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ประมวลรายวิชา
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ภาคตน ปการศึกษา 2562
รายวิชา: 0404331 การแปรรูปอาหาร 2 (Food Processing 2) 2(2-0-4)
บุรพวิชา : 0404231 การแปรรูปอาหาร 1
บรรยาย: วันจันทร เวลา 8.00-10.00 น. หอง MF 1204
ผูจัดการรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ถนนแกว
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ถนนแกว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Expected Learning Outcomes; ELOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารที่
ตองการพัฒนาใหกับนิสิตในรายวิชานี้ (ดังขอความที่ขีดเสนใต)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐาน ขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร
2. ดานความรู
2.1 อธิบายทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารและศาสตรที่เกี่ยวของ
2.2 สามารถปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารและศาสตรที่เกี่ยวของ
2.3 ประยุกตใชความรูท างดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ประมวลความรูดานวัตถุดิบและผลิตภัณฑทองถิ่นสูตลาดใหมีมาตรฐาน
3.2 วิเคราะหและสังเคราะหความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารเพื่อประกอบอาชีพ
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สื่อสารและทํางานรวมกับบุคคลอืน่ ไดทุกระดับอยางเหมาะสม
4.2 มีความอดทนและรับผิดชอบตอหนาที่
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและเชิงคุณภาพ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
การแปรรูปอาหารดวยไมโครเวฟ รังสี เอ็กซทรูชัน เอนแคปซูเลชัน เทคโนโลยีเฮอรเดิ้ล เทคโนโลยีการบรรจุแบบปลอดเชื้อ
การบรรจุแบบควบคุมและดัดแปลงบรรยากาศ บรรจุภัณฑอาหาร การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร และเทคโนโลยีสะอาด
วัตถุประสงครายวิชา (Course learning outcomes; CLOs)
1. อธิบายทฏษีและหลักการพื้นฐานดานการแปรรูอาหาร โดยวิธีการแปรรูปอาหารดวยไมโครเวฟ
รังสี เอ็กซทรูชัน เอนแคปซูเลชัน เทคโนโลยีเฮอรเดิ้ล เทคโนโลยีการบรรจุแบบปลอดเชื้อ การบรรจุ
แบบควบคุมและดัดแปลงบรรยากาศ
2. ประยุกต ใชความรูดานวิธีการแปรรูปอาหารดวยไมโครเวฟ รังสี เอ็กซทรูชัน เอนแคปซูเลชัน
เทคโนโลยีเฮอรเดิ้ล เทคโนโลยี การบรรจุ แ บบปลอดเชื้อ การบรรจุ แบบควบคุม และดั ดแปลง
บรรยากาศ ในการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม
3. อธิบายประเภทของบบรรจุภณ
ั ฑและการประยุกตใชกับอาหารประเภทตาง ๆ
4. อธิบายหลักการและวิธกี ารในการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร และการประยุกตใชในการ
ประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร
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ELOs
2.1, 4.2, 5.1
3.2, 4.2
2.1, 3.2, 4.2 5.1
2.1, 3.2, 4.2 5.1

2
แผนการสอน/การเรียนรู
วัน เดือน ป
17 มิ.ย. 62

จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ชั่วโมง
2
ชี้แจงรายละเอียดวิชา

CLOs กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่
ผูสอน
ใช
1 -บรรยายสรุปภาพรวมของเนื้อหา
ผศ.ดร.อมรรัตน
รายวิชา
-แนะนําวิธกี ารและแหลงสืบคน
ขอมูล
-มอบหมายงาน
1, 2 -บรรยายใชสื่อ power
ผศ.ดร.อมรรัตน
point และเอกสารประกอบการ
สอน
-การมอบหมายงาน
-ดู VDO clip
-ซักถามและอภิปราย

24 มิ.ย. 62

2

บทที่ 1 การฉายรังสีอาหาร
-หลักการ
-เครื่องฉายรังสีอาหาร
-ผลกระทบของการฉายรังสีตอการ
เปลี่ยนแปลงของอาหาร

1 ก.ค. 62

2

บทที่ 2 การแปรรูปอาหารดวย
ไมโครเวฟ
-หลักการทํางานของเตาไมโครเวฟ
-ป จ จัย ที่ มี ผ ลตอ การให ค วามรอ นดว ย
ไมโครเวฟ
-ผลของไมโครเวฟตออาหาร

1, 2

-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสารประกอบการ
สอน
-การมอบหมายงาน
-ซักถามและอภิปราย

ผศ.ดร.พณัฐ

8 ก.ค. 62

2

1, 2

-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสารประกอบการ
สอน
-การมอบหมายงาน
-ซักถามและอภิปราย

ผศ.ดร.พณัฐ

15 ก.ค. 62

2

1, 2

-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสารประกอบการ
สอน
-การมอบหมายงาน
-ซักถามและอภิปราย

ผศ.ดร.พณัฐ

22 ก.ค. 62

2

บทที่ 3 เทคโนโลยีเฮอรเดิ้ล
-หลักการ
-ผลของเทคโนโลยีเฮอรเดิล้ ตอคุณภาพ
อาหาร
-ตัวอยางการใชเทคโนโลยีเฮอรเดิล้ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร
บทที่ 4 เทคโนโลยีสะอาด
-หลักการของเทคโนโลยีสะอาด
-ขั้นตอนการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สะอาด
-ตัวอยางการใชเทคโนโลยีสะอาดใน
อุตสาหกรรมอาหาร
นําเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การฉายรังสีอาหาร
การแปรรูปอาหารดวยไมโครเวฟ
เทคโนโลยีเฮอรเดิ้ล
เทคโนโลยีสะอาด
สอบกลางภาค (20%)

1, 2

-นิสิตนําเสนอ power point
-ซักถามและอภิปราย

ผศ.ดร.อมรรัตน
ผศ.ดร.พณัฐ
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19 ส.ค.62

2

26 ส.ค.62

2

2 ก.ค.62

2

9 ก.ค.62

2

16, 23
ก.ค.62

4

30 ก.ค.62
7 ต.ค.62
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บทที่ 5 เทคโนโลยีการบรรจุแบบ
ปลอดเชื้อ
-หลักการ
-การฆาเชื้อภาชนะบรรจุ
-กระบวนการบรรจุอาหารแบบปลอด
เชื้อ
บทที่ 6 การบรรจุแบบควบคุมและ
ดัดแปลงบรรยากาศ
-หลักการ
-ชนิ ด ของก า ซที่ ใ ช ใ นการดั ด แป ลง
บรรยากาศ
-ปจจัยที่มีผลตอการบรรจุอาหารภายใต
การดัดแปลงบรรยากาศ
-ผลกระทบของการดัดแปลงบรรยากาศ
ตออาหาร
บทที่ 7 เอ็กซทรูชัน
-หลักการเอ็กซทรูชัน
-เครื่องเอ็กซทรูเดอร
-ปจจัยที่มีผลตอการแปรรูปโดย
กระบวนการเอ็กซทรูชัน
-ผลของเอ็กซทรูชันตอคุณภาพอาหาร
บทที่ 8 เอนแคปซูเลชัน
-หลักการเอนแคปซูเลชัน
-เทคนิคที่ใชในการเอนแคปซูเลชัน
-ปจจัยที่มีผลตอความเสถียรของสารให
กลิ่นรสทีผ่ านการเอนแคปซูเลท

1, 2

บทที่ 9 บรรจุภัณฑอาหาร
-ความหมายและความเป น มาของ
ภาชนะบรรจุ
-หนาที่ของภาชนะบรรจุ
-การจําแนกประเภทของภาชนะบรรจุ
-การพิจารณาเลือกใชบรรจุภัณฑ
บทที่ 10 การประเมิ น อายุ ก ารเก็ บ
รักษาอาหาร
-ความสําคัญของอายุการเก็บ
-การเปลี่ย นแปลงที่ทําใหเกิดการเสื่อม
เสีย
-ปจจัยที่มีผลตออายุการเก็บ
-การประเมินอายุการเก็บ
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1, 2

1, 2

1, 2
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-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามและอภิปราย
-การมอบหมายงาน
-ดู VDO clip
-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามและอภิปราย
-การมอบหมายงาน
-ดู VDO clip

ผศ.ดร.อมรรัตน

-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามและอภิปราย
-การมอบหมายงาน
-ดู VDO clip
-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามและอภิปราย
-การมอบหมายงาน
-ดู VDO clip
-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามและอภิปราย
-การมอบหมายงาน
-ดู VDO clip
-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามและอภิปราย
-การมอบหมายงาน
-ดู VDO clip

ผศ.ดร.อมรรัตน
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ผศ.ดร.อมรรัตน

ผศ.ดร.อมรรัตน

ผศ.ดร.อมรรัตน

ผศ.ดร.อมรรัตน

4
ต.ค.62
(นัดชดเชย
14 ต.ค.)

2

นําเสนอกรณีศึกษาทีเ่ กี่ยวของกับ
1-4
เทคโนโลยีการบรรจุแบบปลอดเชื้อ
การบรรจุแบบควบคุมและดัดแปลง
บรรยากาศ เอ็กซทรูชัน เอนแคปซูเลชัน
บรรจุภัณฑอาหาร การประเมินอายุการ
เก็บรักษาอาหาร
สอบปลายภาค (40%)

-นิสิตนําเสนอ power point
-ซักถามและอภิปราย

*เนื้อหาการเรียนการสอนบางสวนไดนํามาจากผลงานวิจัยเรื่อง
อมรรัตน ถนนแกว และปาจรีย เรืองคลาย. 2559. ผลของน้ํามันทอดตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของขนมลา ในระหวางการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิหอง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(2) : 203-218.
อมรรัตน ถนนแกว, อุไรวรรณ ทองแกมแกว และ รัทรดา สมพงษ. 2555. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหวางการเก็บรักษาขาวกลอง
พันธุสังขหยดเมืองพัทลุง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 14(2): 58-56.
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค (ELOs)
กิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะการประเมิน
ELOs
(เชน สอบ รายงาน โครงงาน ชวงเวลาที่ประเมิน
ฯลฯ)
สัปดาหที่ 8
2.1
การบรรยาย
การสอบกลางภาค
การบรรยาย
สัปดาหที่ 17-18
การสอบปลายภาค
2.1
การมอบหมายงาน
สงแบบทดสอบยอย
3.2, 4.2, 5.1
สัปดาหที่ 2, 6, 14
สงการบาน
และ 15
ตอบคําถามทายบท
กรณีศึกษา
นําเสนอกรณีศึกษา
3.2, 5.1
สัปดาหที่ 6 และ 16

สัดสวนของ
คะแนนที่
ประเมิน
20%
40%
20%
20%

เกณฑการประเมิน
การประเมินผลแบบ Mean ± SD ซึ่งกําหนดชวงคะแนนโดยผูสอน สําหรับคะแนนที่ต่ํากวา 45 คะแนน ไดระดับขั้น F
หมายเหตุ
นิสิตสามารถอุทธรณรองทุกขเรื่องคะแนนหรือเกรดได ผานทางนักวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เอกสารอานประกอบ
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