มคอ. 3 (5071403)

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน / หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
5071403 ชีวเคมีอาหาร (Food Biochemistry)
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ดร.อุบล ชื่นสําราญ
ศูนยการศึกษาในมหาวิทยาลัย: อาจารยผูสอน

1. ดร.อุบล ชื่นสําราญ* (0863882960)
หลักสูตรโภชนาการการประกอบอาหาร ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐พรรษา
ubol_c@yahoo.com
2. ดร.ฐิตา ฟูเผา (0806172529)
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ชั้น ๓ อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร
tita_ann@hotmail.com
3. ดร.สุวรรณา พิชัยยงควงศดี (0894801063)
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ชั้น ๓ อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร
suwanna_pi@yahoo.com
4. ดร.กัณฐวุฒิ บุญมี (0860785211)
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ชั้น ๓ อาคารสํานักงานคณะวิทยาศาสตร
kanthawut@hotmail.com

มคอ.3 ชีวเคมีอาหาร
โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3 (5071403)
5. อาจารยจรรยา โทะนาบุตร (0877265418)
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
Mukonig@hotmail.com

6. อาจารยดุษฎี ทรัพยบัว (0872686133)
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
duna_wan@hotmail.com

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยในมหาวิทยาลัย ถนนสิรินธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 พฤษภาคม 2555
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. สามารถอธิบายความรูพื้นฐานทางดานเคมีอินทรีย
2. สามารถอธิบายโครงสรางและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต
ลิพิด กรดนิวคลิอิก วิตามินและเกลือแร
3. สามารถอธิบายเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ลิพิด กรด
นิวคลิอิก
4. สามารถนําความรูทางชีวเคมีอาหาร ไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพไดในอนาคต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐานดานชีวเคมีอาหาร ซึ่งสามารถนํามาบูรณาการกับ
วิชาดานอาหารอื่นๆ ที่นักศึกษาตองศึกษาในหลักสูตร และเพื่อใหสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
มคอ.3 ชีวเคมีอาหาร
โรงเรียนการเรือน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานเคมีอินทรีย โครงสรางและคุณสมบัติของชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน
กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม กรดนิวคลิอิก วิตามินและเกลือแร กระบวนการเมแทบอลิซึม และการควบคุม
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลเหลานี้
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย 30 ชั่วโมง

สอนเสริม
- ตามแตเวลาจะ
อํานวย
- ตามความตองการ
ของนักศึกษา

ปฏิบัติการ
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง / สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- นักศึกษาแตละคนสามารถปรึกษาอาจารยไดทุกเวลาดวยตนเอง/โทรศัพทมือถือ/e-mail
- อาจารยใหคําปรึกษาเปนกลุมตามความตองการของนักศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม (TQF 2.1.1 (1-5))
1) การมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.1.1 (1))
2) ความมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม (2.1.1 (2))
3) การตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต (2.1.1 (3))
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (2.1.1 (4))
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ (2.1.1 (5))
1.2 กลยุทธการสอนทีช
่ใ พัฒนาการเรียนรูด านคุณธรรมจริยธรรม
1) การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการปฏิบัติการทดลอง
2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
มคอ.3 ชีวเคมีอาหาร
โรงเรียนการเรือน
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ของนักศึกษา

4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยสังเกตความรับผิดชอบ และการทํางานเปนทีม

5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาไดทราบถึงการประยุกตใช
ชีวเคมีที่เกี่ยวของกับอาหาร
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองกอนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของ
นักศึกษา
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรดานชีวเคมีอาหาร สามารถประยุกตใชความรู และทักษะ
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุม (TQF 2.2.1 (1-4))
1) การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชา
ที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ (2.2.1 (1))
2) การมีทักษะ และความชํานาญ ในงานดานวิชาชีพ (2.2.1 (2))
3) ความสามารถในการนําความรูมาประยุกตใชในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ (2.2.1 (3))
4) ความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองได และสามารถบูรณาการ
ความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนประโยชนในวิชาชีพได (2.2.1(4))
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับ ความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจ ากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับ ที่สูงขึ้น การ
เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน
การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใช
ปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง โดยใหจัดใหมีการบรรยายประกอบเอกสาร การทบทวน
การคนควาดวยตนเอง เปนตน
3) การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการทดลองในหองปฏิบัติการในหัวขอที่นาสนใจและ
ทันสมัย
4) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การ
นําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้น
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
มคอ.3 ชีวเคมีอาหาร
โรงเรียนการเรือน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม (TQF 2.3.1 (1-3))
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อคนหาขอเท็จจริง หรือ ตนเหตุของ
ปญหา และเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค (2.3.1 (1))
2) ความสามารถในการทําความเขาใจ และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐานใหมๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการพัฒนางานในวิชาชีพ (2.3.1(2))
3) ความสามารถในการถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น (2.3.1(3))
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การมอบหมายงานการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลอง การวิเคราะหและเสนอแนะแนว
ทางการแกไข ทําใหนักศึกษาไดมีการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีการเชื่อมโยงความสัมพันธของเรื่องตาง ๆ
2) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
รวมทั้งใหนักศึกษาไดเชื่อมโยงความรูความเขาใจระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากการเขียนรายงานปฏิบัติการซึ่งไดมีการวิเคราะหผลการทดลองและเสนอแนะ
แนวทางการแกไข
2) ประเมินโดยการสอบกลางภาคและปลายภาคดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรียนตองมีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะดาน
ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม (TQF 2.4.1 (1-5)
1) ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุม (2.4.1 (1))
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา และสมาชิกกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ (2.4.1 (2))
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบ (2.4.1 (3))
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ (2.4.1 (4))
5) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง (2.4.1 (5))
มคอ.3 ชีวเคมีอาหาร
โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3 (5071403)
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช ก ารการสอนแบบกลุ ม ร ว มมื อ ซึ่ ง ต อ งแนะนํ า กฎ กติ ก า มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) แบงกลุมปฏิบัติการทดลองซึ่งเปนการทํางานแบบกลุมยอย เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัว
และทํางานรวมกับผูอื่นได โดยแนะนําใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติการทดลอง ฝกใหผูเรียนรูจัก
แบงหนาที่และมีความรับผิดชอบ
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชา
เรียน
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวน
ใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะดาน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
(TQF 2.5.1 (1-3))
1) ความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติ หรือ คณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มาประยุกตใชในการสืบคน วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย และเสนอแนวทางใน
การพัฒนางาน หรือ แกไขปญหาไดอยางสรางสรรค (2.5.1 (1))
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็น และฟง ถายทอดและ
นําเสนอขอมูลไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ (2.5.1 (2))
3) ความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ
โลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.5.1 (3))

มคอ.3 ชีวเคมีอาหาร
โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3 (5071403)
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวย
วาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจัดรายวิชาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมในสวนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห
ที่

1

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช(ถามี)
- ปฐมนิเทศ และแนะนําลักษณะวิชา การ
4 1. ปฐมนิเทศรายละเอียดวิชา
จัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ตามคูมือ แนะนําหนังสือและ
ประเมินผล
เว็บไซดที่เกี่ยวของ
บทที่ 1 ความรูพื้นฐาน
2. Pretest
ตารางธาตุสาํ หรับชีวเคมีอิเล็กโทรเนกาทิวิตี
3. บรรยายเนื้อหาโดยใช
พันธะเคมี / อนุมูล
Powerpoint เอกสารคูมือ
การเกิดไอออน การแตกตัว
และเอกสารประกอบการเรียน
ปฏิกิริยาชีวเคมี
- ยกตัวอยางประกอบการ
น้ํา / กรดและเบส / บัฟเฟอร
บรรยาย
บทที่ 2 คารโบไฮเดรต
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
หนาที่ของคารโบไฮเดรตในรางกาย ความสําคัญ
อภิปรายซักถามและ
ความหมาย โครงสรางและประเภทของ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คารโบไฮเดรต
- แบงกลุมนักศึกษา เพื่อให
การแยกและวิเคราะหคารโบไฮเดรตชนิดตางๆ
นักศึกษารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
หนาที่ของคารโบไฮเดรตในรางกาย
และบันทึกลงในสมุดงาน
- อาจารยตอบขอซักถามและ
ประโยชนของคารโบไฮเดรตในอาหาร
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
คนควาเพิ่มเติม
หัวขอ/รายละเอียด

ผูสอน
ศูนยกลาง
ดร.อุบล ชื่น
สําราญ
ดร. สุวรรณา
พิชัยยงควงศดี
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

มคอ.3 ชีวเคมีอาหาร
โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3 (5071403)
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

2

ปฏิบัติการที่ 1: เรื่องการแยกและ
วิเคราะหคารโบไฮเดรตชนิดตางๆ

3

บทที่ 3 ลิพิด
โครงสรางทั่วไปของลิพิด
การเขียนเลขรหัสกรดไขมัน
ปฏิกิริยาการเตรียมสบู
ประเภทของไขมันตามสูตรโครงสราง

4

ปฏิบัติการที่ 2: เรื่องการสกัดแยกและ
วิเคราะหลิพิด

5

บทที่ 4 กรดอะมิโนและโปรตีน
โครงสรางโดยทั่วไปของกรดอะมิโน
การแบงกลุมกรดอะมิโน
สมบัติในทางกรด-เบสของกรดอะมิโน
พันธะเปปไทด
โครงสรางของโปรตีน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช(ถามี)
4 - ปฏิบัติการทดลอง
- สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานกลุมของนักศึกษา
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - บรรยายเนื้อหาโดยใช
Powerpoint เอกสารคูมือ
และเอกสารประกอบการเรียน
การสอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- สังเกตการตอบคําถามของ
นักศึกษา
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - ปฏิบัติการทดลอง
- สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานกลุมของนักศึกษา
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - บรรยายเนื้อหาโดยใช
Powerpoint เอกสารคูมือ
และเอกสารประกอบการเรียน
การสอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย

ผูสอน
ศูนยกลาง
ดร. สุวรรณา
พิชัยยงควงศดี
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

ศูนยกลาง
ดร.อุบล ชื่น
สําราญ
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

ศูนยกลาง
ดร.อุบล ชื่น
สําราญ
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

ศูนยกลาง
ดร.ฐิตา ฟูเผา
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

มคอ.3 ชีวเคมีอาหาร
โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3 (5071403)
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่
ของโปรตีน

6

ปฏิบัติการที่ 3: เรื่องโปรตีน

7

บทที่ 5 เอนไซม
ลักษณะโดยทั่วไปของเอนไซม
การเรียกชื่อเอนไซม
การทํางานของเอนไซม
ปจจัยที่มีผลตอการทํางานของเอนไซม
จลนศาสตรของเอนไซม
การยับยั้งการทํางานของเอนไซม
การควบคุมการทํางานของเอนไซม
การประยุกตใชเอนไซมในอาหาร

8

ปฏิบัติการที่ 4: เรื่องเอนไซม

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช(ถามี)
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- สังเกตการตอบคําถามของ
นักศึกษา
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - ปฏิบัติการทดลอง
- สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานกลุมของนักศึกษา
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - บรรยายเนื้อหาโดยใช
Powerpoint เอกสารคูมือ
และเอกสารประกอบการเรียน
การสอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- สังเกตการตอบคําถามของ
นักศึกษา
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - ปฏิบัติการทดลอง
- สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานกลุมของนักศึกษา
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถามและ

ผูสอน

ศูนยกลาง
ดร.ฐิตา ฟูเผา
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

ศูนยกลาง
ดร.ฐิตา ฟูเผา
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

ศูนยกลาง
ดร.ฐิตา ฟูเผา
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

มคอ.3 ชีวเคมีอาหาร
โรงเรียนการเรือน

มคอ. 3 (5071403)
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

9

บทที่ 6 กรดนิวคลิอิก
ดีเอ็นเอ
อารเอ็นเอ
คุณสมบัติทางเคมีของกรดนิวคลิอิก
คุณสมบัติทางกายภาพของกรดนิวคลิอิก
พันธุวิศวกรรม
ปฏิกิริยาลูกโซเพื่อสังเคราะหดีเอ็นเอ
การประยุกตใชในวิทยาศาสตรการอาหาร

10

บทที่ 7 วิตามิน
ประเภทของวิตามินและโครงสรางทางเคมี

11

ปฏิบัติการที่ 5: เรื่องการทดสอบวิตามิน
ซี

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช(ถามี)
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - บรรยายเนื้อหาโดยใช
Powerpoint เอกสารคูมือ
และเอกสารประกอบการเรียน
การสอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- สังเกตการตอบคําถามของ
นักศึกษา
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - pretest
- บรรยายเนื้อหาโดยใช
Powerpoint เอกสารคูมือ
และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- สังเกตการตอบคําถามของ
นักศึกษา
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - ปฏิบัติการทดลอง
- สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานกลุมของนักศึกษา
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปรายซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผูสอน

ศูนยกลาง
ดร.อุบล ชื่น
สําราญ
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

ศูนยกลาง
ดร.กัณฐวุฒิ บุญ
มี
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

ศูนยกลาง
ดร.กัณฐวุฒิ บุญ
มี
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

12

บทที่ 8 เกลือแร
ประโยชนของเกลือแร
เกลือแรที่สําคัญของรางกาย

13

บทที่ 9 เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
การยอยคารโบไฮเดรต
การดูดซึมคารโบไฮเดรต
การขนสงคารโบไฮเดรต
การสลายคารโบไฮเดรต
สรางคารโบไฮเดรต
ปฏิกิริยาเมลลารด
ความตองการคารโบไฮเดรตของรางกาย
แหลงของคารโบไฮเดรตในอาหาร
โรคที่เกี่ยวกับคารโบไฮเดรต

14

บทที่ 10 เมแทบอลิซึมของไขมัน
หนาที่ของไขมันในรางกาย
หนาที่ของไขมันในอาหาร
ไขมันอิ่มตัวและไขมันไมอิ่มตัว

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช(ถามี)
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - pretest
- บรรยายเนื้อหาโดยใช
Powerpoint เอกสารคูมือ
และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- สังเกตการตอบคําถามของ
นักศึกษา
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - บรรยายเนื้อหาโดยใช
Powerpoint เอกสารคูมือ
และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- สังเกตการตอบคําถามของ
นักศึกษา
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4 - บรรยายเนื้อหาโดยใช
Powerpoint เอกสารคูมือ
และ
เอกสารประกอบการเรียนการ

ผูสอน

ศูนยกลาง
ดร.กัณฐวุฒิ บุญ
มี
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

ศูนยกลาง
ดร. สุวรรณา
พิชัยยงควงศดี
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

ศูนยกลาง
ดร.อุบล ชื่น
สําราญ
ศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
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สัปดาห
ที่

15

หัวขอ/รายละเอียด
กรดไขมันจําเปน
คุณสมบัติของไขมันในอาหาร
ฟอสโฟลิพิดและสเตอรอล
รางกายจัดการกับไขมันอยางไร
กรดไขมันทรานส
การสลายกรดไขมัน
การนํากรดไขมันจากไซโทพลาซึมเขาสูไม
โทคอนเดรีย
ปญหาเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมของ
กรดไขมัน
ปฏิกริ ิยาที่คัญในการสังเคราะหกรด
ไขมัน
บทที่ 11 เมทาบอลิซึมของโปรตีน
ชีวเคมีการยอยโปรตีน
การสลายกรดอะมิโน
การสังเคราะหกรดอะมิโน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช(ถามี)
สอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- สังเกตการตอบคําถามของ
นักศึกษา
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม

4

- บรรยายเนื้อหาโดยใช
Powerpoint เอกสารคูมือ
และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- สังเกตการตอบคําถามของ
นักศึกษา
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม

ผูสอน
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว

ศูนยกลาง
ดร.กัณฐวุฒิ บุญ
มีศูนยลําปาง
อ.จรรยา โทะนา
บุตร
ศูนยตรัง
อ.ดุษฎี ทรัพยบัว
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการรู

1

- มีความเขาใจพื้นฐานทาง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิชาชีวเคมีอาหาร [2.2.1 (14)]
- มีความซื่อสัตยสุจริต[2.1.1
(3)]
- สามารถศึกษาคนควาและ
พั ฒ น า ค ว า ม รู ข อ ง ต น เ อ ง
[2.2.1 (4)]
- สามารถทํางานกลุม[2.4.1
(5)]
- มี ทักษะการหาขอมู ลทาง
อินเตอรเนต [2.5.1 (1)]
- มีทักษะการใชคอมพิวเตอร
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง คิ ด เ ล ข ใ น ก า ร
คํานวณ [2.5.1 (1)]
มีวินัย มีความตรงตอ
เวลา [2.1.1 (2)]
ความสามารถในการ
ปฏิบัติการทดลอง [2.2.1(2)]
- ความสามารถในการสรุปและ
วิจารณผลการทดลอง [2.3.1
(2)]
- ความสามารถในการเขียน
รายงานการทดลอง[2.5.1 (2)]
- ความสามารถในการปรับตัว
และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได
[2.4.1(2)]

2

3
4

วิธีการประเมิน
สอบทฤษฎีกลางภาค
สอบทฤษฎีปลายภาค

สัปดาหทปี่ ระเมิน
8
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
30%

- ผลการคนควา
- ผลการทําแบบฝกหัด
- สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน

สัปดาหที่
3 ถึง 6

10%

- การเขาหองเรียน
- การเขาหองปฏิบัติการ
- การปฏิบัติการทดลอง
- การเขียนรายงาน

ตลอดภาค
การศึกษา
สัปดาหที่
2, 4, 6,
8, 11 ถึง
15

5%
25%
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เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A

90-100

B+

85-89

B

75-84

C+

70-74

C

60-69

D+

55-59

D

50-54

F

ต่ํากวา 50

หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนและฝกปฏิบัติการไมต่ํากวา 85 % (ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
อุบล ชื่นสําราญ, ฐิตา ฟูเผา, สุวรรณา พิชัยยงควงศด,ี และ กัณฐวุฒิ บุญมี. (2555). ชีวเคมีอาหาร.
กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข%อมูลสําคัญ
ดาวัลย ฉิมภู. (2550). ชีวเคมี. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นัยนา บุญทวียุวัฒน. (2553). ชีวเคมีทางโภชนาการ. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการ
พิมพ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Champe, P.C., Harvey, R.A., & Ferrier, D.R. (2008). Biochemistry Lippincott’s illustrated
reviews (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Yildiz, F. (2010). Advances in food biochemistry. Florida: Taylor and Francis Group, LLC.
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หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเปนรายบุคคลอยางอิสระ โดยทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
ดว ยระบบคอมพิว เตอรมหาวิทยาลัย และแบบประเมินของหลักสูตรฯ ซึ่งดําเนินการโดยผูรับ ผิดชอบที่
คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมาย
2. การประเมินการสอน
2.1 ขอมูลปอนกการประเมินการสอน โดยอาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาใหขอมูลปอนกลับไดทุก
โอกาสที่เขาสอน
2.2 การสังเกตและประเมินการสอน โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรฯ จัดใหมีการสังเกตและประเมิน
การสอนในชั้นเรียนของอาจารยเปนรายบุคคล ตามแบบประเมินอยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งมีการนัดหมาย
ลวงหนากอนวันประเมิน โดยผูประเมินอาจเปนอาจารยจากภายในหรือภายนอกหลักสูตรก็ได
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- ขอมูลจากการประเมินการสอนจากทุกแหลงขอมูลมาเปนแนวทางการปรับปรุงการสอน รวมถึง
ขอมูลจากการวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
4.1 มีการสอบถามความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นของนักศึกษาระหวางเรียนและฝกปฏิบัติการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ
4.2 มีการแบงสอบกลางภาค และการแจงผลการสอบกลางภาคใหนักศึกษาทราบ เพื่อทําความ
เขาใจและวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน เพื่อนําไปสูมาตรฐาน
4.3 มีการวิพากษขอสอบกอนใชสอบและการวิเคราะหขอสอบภายหลังสอบทุกครั้ง รวมทั้งการนํา
ผลวิพากษและวิเคราะหขอสอบไปดําเนินการปรับปรุงการสอบครั้งตอไป
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4.4 อาจารยในทีมสอนรวมกันพิจารณาผลการสอบและผลการฝกปฏิบัติการทดลอง และในระหวาง
การเรียนหากมีปญหาจะแจงใหทราบปญหาและแกไขปรับปรุงทันที
5.การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารยผูสอน
5.1 กอนดําเนินการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารยผูสอนรวมกันออกแบบการ
เรียนการสอน (course design) ตามรูปแบบ TQF
5.2 ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเมื่อพบ
ปญหาหรือเมื่อไดรับขอมูลปอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของ หรือเมื่อการเรียนการสอนดําเนิน
ไปแลว 25 -30 %
5.3 พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการการ
ประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน เพื่อทบทวนประสิทธิภาพ
5.4 ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการเรียนการสอน ประเมินผลรายวิชาภายในไมเกิน 1 สัปดาห
และนําผลมาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาตอไป
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