-ให้วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ของกรณีศึกษา
-มอบหมายงานกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมิน
-ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
-การเขียนรายงาน
-การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อนื่
มีจิตอาสาและทางานร่วมกับผู้อื่นทัง้ ในฐานะผู้นาและสมาชิกของชุมชนและสังคม
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมทีม่ ีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4.2 วิธีการสอน
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้มปี ฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การทางานเป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ
และการทางานเป็นทีม เป็นต้น
-มอบหมายงานกลุ่มตามกิจกรรมที่มอบหมาย
4.3 วิธีการประเมิน
-การประเมินส่วนร่วมในชั้นเรียน
-การประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่ม/การปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
-ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเองและประเมินบุคคลอื่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.1 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่ต้องพัฒนา
มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอและสือ่ สาร
โดยใช้ภาษาประจาชาติและภาษาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
สามารถระบุ เข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ทเี่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.2 วิธีการสอน
-ใช้เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint) ที่น่าสนใจ ชัดเจนง่ายต่อการติดตามทาความเข้าใจ ประกอบการสอนใน
ชั้นเรียน
-การสอนโดยการนาข้อมูล รูปภาพต่างๆ ที่ได้จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเห็นประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอข้อมูลและสืบค้นข้อมูล
-การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
-การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปแบบเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
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-กรณีศึกษาเพื่อใช้เชื่อมโยงกับวิธีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่ได้เรียนจากชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมิน
-ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
-ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
-ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านคุณภาพชีวิต
6.1 ด้านคุณภาพชีวิตที่ต้องพัฒนา
 รู้วิธีการดูแล รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม อารมณ์ และปัญญา
 มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
 สนใจใฝ่รู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
 ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 มีความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพและสามารถนาไปใช้ในชีวิตอย่างสมสมัย
6.2 วิธีการสอน
- ใช้ก ารสอนให้ผู้เรียนตระหนักถึง ความสัม พันธ์ระหว่างวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับ คุณค่าของธรรมชาติ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ให้วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ของกรณีศึกษา
6.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินแนวคิดในการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
- ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตัวเอง และประเมินบุคคลอื่นด้านการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน*
(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

8

1

ชี้แจงรายละเอียดวิชา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
-ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การแบ่งประเภทของภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
-การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น

6

2

บทที่ 2 ประวัติและชนิดของอาหาร
แต่ละท้องถิ่น
-ประวัติภูมิปัญญาอาหารไทย
-ภูมิปัญญาอาหารไทยจากภาคต่าง ๆ

6

3-4

บทที่ 3 การใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อมโยง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
-เทคโนโลยี แ ละภู มิ ปั ญ ญาการผลิ ต
อาหาร (การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์)
-เทคโนโลยีและภูมิปัญญาการแปรรูป
อาหาร
-เทคโนโลยีและภูมิ ปั ญ ญาการบรรจุ
และการเก็บรักษาอาหาร
บทที่ 4 อาหารตามประเพณีไทย
-ประเพณีบวชนาค
-ประเพณีแต่งงาน
-ประเพณีการทาบุญขึ้นบ้านใหม่
-ประเพณีเข้าพรรษา
-ประเพณีชักพระ
-ประเพณีสารทเดือนสิบ
-ประเพณีกินเจ

12

5

6

-บรรยายเนื้อหารายวิชาที่
จะต้องเรียนในรายวิชานี้
-แนะนาวิธีการและแหล่ง
สืบค้นข้อมูล
-บรรยายใช้สื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
-บรรยายใช้สื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-การนาเสนอหน้าชั้น
ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
-บรรยายใช้สื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การนาเสนอหน้าชั้น
ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอย่างกรณีศึกษา

ผศ.ดร.อมรรัตน์

-บรรยายใช้สื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การนาเสนอหน้าชั้น
ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอย่างกรณีศึกษา

ผศ.ดร.อมรรัตน์

ผศ.ดร.อมรรัตน์

ผศ.ดร.อมรรัตน์
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6-7

7-8

บทที่ 5 การพั ฒ นาและต่ อ ยอดภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
-กระบวนการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านอาหาร
-ตัวอย่างงานวิจัยและผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ ได้ จ ากการพั ฒ นาและต่ อ ยอดภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
บทที่ 6 นโยบายสนับสนุนจาก
ภาครัฐและการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้านอาหารไทย
-นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การคุ้มครองภูมปิ ัญญาท้องถิ่นไทย
-การแจ้งข้อมูลภูมปิ ัญญาท้องถิ่นไทย
และการขอรับบริการข้อมูลภูมปิ ัญญา

9

6

-บรรยายใช้สื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การนาเสนอหน้าชั้น
ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอย่างกรณีศึกษา
-บรรยายใช้สื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การนาเสนอหน้าชั้น
ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอย่างกรณีศึกษา

ผศ.ดร.อมรรัตน์

ผศ.ดร.อมรรัตน์

สอบปลายภาค

2. แผนประเมินการเรียนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน

ลักษณะการประเมิน
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1.1 1.2 1.5 4.1 4.2

การประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน ความสนใจใน
การเรียน การแต่งกายถูกระเบียบ
การทดสอบย่อย อภิปรายและการแก้ไขปัญหา
ในกรณีศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปในชั้นเรียน
รายงานกลุ่ม ส่งรายงานตรงเวลาทีก่ าหนด

1-8

สัดส่วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
5%

1-8

5%
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10%

2.3 2.4 3.1 3.3 3.4
2.3 2.4 3.3 3.4 4.1

หมายเหตุ

10

4.2 5.2 5.3
2.3 2.4 3.1 3.3 3.4

การสอบปลายภาค

8

80%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
คณาจารย์ ภ าควิช าวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร. 2539. วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก ารอาหาร.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 504 หน้า
จรัญ จันทลักขณา และผกาพรรณ สกุลมั่น. 2550. ภูมิปัญญาชาวบ้านและสานวนไทยจากไร่นา.เสริมมิตร:
กรุงเทพ ฯ
จิราพร อาจเจริญ. 2554. ศึกษาภูมิปัญญาการทาเครื่องทองลงหินในชุมชนหมู่บ้านบุ แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอก
น้อย กรุงเทพ ฯ. สถาบันภาษาและพัฒนาวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพ ฯ
ชัชรี นฤทุม. 2551. การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม. สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรุงเทพ ฯ
ยิ่งยง เทพประเสริฐ. การศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น. เครือข่ายบริหารราชภัฎด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพทย์พื้นบ้าน.สถาบันราชภัฎเชียงราย.
เสรี พงศ์พิศ. 2536. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท อมรินทร์พริ้นติง้ กรุฟ๊ :กรุงเทพ ฯ
ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร. 2548. ภูมิปัญญาไทยและภูมปิ ัญญาเทศ. เคล็ดไทย: กรุงเทพ ฯ
สมชัย ลักษณานุรักษ์. 2546. ภูมิปัญญาไทยจังหวัดนครปฐม. สถาบันนครปฐม
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
วิ ไ ล รั ง ส าดท อง. 2552. เท คโน โล ยี ก ารแป รรู ป อ าห าร . พิ ม พ์ ครั้ ง ที่ 5. กรุ ง เท พ ฯ: เท็ กซ์ แอ น ด์
เจอร์นัล พับลิเคชั่น. 500 หน้า.
คณาจารย์ภาควิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารอาหาร. 2539. วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารอาหาร.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 504 หน้า
Fellows, P.J. 2000. Food processing technology principles and practices. Woodhead Publishing
Limited, England. 575 p.
Geankoplis C. J. 1995. Transport Processes and Unit Operation. Prentice-Hall International, Inc.
Singapore.
Henry, C.J.K. and C. Chapman. 2002. The Nutrition handbook for food processors. Woodhead
Publishing Limited, Cambridge England. 483 p.
Kare, M. Fennema, O.R. and Lund, D.B. 1975. Principles of Food Science. New York: Marcel and
Dekker Inc. 474 p.
Parker, R. 2003. Introduction to Food Science. USA: Delmar Thomsom Learning.
2.
3. 3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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จรัญ จันทลัก ขณา. 2553. ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง กั บ ความสุขมวลชน และการเกษตรยั่ง ยืน. เสริม มิ ตร :
กรุงเทพ ฯ
จรัญ จันทลักขณา และผกาพรรณ สกุลมั่น. 2546. การเกษตรยั่งยืน: หลักการ แนวทาง และตัวอย่างระบบฟาร์ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรุงเทพ ฯ
เสรี พงศ์พิศ. 2536. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ:กรุงเทพ ฯ
วิทูรย์ ปัญญากุล 2540. ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับความหลากหลายทางชีวภาพ. เคล็ดไทย: กรุงเทพ ฯ
อรสุดา เจริญรัถ. 2546. เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. พิมพ์ ดี: กรุงเทพ ฯ
ฉลาดชาย รมิตานนท์. 2537. ความหลากหลายทางชีวภาพ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
ในสิทธิชุมชน : การกระจายอานาจจัดการทรัพยากร. สถาบันชุมชุนท้องถิ่นพัฒนา: กรุงเทพ ฯ
ประเวศ วะสี. 2533. การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาใน. การสัมมนาทางวิชาการ
เนื่องในงานวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน. สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ:
กรุงเทพ ฯ
ประเวศ วะสี. 2536. การศึกษาชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. (พิมพ์ครั้งที่
2). กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง.
สุร เชษฐ์ เวชชพิ ทั ก ษ์ . 2534. ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นกั บ การด าเนิ น งานด้ านวัฒ นธรรมและการพั ฒ นาชนบท.
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ: กรุงเทพฯ
งามทิพย์ ภู่วโรดม. 2550. การบรรจุอาหาร. บริษัท เอส.พี.เอ็ม.การพิมพ์ จากัด. กรุงเทพฯ.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ผู้เรียนประเมิ นประสิทธิผ ลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีก ารสอน การจัดกิจ กรรม ในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
3. การปรับปรุงการสอน
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิท ธิผ ลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ . ก าหนดทุ กภาคการศึก ษา
ภาควิชากาหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชา
เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการสอนทาหน้าทีท่ วนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนในรายวิชา โดยการสุ่ม
ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60 % ของ
รายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา โดยประเมินความ
สอดคล้องของจ้อสอบกับผลดารเรียนรู้ทกี่ าหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสมของการให้คะแนนในกระดาษคาตอบ
และการให้ระดับคะแนน
4. 5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.
กรรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยผู้เรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตร รายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลั งการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และ
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพั ฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อที่ ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรั บใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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