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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
4023516 การวิเคราะห์และเทคโนโลยีทางเคมีอาหาร
(Analysis and Technology for Food Chemistry)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร
อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
เบอร์โทรศัพท์: 02-4239432-3
อีเมลล์: c.tripetch@gmail.com

อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์
อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์: 02-4239435
อีเมลล์: kankanit.1717@gmail.com
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อาจารย์ ดร.ยศพร พลายโถ
อาจารย์หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
เบอร์โทรศัพท์: 02-4239453
อีเมลล์: yossaphorn@hotmail.com

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ทั่วไปและวิชาชีพที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน โครงสร้าง และสมบัตขิ องสารอาหารในอาหาร
ประเภทต่างๆ
1.1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สาคัญ วิธีป้องกันและการ
แก้ไข
1.1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวัตถุเจือปนที่ใช้แต่งสี กลิ่น รส และเทคโนโลยีด้านเคมี
ที่ใช้ในการถนอมอาหาร
1.1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการและปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อาหาร สารทีใ่ ช้ปรุง
แต่งอาหาร และสิ่งปลอมปนในอาหาร
1.2 ทักษะพิสยั (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ และสารเคมี
1.2.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติการ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และปริมาณของ
สารอาหาร
1.2.3 เพื่อให้นกั ศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือ
ตาราที่เกี่ยวข้องกับเคมีอาหารทั้งในและต่างประเทศ
1.3 จิตพิสยั (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
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1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
1.3.2 นักศึกษาสามารถนาความคิดที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวมใน
อนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ได้เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับปัจจุบัน เป็นเนื้อหาวิชาที่สามารถนาไปใช้ได้จริง และมี
ความทันสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
บทนาเคมีอาหาร ศึกษาโครงสร้าง ส่วนประกอบทางเคมีของสารอาหารหลัก วิตามินและแร่ธาตุ
ความสาคัญทางโภชนาการ สมบัติทางเคมีของสารอาหารในอาหารประเภทต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีที่สาคัญ วิธีป้องกันและการแก้ไข วัตถุเจือปนที่ใช้แต่งสี กลิ่น รส และเทคโนโลยีด้านเคมีที่ใช้ในการ
ถนอมอาหาร ศึกษาหลักการและปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ คุณค่าทางโภชนาการ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อาหาร สารที่ใช้ปรุงแต่งอาหาร และสิ่งปลอมปนในอาหาร
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

ปฏิบัติการ

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมงต่อ
ไม่มี
30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม (TQF 2.3.1)
1.1.1 ผลการเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม (TQF 2.3.1.1)
1) มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต (TQF 2.3.1.1 (1))
2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม(TQF 2.3.1.1 (2))
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (TQF 2.3.1.1 (3))
4) ให้เกียรติ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (TQF 2.3.1.1 (4))
5) มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่น (TQF 2.3.1.1 (5))
1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (TQF 2.3.1.2)
1) ทาความตกลงกับนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และระเบียบการแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การส่ง
งานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม โดยกาหนดเป็นเกณฑ์ให้คะแนนในการประเมินผลการเรียนรายวิชา ทั้งนี้ให้
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการสอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา (TQF 2.3.1.2
(2))
2) ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพโดยสอดแทรกใน
เนื้อหารายวิชา โดยใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบ
คาถาม ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (TQF 2.3.1.2 (3), (4))
3) มอบหมายงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อ
และช่วยเหลือผู้อื่น (TQF 2.3.1.2 (5))
1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม (TQF 2.3.1.3)
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการทากิจกรรม หรืองานกลุ่มของนักศึกษา
นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน ในเรื่องการมีวินัยต่อการเรียน การตรง
ต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งรายงาน (TQF 2.3.1.3 (1))
2) ประเมินจากการสังเกตการแต่งกาย การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การ
ทาปฏิบัติการ การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม (TQF 2.3.1.3 (2))
3) ประเมินผลโดยการสังเกตจากการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน (TQF 2.3.1.3 (4))
4) ประเมินผลจากการสังเกต และตรวจผลงาน ในงานที่มอบหมาย
2. ความรู้ (TQF 2.3.2)
2.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้ (TQF 2.3.2.1)
1) มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี (TQF 2.3.2.1 (1))
2) มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคปฏิบัติฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
เคมี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี (TQF 2.3.2.1 (2))
3) มีความรู้ในแนวกว้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้จริง (TQF
2.3.2.1 (3))
4) มีความสามารถในการค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีแนวทางในการทา
วิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี (TQF 2.3.2.1 (4))
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5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (TQF 2.3.2.1 (5))
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ (TQF 2.3.2.2)
1) ใช้การเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้วิธีการสอน ได้แก่ การ
บรรยาย การเรียนรู้จากกรณีปัญหา การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง (TQF 2.3.2.2 (1))
2) ใช้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติด้วยการปฏิบัติจริง ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการทดลอง
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง (TQF 2.3.2.2 (2))
3) มอบหมายงานให้มีการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาความรู้ และบูรณาการ
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงจากการทาปฏิบัติการ (TQF 2.3.2.2 (5))
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้ (TQF 2.3.2.3)
1) การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาทาง
ทฤษฎี เนื้อหาทางปฏิบัติการ รวมทั้งการสอบปฏิบัติ และการสังเกตในชั้นเรียน (TQF 2.3.2.3 (1), (2))
2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้วิเคราะห์ และสรุปจากการรับความรู้ต่างๆ (TQF
2.3.2.3 (3))
3. ทักษะทางปัญญา (TQF 2.3.3)
3.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา (TQF 2.3.3.1)
1) สามารถจัดระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างมี
เหตุผลและเป็นระเบียบแบบแผน ตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (TQF 2.3.3.1 (1))
2) สามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล (TQF 2.3.3.1 (2))
3) สามารถรวบรวม และสรุป เพื่อนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย (TQF 2.3.3.1 (3))
4) สามารถบูรณาการนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ปญ
ั หาในการทางาน (TQF
2.3.3.1 (4))
3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (TQF 2.3.3.2)
1) สอนโดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (TQF 2.3.3.2 (1))
2) ตั้งประเด็นปัญหาและมอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์ พร้อมทั้งนาเสนอแนวทาง
แก้ปัญหา (TQF 2.3.3.2 (2))
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า สรุป และฝึกการนาเสนอ (TQF 2.3.3.2 (3))
3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา (TQF 2.3.3.3)
1) ประเมินจากการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติการ (TQF
2.3.3.3 (1))
2) ประเมินความสอดคล้อง ความมีเหตุผลของแนวทางการแก้ปัญหาจากรายงาน และการ
สรุปงาน (TQF 2.3.3.3 (2), (3))
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (TQF 2.3.4)
4.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (TQF 2.3.4.1)
 1) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (TQF 2.3.4.1 (1))
 2) มีความรับผิดชอบและมีสวนร่วมต่องานที่ได้รับมอบหมาย (TQF 2.3.4.1 (2))
 3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี (TQF 2.3.4.1 (3))
 4) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป (TQF 2.3.4.1 (4))
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 5) มีภาวะความเป็นผู้นา มีจิตเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ตกลงร่วมกัน (TQF 2.3.4.1 (5))
 6) มีความตรงต่อเวลา (TQF 2.3.4.1 (6))
4.1 2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (TQF (TQF 2.3.4.2)
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
การทดลองให้ทางานเป็นกลุ่ม (TQF 2.3.4.2 (1))
2) จัดแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการทางานกลุ่ม (TQF 2.3.4.2 (2))
3) มีการกาหนดเวลาในการทากิจกรรมและรายงาน (TQF 2.3.4.2 (3))
4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (TQF 2.3.4.3)
1) การสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมงานกลุ่ม (TQF 2.3.4.3 (1))
2) การประเมินผู้เรียนในการรายงานกลุ่ม โดยพิจารณาจากการมีสว่ นร่วมของแต่ละบุคคล
(TQF 2.3.4.3 (2))
3) การประเมินความสัมพันธ์ในการทางานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน ความมีน้าใจ และมีจิต
สาธารณะ (TQF 2.3.4.3 (4))
4) ตรวจสอบการส่งงานและความสาเร็จของงานตามกาหนดเวลาที่วางไว้ (TQF 2.3.4.3 (6))
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 2.3.5)
5.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (TQF 2.3.5.1)
 1) สามารถประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ การคานวณ
การใช้เครื่องคานวณตัวเลขสาหรับงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล แก้ปัญหา และ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (TQF 2.3.5.1 (1))
 2) สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การเขียน
การแปลในการนาเสนอและปฏิบัติงานได้อย่างดี (TQF 2.3.5.1 (2))
 3) มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และการจัดทาข้อมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ (TQF
2.3.5.1 (3))
5.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 2.3.5.2)
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
นาเสนอและทารายงาน และการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF
2.3.5.2 (3))
5.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 2.3.5.3)
1) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลด้วยสื่อสารสนเทศ (TQF 2.3.5.3 (3))
2) ประเมินผลจากผลงานในด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม (TQF 2.3.5.3
(4))
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หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1 - แนะนารายวิชา การวัดผล และการ
ประเมินผล
บทนา
- ความหมาย โครงสร้าง และสมบัติ
ของสารอาหารในอาหารประเภทต่างๆ
- ความสัมพันธ์ระหว่างเคมีอาหารกับ
คุณค่าทางโภชนาการ
2 หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์
อาหาร
- Classical methods
3

4

5

หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์
อาหาร
- Instrumental and modern
methods
พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิง
ปริ ม าณองค์ ป ระกอบของอาหารด้ ว ย
เทคนิคขั้นสูง
- การวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร
เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเทคนิคขั้นสูง
ต่างๆ
วัตถุเจือปนในอาหาร
- ความรู้ พื้ น ฐานของวัต ถุ เจื อ ปนใน
อาหาร
- ชนิด และประเภทของวัตถุเจือปน
อาหาร
- ปริมาณ และข้อกาหนดในการ
เลื อกใช้ วัต ถุ เจือ ปนอาหารให้ เหมาะสม
กับอาหาร
- บทปฏิบัติการ: การทดสอบหา
สารเจือปนในอาหารโดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง
การสอนและสือ่ ที่ใช้
4 1. เอกสารประกอบการเรียน อ.ชาญชัย ตรีเพชร
2. power point

4

1. เอกสารประกอบการเรียน อ.ชาญชัย ตรีเพชร
2. power point
3. กรณีศกึ ษา

4

1. เอกสารประกอบการเรียน อ.ชาญชัย ตรีเพชร
2. power point
3. กรณีศกึ ษา
1. เอกสารประกอบการเรียน อ.ชาญชัย ตรีเพชร
2. power point
3. บทปฏิบัติการ
4. การวิ เคราะห์ ตั วอย่ างใน
ชีวิตประจาวัน
1. เอกสารประกอบการเรียน อ.ชาญชัย ตรีเพชร
2. power point
3. บทปฏิบัติการ
4. การวิ เคราะห์ ตั วอย่ างใน
ชีวิตประจาวัน
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สัปดาห์
จานวน
กิจกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ผู้สอน
ที่
ชั่วโมง
การสอนและสือ่ ที่ใช้
6 น้า
4 1. เอกสารประกอบการเรียน ดร.ยศพร พลายโถ
- ความรู้พื้นฐานของน้า วิตามินและแร่
2. power point
ธาตุ ในอาหาร
3. บทปฏิบตั ิการ
- หน้าที่ของน้าในอาหาร
4. การวิ เคราะห์ ตั วอย่ างใน
- สมบัติของน้าในอาหาร
ชีวิตประจาวัน
- ค่า Aw ของอาหาร และความสาคัญ
ของ Aw ที่มีผลต่ออาหาร
- บทปฏิบัติการ: การวิเคราะห์หา
ปริมาณความชื้นในอาหาร
7

8

9

10

วิตามิน และแร่ธาตุ
- ความรู้พื้นฐานของ วิตามินและแร่
ธาตุ ในอาหาร
- ประเภท และหน้าที่ของวิตามิน แร่
ธาตุ
- บทปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ปริมาณ
เถ้าในอาหาร
สี และรงควัตถุ
- ความรู้พื้นฐานของสี และรงควัตถุ
(ความหมาย)
- ชนิดของสีและรงควัตถุ
- บทปฏิบัติการ: การวิเคราะห์หา
ปริมาณสารสี
เอนไซม์
- ความรู้พื้นฐานของเอนไซม์
- ปั จจัยที่ มี ผ ลและสารยั บ ยั้งของการ
ทางานของเอนไซม์
- ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เอ น ไ ซ ม์ ใ น
อุ ต สาหกรรมอาหารและบทบาทของ
เอนไซม์ต่อคุณภาพอาหาร
- บทปฏิ บั ติ การ: การยับ ยั้งกิจ กรรม
ของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส
คาร์โบไฮเดรต
- ความรู้พื้นฐานของ CHO
- ปฏิกิริยาทางเคมีของ CHO ในอาหาร
(CHO กลุ่มน้าตาล) ได้แก่ ออกซิเดชั่น/ รี

4

1. เอกสารประกอบการเรียน ดร.ยศพร พลายโถ
2. power point
3. บทปฏิบัติการ
4. การวิ เคราะห์ ตั วอย่ างใน
ชีวิตประจาวัน

4

1. เอกสารประกอบการเรียน ดร.ยศพร พลายโถ
อ.ชาญชัย ตรีพชร
2. power point
3. บทปฏิบัติการ
4. การวิ เคราะห์ ตั วอย่ างใน
ชีวิตประจาวัน

4

1. เอกสารประกอบการเรียน ดร.ยศพร พลายโถ
2. power point
3. บทปฏิบัติการ
4. การวิ เคราะห์ ตั วอย่ างใน
ชีวิตประจาวัน

4

1. เอกสารประกอบการเรียน ดร.ยศพร พลายโถ
2. power point

9

สัปดาห์
ที่

11

12

13

14

หัวข้อ/รายละเอียด
ดักชั่น /การรวมตัวของฟินิลไฮเดรชัน่ /
ปฏิกิริยาเนื่องจากกลุ่มไฮดรอกซิล/ คารา
เมลไรเซชั่น/ เมลลาร์ดรีแอกชั่น)
- ปฏิกิริยาทางเคมีของ CHO ใน
อาหาร (CHO กลุ่มแป้ง) ได้แก่ เจลาติน/
การเกิดเจล/ รีโทรเกรเดชั่น
คาร์โบไฮเดรต
- การใช้ประโยชน์จาก CHO ในอาหาร
- บทปฏิบัติการ: การวิเคราะห์หา
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในอาหาร
- บทปฏิบัติการ: การศึกษาการเกิด
Gelatinization และ Retogradation
ของแป้งแต่ละชนิด
- การหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน
- ความรู้พื้นฐานของโปรตีนในอาหาร
- การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโปรตีน
ในอาหาร และปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง
- บทปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ปริมาณ
โปรตีนในอาหาร
น้ามัน และไขมัน
- ความรู้พื้นฐานของน้ามัน และไขมัน
ในอาหาร
- การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ามัน
และไขมันในอาหาร และปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
น้ามัน และไขมัน
- การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ามัน
และไขมันในอาหาร และปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
- บทปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ปริมาณ
ไขมันในอาหาร

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสือ่ ที่ใช้

ผู้สอน

4

1. เอกสารประกอบการเรียน ดร.ยศพร พลายโถ
2. power point
3. บทปฏิบัติการ
4. การวิ เคราะห์ ตั วอย่ างใน
ชีวิตประจาวัน

4

1. เอกสารประกอบการเรียน อ.กันต์กนิษฐ์
จงรัตนวิทย์
2. power point
3. บทปฏิบัติการ
4. การวิ เคราะห์ ตั วอย่ างใน
ชีวิตประจาวัน

4

1. เอกสารประกอบการเรียน อ.กันต์กนิษฐ์
จงรัตนวิทย์
2. power point

4

1. เอกสารประกอบการเรียน อ.กันต์กนิษฐ์
จงรัตนวิทย์
2. power point
3. บทปฏิบัติการ
4. การวิ เคราะห์ ตั วอย่ างใน
ชีวิตประจาวัน
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
15 เส้นใยอาหาร
4
- ความรู้พื้นฐานของเส้นใยอาหาร
- ชนิดและประโยชน์ของเส้นใยอาหาร
- บทปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ปริมาณ
ใยอาหาร crude fiber
16

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอนและสือ่ ที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน อ.กันต์กนิษฐ์
จงรัตนวิทย์
2. power point
3. บทปฏิบัติการ
4. การวิ เคราะห์ ตั วอย่ างใน
ชีวิตประจาวัน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

TQF 2.3.1.1 (2-5), TQF 2.3.4.1
(1), TQF 2.3.4.1 (2), TQF 2.3.4.1
(6)
TQF 2.3.1.1 (2), TQF 2.3.1.1 (3),
TQF 2.3.1.1 (4), TQF 2.3.1.1 (5),
TQF 2.3.2.1 (1), TQF 2.3.2.1 (2),
TQF 2.3.2.1 (3), TQF 2.3.2.1 (5),
TQF 2.3.3.1 (1-4), TQF 2.3.5.1
(3)
TQF 2.3.2.1 (1), TQF 2.3.2.1 (2),
TQF 2.3.2.1 (3), TQF 2.3.2.1 (5),
TQF 2.3.3.1 (1-4)
TQF 2.3.1.1 (2), TQF 2.3.2.1 (1),
TQF 2.3.2.1 (2), TQF 2.3.2.1 (3),
TQF 2.3.2.1 (5)
TQF 2.3.1.1 (2), TQF 2.3.2.1 (1),
TQF 2.3.2.1 (2), TQF 2.3.2.1 (3),
TQF 2.3.2.1 (5)

2

3
4
5

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนการ
ประเมินผล
10%

รายงานผลการปฏิบัติการ

3,5,6,8,9,10,1
2,13,15

30%

ทดสอบย่ อ ย/แบบฝึ ก หั ด
และถาม-ตอบปัญ หาทาง
วิชาการระหว่างเรียน
การสอบกลางภาค

1-15

10%

8

25%

การสอบปลายภาค

16

25%

วิธีการประเมิน
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+

ช่วงคะแนน
90-100
85-89

11

B
C+
C
D+
D
F

75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
กนกกานต์ วีระกุล มนฤทัย ศรีทองเกิด ยศพร พลายโถ และสุธาสินี ชิ้นทอง. (2557). เคมีวิเคราะห์
อาหาร. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย ทินกร เตียนสิงห์ และพรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย. (2554).
เคมี เล่ม 1 (CHEMISTRY 1). กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย. (2550). เคมี เล่ม 2 (CHEMISTRY 2). กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.
มนฤทัย ศรีทองเกิด ศวรรญา ปั่นดลสุข และสุธาสินี ชิ้นทอง. (2554). เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชาหลักการวิเคราะห์อาหาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์. (2553). เคมีวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุ ภ ชั ย ใช้ เ ที ย มวงศ์ . (2553). ปฏิ บั ติ ก ารเคมี ป ริ ม าณวิ เ คราะห์ . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 3. กรุ ง เทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิ เกษม ทองยงค์ และพรรณี เดชค าแหง. (2530). เคมี อ าหารเบื้ อ งต้ น . (พิ ม พ์ ค รั้งที่ 1).
กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
Fennema, O.R. (1996). Food Chemistry. New York : Marcel Dekker.
Grosch, B. (1994). Food Chemistry. Germany : Springer.
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ทีส่ าคัญ
นิธิยา รัตนาปนนท์. (2546). เคมีอาหาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
นิธิยา รัตนาปนนท์. (2554). หลักการวิเคราะห์อาหาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนา
Nawar, W.W. (1996). Lipids. In Fennema, O.R. (ed.) Food Chemistry. 3rd ed. New
York : Marcel Dekker, Inc.
หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่ งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมิ น การสอน โดยนั ก ศึ ก ษา และคณะกรรมการประเมิ น การสอนที่ แ ต่ งตั้ งโดย
หลักสูตรฯ ที่สังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาค
การศึกษา หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุ ทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหาทาวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารย์เพื่อหารือ
ปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับ
คะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมด ในความรับผิดชอบของหลักสูตร ภายในรอบเวลา
หลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่ สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใน
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตรฯ เพื่ อนาเข้าที่ ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษา
ถัดไป

