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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

5071703 เคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry)

2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต 3(0-6-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะพื้นฐาน) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.ปญญภัสก ปนแกว
4.2 อาจารยผูสอน
1) อ.ดร.ปญญภัสก ปนแกว
2) อ.กันตกนิษฐ จงรัตนวิทย

5. ภาคการศึกษาชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 2

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

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

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธิพิสัย (ความรูทั่วไปและวิชาชีพที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่ อให นั กศึ กษามีความรูเกี่ ยวกั บ การวิเคราะห ทางเคมี ที่เกี่ ยวของกับ สารละลาย ความ
เขมขน ปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาของสารเชิงซอน
ทางอาหาร
1.1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับปฏิบัติการวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางเคมีอนิ
นทรีย และเคมีอินทรีย โดยใชเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูงที่เกี่ยวของกับอาหาร
1.1.3 เพื่ อให นั กศึ ก ษาเข าใจการเปลี่ ย นแปลงองค ป ระกอบทางเคมี ของอาหารชนิด ตางๆ ใน
ระหวางกระบวนการแปรรูปอาหาร และการเก็บรักษา
1.2 ทักษะพิสัย(ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องมือวิเคราะห และสารเคมี
1.2.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติการ การวิเคราะหองคประกอบ และปริมาณของสาร
อนินทรียและสารอินทรียตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาหาร
1.2.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลงานวิจัยหรือ
ตําราที่เกี่ยวของกับเคมีอาหารทั้งในและตางประเทศ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู
1.3.2 นักศึกษาสามารถนําความคิดที่ไดไปใชในการประกอบอาชีพและแกปญหาเพื่อสวนรวมใน
อนาคต

2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรจากการปฏิบัติและสามารถใชความรู
ทางเคมีวิเคราะห ไปประยุกตใชในงานที่เกี่ยวของได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีที่ใชในการวิเคราะห ทางเคมีที่เกี่ยวของกับสารละลาย ความเขมขน
ปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาของสารเชิงซอน ปฏิบัติการ
วิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางเคมีอนินทรีย และเคมีอินทรีย โดยใชเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูง
Study methodology and technology for analytical chemistry of solution, concentration,
stoichiometry and chemical equilibrium, acid-base reaction, redox reaction, compound
reaction, quantitative and qualitative analysis of inorganic and organic chemistry using
laboratory and advance analytical equipments
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2.จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ไมมี

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/ งานภาคสนาม/
การฝกงาน
90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

3.จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม
และทําหนาที่เปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยความซื่อสัตย
สุ จริ ตและเสี ยสละเพื่ อการดํ ารงชี วิ ตอยู ในสั งคมได อย างราบรื่ นและมี ความสุ ข ดั งนั้ น มาตรฐานด าน
คุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) เข าใจและซาบซึ้ งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุ ณ ค าของระบบคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
4) สามารถวิเคราะห แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช ค วามรู ท างเทคโนโลยี ต อ บุ ค คล
องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
5) มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ ผู ป ระกอบ
วิชาชีพรวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน โดยใชการสอนแบบสื่อสารสองทางเปดโอกาสใหนักศึกษา
มีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน
ในโอกาสตางๆ
2) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย เพื่อสรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ
และคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต

4
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังเรียนในเรื่องการมีวินัยตอการ
เรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงรายงาน
2) ประเมิน โดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา ที่
แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่หลักสูตร/คณะจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
และจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโส และอาจารย

2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจในภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตรดานการ
ประกอบอาหารและการบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เกี่ยวของ สามารถประยุกตใชความรู
และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น มีความใฝรูในองคความรู
และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพั ฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานดานความรูตองครอบคลุม
1) มีความรูและความเขา ใจทางคณิ ต ศาสตร พื้ นฐาน วิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้ น ฐาน
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรูและความเข าใจเกี่ยวกับ หลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิ งทฤษฎี และปฏิบั ติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
3) มี ค วามรู ใ นวิ ธี ก ารและการใช เครื่ อ งมื อ ด า นเทคโนโลยี ไ ด อ ย า งเหมาะสมในการ
ทํางาน
4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยาง
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริง
ได
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภ าพรวมของความรูกอ นเขาสูบ ทเรีย น การสรุป ย้ําความรูใหมห ลัง บทเรีย น
พรอมกับ เชื่อมโยงความรูใหมกับ ความรูเ ดิม การเชื่อ มโยงจากความรูวิช าหนึ่งไปสูอีกวิช าหนึ่งใน
ระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชการสอนหลายรูป แบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระไดแก การสอนบรรยายการ
ทบทวน การฝกปฏิบัติก ารโดยใหบูร ณาการความรูจ ากศาสตรที่ไดเ รีย นมา และเทคนิค การสอน
อื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียน
โดยการคนควาดวยตนเอง เชน การคนควาทางอินเตอรเน็ต เปนตน
3) การถาม-ตอบปญ หาทางวิช าการในหอ งเรีย นที ่เ กี ่ย วขอ งกับ หลัก การใชอุป กรณ
เครื่องมือ และสารเคมี ในการวิเคราะหองคประกอบของอาหารแตละประเภท
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2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน ไดแก การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค รวมทั้ง
การสอบปฏิบัติ

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือก
วิธีการแกไขปญหาตางๆ ในการประกอบวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะทางปญญา
ตองครอบคลุม
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุป ประเด็น ปญ หาและความต องการทางดาน
เทคโนโลยี
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึง
การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่
งาย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแกปญ หาจากโจทยปญ หาและกรณีศึก ษาหรือ สถานการณ
จําลอง เพื่อใหนักศึกษาไดทําการคิดวิเคราะห เพื่อแกไขปญหา และเสนอแนว
3) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได
มากขึ้น เช น ให มีการอภิ ปรายและแสดงความคิ ดเห็น เกี่ยวกับ กับ ปรากฏการณ ทางเคมี ในอาหารที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเทียบเคียงเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เรียนในรายวิชา
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกปญหาที่ไดรับมอบหมาย โดยการตอบปญหาและการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
2) ประเมิ น โดยการสอบข อ เขี ย นด ว ยโจทย ที่ ต อ งใช ทั ก ษะทางป ญ ญา ได แ ก การสอบ
ขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู เรี ยนต องมี ทั กษะในการอยู ร วมกั บ ผู อื่ น ในสั งคมได อย างมี ความสุ ข มี มนุ ษยสั มพั นธ และมี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม มีจิตสํานึกรักองคกรและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ดังนั้น มาตรฐานดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้ง แสดงจุดยืน อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้ งใหค วาม
ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ท างด า นเทคโนโลยี ทั้ ง ของ
ตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองคกร
5) มี จิต สํานึ ก ความรับ ผิ ดชอบด านความปลอดภั ยในการทํ างานด านเทคโนโลยีแ ละการ
รักษาสภาพแวดลอมและพลังงาน
4.2 กลยุท ธการสอนที่ ใช พัฒ นาการเรียนรู ด านทั กษะความสัมพั น ธระหวางบุค คลและความ
รับผิดชอบ
1)ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุมและตําแหนงหนาที่ใน
กลุม เพื่อสรางปฏิสัมพันธของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคมสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1)มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวน
ใหญ
2)สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนรายบุคคล และรายกลุม

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ไดเปนอยางดี สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกได ดังนั้น
มาตรฐานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
4) มีทั กษะในการสื่อสาร การนํ าเสนอขอ มูล ทั้งทางวาจาและลายลัก ษณ อัก ษร และ
การสื่อความหมาย เลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใชเครื่อ งมือ การคํ านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อ ประกอบวิชาชี พใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวย
วาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมที่สืบคน
ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ผูเรียนตองมี ทักษะปฏิ บั ติในการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี เกี่ ยวข องกั บการประกอบ
อาหารและการแปรรู ปอาหารได สามารถวางแผน บริ หารจั ดการและพั ฒนาปรับปรุงระบบการทํ างาน
สามารถประยุ กต ใชเทคโนโลยีต างๆ ในการทํ างานรูปแบบโครงงาน และในสถานประกอบการได ดังนั้ น
มาตรฐานดานทักษะการปฏิบัติงานตองครอบคลุม
1) มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
4) มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ แ ละความสามารถในการทํ า งานรู ป แบบโครงงาน (Project
oriented)
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ฝ กปฏิ บั ติ ก ารวิ เคราะห ท างเคมี ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สารละลาย ความเขม ขน ปริม าณสาร
สัมพันธ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาของสารเชิงซอนทางอาหาร
2) ฝกปฏิบัติการการใชเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการวิเคราะหเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพทางเคมีอนินทรีย และเคมีอินทรียทางอาหาร
3) มอบหมายงานใหนักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติการและวิจารณผลการทดลองรายกลุม
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ประเมินโดยอาจารยในระหวางการทําปฏิบัติการถึงทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณได
อยางถูกตองและปลอดภัย
2) ประเมินโดยอาจารยในระหวางการทําปฏิบัติการถึงทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณได
ถูกตองตามหลักวิชาการ
3) ประเมินจากรายงานกลุมการทําปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติการ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
- แนะนํารายวิชาและ
กระบวนการเรียนการสอน
บทที่ 1 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการวิเคราะหทาง
เคมี
1.1การเลือกวิธีการ
วิเคราะหอาหาร
1.2 การใชอุปกรณและ
เครื่องมือในหองปฏิบัติการ
1.3 หลักเกณฑและวิธีการที่
ดีในหองปฏิบัติการ (Good
Laboratory Practice,
GLP)
บทปฏิบตั ิการ
- การเลือกวิธีการวิเคราะห
อาหาร

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง
การสอนและสื่อที่ใช
6 1. ชี้แจงรายละเอียดวิชาตาม อ.ดร.ปญญภัสก
มคอ.3
2. สาธิตการใช อุปกรณ เครื่อง
แกวที่ใชในงานเคมีวิเคราะห
3. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
4. PowerPoint
5. บทปฏิบัติการ: เทคนิคตางๆ
ในหองปฏิบัติการเคมี
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สัปดาห
ที่
2

หัวขอ/รายละเอียด
- อุปกรณและเครื่องแกว
สําหรับการวิเคราะห
บทที่ 2 การเตรียม
สารละลายและการ
วิเคราะหสมบัติเบื้องตนของ
อาหาร

จํานวน
ชั่วโมง
6

บทปฏิบตั ิการ
- การเตรียมสารละลายกรด
และดาง มาตรฐาน
- การวิเคราะหปริมาณกรด
ในอาหาร

3

บทที่ 3 การวิเคราะห
องคประกอบของอาหาร
โดยประมาณ (Proximate
Analysis)

6

บทปฏิบตั ิการ
- การสุมตัวอยางและการ
เตรียมตัวอยาง
- การวิเคราะหหาปริมาณ
ความชื้นในอาหาร

4

บทที่ 3 การวิเคราะห
องคประกอบของอาหาร
โดยประมาณ (Proximate
Analysis)
บทปฏิบตั ิการ

6

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช

ผูสอน

1. การสาธิต พรอมฝกปฏิบัติ อ.ดร.ปญญภัสก
ในบทปฏิบัติการ
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
การเตรียมสารละลาย
มาตรฐาน และการสอบเทียบ
ความเขมขน
5. บทปฏิบัติการ:
การไทเทรตกรด-เบส (%TA
ในน้ําผลไม)
6. ทําแบบทดสอบความเขาใจ
ในเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การวิเคราะหทางเคมี
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
อ.ดร.ปญญภัสก
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
การวิเคราะหหาปริมาณ
ความชื้นในอาหาร
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
อ.ดร.ปญญภัสก
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:

10
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
- การวิเคราะหปริมาณ
โปรตีนในอาหาร

จํานวน
ชั่วโมง

5

บทที่ 3 การวิเคราะห
องคประกอบของอาหาร
โดยประมาณ (Proximate
Analysis)
บทปฏิบตั ิการ
- การวิเคราะหปริมาณไขมัน
ในอาหาร

6

6

บทที่ 3 การวิเคราะห
องคประกอบของอาหาร
โดยประมาณ (Proximate
Analysis)

6

บทปฏิบตั ิการ
- การวิเคราะหปริมาณเสน
ใยหยาบในอาหาร

7

บทที่ 3 การวิเคราะห
องคประกอบของอาหาร
โดยประมาณ (Proximate

6

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอนและสื่อที่ใช
การวิเคราะหปริมาณโปรตีนใน
อาหาร
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
อ.กันตกนิษฐ
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
การวิเคราะหปริมาณไขมันใน
อาหาร
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
อ.กันตกนิษฐ
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
การวิเคราะหปริมาณเสนใย
หยาบในอาหาร
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
อ.กันตกนิษฐ
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน

11
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
Analysis)

จํานวน
ชั่วโมง

บทปฏิบตั ิการ
- การวิเคราะหปริมาณเถา
ในอาหาร

8

บทที่ 3 การวิเคราะห
องคประกอบของอาหาร
โดยประมาณ (Proximate
Analysis)

6

บทปฏิบตั ิการ
- การตรวจสอบ
คารโบไฮเดรตในอาหาร
- การวิเคราะหน้ําตาล
รีดิวซ(Reducing sugar
test)
- การวิเคราะหปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทงั้ หมด
ในอาหาร
9

บทที่ 4การวิเคราะหสมบัติ
ของอาหาร
บทปฏิบตั ิการ
- การวิเคราะหสมบัติของ
คารโบไฮเดรตในอาหาร
- การศึกษาการเกิด
Gelatinization และ
Retrogradationของแปง
แตละชนิด

6

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอนและสื่อที่ใช
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
การวิเคราะหปริมาณเถาใน
อาหาร
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
อ.ดร.ปญญภัสก
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
น้ําตาลรีดิวซ(Reducing sugar
test)
5. บทปฏิบัติการ:
การวิเคราะหปริมาณของแข็งที่
ละลายไดทั้งหมดในอาหาร
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ: การศึกษา
การเกิด Gelatinization และ
Retrogradationของแปงแต
ละชนิด
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล

อ.ดร.ปญญภัสก

12
สัปดาห
ที่

10

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

บทที่ 4การวิเคราะหสมบัติ
ของอาหาร
บทปฏิบตั ิการ
- การวิเคราะหสมบัติของ
เอนไซมในอาหาร
- บทบาทของเอนไซมตอ
การเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล
ของอาหาร
- การยับยั้งกิจกรรมของ
เอนไซมพอลิฟนอลออกซิ
เดส

11

บทที่ 4การวิเคราะหสมบัติ
ของอาหาร
บทปฏิบตั ิการ
- การวิเคราะหสมบัติของ
ไขมันในอาหาร
- การวิเคราะหปฏิกิริยา
ออกซิเดชันผลิตภัณฑไขมัน
และน้าํ มัน

12

บทที่ 4 การวิเคราะหสมบัติ
ของอาหาร
บทปฏิบตั ิการ
- การวิเคราะหสมบัตแิ ละ

6

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
บทบาทของเอนไซมตอการ
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลของ
อาหาร
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
การวิเคราะหปฏิกิริยา
ออกซิเดชันผลิตภัณฑไขมัน
และน้าํ มัน
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint

ผูสอน

อ.ดร.ปญญภัสก

อ.กันตกนิษฐ

อ.กันตกนิษฐ

13
สัปดาห
ที่

13

หัวขอ/รายละเอียด
ปริมาณวิตามินซีในอาหาร
- การวิเคราะหคุณสมบัติ
ตานออกซิเดชันในอาหาร
ดวยวิธี DPPH

จํานวน
ชั่วโมง

บทที่ 4 การวิเคราะหสมบัติ
ของอาหาร
บทปฏิบตั ิการ
- การวิเคราะหปริมาณ
แอนโธไซยานินทั้งหมดใน
อาหารดวยวิธี pHdifferential method
- การวิเคราะหปริมาณ
สารประกอบฟนอลิก
ทั้งหมดในอาหารดวยวิธี
Folin- Ciocalteu

14

บทที่ 5การวิเคราะหสมบัติ
ของอาหารโดยใชเครื่องมือ
และชุดทดสอบ
บทปฏิบตั ิการ
- การวิเคราะหน้ําอิสระ
อาหารโดยใชเครื่อง
วิเคราะห water activity
(Aw)
- การวิเคราะหอาหารโดยใช
เครื่อง GC และ HPLC

6

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอนและสื่อที่ใช
4. บทปฏิบัติการ:
การวิเคราะหปริมาณวิตามินซี
ในอาหารโดยวิธี
Spectrophotometry
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
อ.กันตกนิษฐ
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
การวิเคราะหปริมาณแอนโธไซ
ยานินทั้งหมดในอาหาร โดยใช
วิธี pH differential method
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
อ.กันตกนิษฐ
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
การวิเคราะหน้ําอิสระอาหาร
โดยใชเครื่องวิเคราะห water
activity (Aw)
5. บทปฏิบัติการ: การ
วิเคราะหสีของอาหารโดยใช
เครื่องมือ
6. ทําแบบทดสอบยอยหรือ

14
สัปดาห
ที่

15

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

บทที่ 5 การวิเคราะหสมบัติ
ของอาหารโดยใชเครื่องมือ
และชุดทดสอบ

6

บทปฏิบตั ิการ
- การทดสอบหาสาร
ปนเปอนในอาหารโดยใชชดุ
ทดสอบ

16

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอนและสื่อที่ใช
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
1. การจัดการเรียนรูแบบใช
อ.ดร.ปญญภัสก
โครงงานเปนฐาน
2. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเคมีวิเคราะห
3. PowerPoint
4. บทปฏิบัติการ:
การทดสอบหาสารปนเปอนใน
อาหารโดยใชชุดทดสอบ
5. ทําแบบทดสอบยอยหรือ
แบบฝกหัดรายบุคคล
6. นําเสนอผลการปฏิบัติการ
และวิจารณผลการทดลองราย
กลุม
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู
1 คุณธรรม
และ
จริยธรรม

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

2) มีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม

การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- นักศึกษาประเมินตนเอง
จากการมีวินัยตอการเรียน
การตรงตอเวลาในการเขา
ชั้นเรียน และการสงรายงาน
- นักศึกษาประเมินตนเอง
และเพื่อนในกลุมจากการ
ทํางานรวมกัน และสรุปผล
การประเมินโดยใชเสียงสวน
ใหญ
- อาจารยสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกในชั้นเรียน
รายบุคคลและรายกลุม

สัปดาหที่
ประเมิน
1–15

สัดสวนการ
ประเมินผล
5%

15
กิจกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู
2 ความรู

3

ทักษะทาง
ปญญา

รายละเอียด
2) มีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการที่
สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ทางเทคโนโลยี
3) มีความรูในวิธีการ
และการใชเครื่องมือดาน
เทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสมในการทํางาน

วิธีการประเมิน

-แบบฝกหัดรายบุคคลที่มี
การคนควาขอมูลทาง
วิชาการจากแหลงตางๆ
- ประเมินความรู ความ
เขาใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด และ
หลักฐานใหมๆจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
- ทดสอบยอย/แบบฝกหัด
และถาม-ตอบปญหาทาง
วิชาการระหวางเรียน
- ประเมินความรู ความ
เขาใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด และ
หลักฐานใหมๆ และใช
ขอสรุปที่ไดในการพัฒนางาน
ตอไป
3) สามารถคิด วิเคราะห การสอบกลางภาค
และแกไขปญหาทางดาน - ประเมินความรู ความ
เขาใจในเนื้อหาวิชา และการ
เทคโนโลยีไดอยางมี
นําความรูมาประยุกตใช จาก
ระบบ รวมถึงการใช
การสอบขอเขียน ที่มีการ
ขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานได วิเคราะหสถานการณ หรือ
แนวคิดในการประยุกตใช
อยางมีประสิทธิภาพ
บทเรียน
การสอบปลายภาค
- ประเมินความรู ความ
เขาใจในเนื้อหาวิชา และการ
นําความรูมาประยุกตใช จาก
การสอบขอเขียน ที่มกี าร
วิเคราะหสถานการณ หรือ
แนวคิดในการประยุกตใช
บทเรียน
การทําปฏิบัติการ

สัปดาหที่
ประเมิน
2, 6, 9,
10, 13

สัดสวนการ
ประเมินผล
10%

2, 6, 9,
10, 13

10%

8,

10%

16

10%

16
กิจกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู
4 ทักษะ
ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5

6

รายละเอียด

2) สามารถเปนผูริเริ่ม
แสดงประเด็นในการ
แกไขสถานการณเชิง
สรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุม รวมทั้งให
ความชวยเหลือ และ
อํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหา
สถานการณตางๆ
ทักษะ
4) มีทักษะในการสื่อสาร
วิเคราะหเชิง การนําเสนอขอมูล ทั้ง
ตัวเลข การ ทางวาจาและลายลักษณ
สื่อสารและ อักษร และการสื่อ
การใช
ความหมาย เลือกใชสื่อ
เทคโนโลยี ในการนําเสนอที่
สารสนเทศ เหมาะสม

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

- ประเมินโดยอาจารยจาก
การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีวินัยตอการเรียนในชั้น
เรียน
- ประเมินโดยอาจารยจาก
การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาในการทํา
ปฏิบัติการรายบุคคล และ
รายกลุม

- ประเมินจากผลงานที่
เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข รวมทั้งการแก
โจทยปญหา
- ประเมินการสื่อสารจาก
การเขียนรายงานที่มีการนํา
ความรูทางทฤษฎีมาคิด
วิเคราะห และอธิบายผลการ
ทดลองที่เกิดขึ้นได จากการ
สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะปฏิบัติ การใช - ประเมินโดยอาจารยใน
เครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางการปฏิบัติ ถึงทักษะ
พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยี การใชเครื่องมือและอุปกรณ
เพื่อประกอบวิชาชีพใน ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
สาขาที่เกี่ยวของไดอยาง - ประเมินจากรายงานกลุม
ถูกตองและปลอดภัย
การทําปฏิบัติการและ
4) มีทักษะปฏิบัติและ รายงานผลการปฏิบัติการ
ความสามารถในการ
ทํางานรูปแบบโครงงาน
(Project oriented)

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนการ
ประเมินผล
5%

1–15

10%

1–15

40%
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3. การประเมินผลการศึกษา

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
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

หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนและเขารวมกิจกรรมฝกปฏิบัติการไมต่ํากวา 80%
(ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน)หากเกิน 80% ถือวาไมมีสิทธิ์สอบ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

ปญญภัสก ปนแกว, กันตกนิษฐ จงรัตนวิทย และภัทราทิพย รอดสําราญ. (2562). เอกสาร
ประกอบการเรียน รายวิชาเคมีวิเคราะห. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงที่สําคัญ

นิธิยา รัตนาปนนท. (2546). เคมีอาหาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
นิธิยา รัตนาปนนท. (2554). หลักการวิเคราะหอาหาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
ศุภชัย ใชเทียมวงศ. (2553). เคมีวิเคราะห. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศุภชัย ใชเทียมวงศ. (2553). ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ศศิเกษม ทองยงค และพรรณี เดชคําแหง. (2530). เคมีอาหารเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :
โอ เอสพริ้นติ้งเฮาส.
Fennema, O.R. (1996). Food Chemistry. New York: Marcel Dekker.
Grosch, B. (1994). Food Chemistry. Germany: Springer.

3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา

ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ยุทธนา ตันติรุงโรจนชัย ทินกร เตียนสิงหและพรสวรรค อมรศักดิ์ชัย. (2554). เคมี
เลม 1 (CHEMISTRY 1). กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย. (2550). เคมี เลม 2 (CHEMISTRY 2). กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.
Ceirwvn, S.J. (1996). Analytical Chemistry of Foods. London: Chapman & Hall.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา 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

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาแลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาค
การศึกษาหลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
และมอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหาทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารยเพื่อหารือ
ปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสู ตรมี คณะกรรมการประเมิ น การสอนทํ าหน าที่ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษาใน
รายวิชา โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับ
คะแนน ของรายวิช า60% ของรายวิช าทั้ งหมดในความรับ ผิ ดชอบของหลั กสูตร 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

