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ประมวลรายวิชา
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ภาคตน ปการศึกษา 2562
รายวิชา: 0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 2 1(0-3-0) (Food Processing and Engineering
Laboratory 2)
บุรพวิชา : 0404331 การแปรรูปอาหาร 2 และ 0404333 วิศวกรรมอาหาร 2 หรือเรียนควบคู
ปฏิบัตกิ าร: วันอังคาร เวลา 13.00-16.10 น. หอง FS 201
ผูจัดการรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
อาจารยผูสอน
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร จันทโชติ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ถนนแกว
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พณัฐ กิตติพัฒนาบวร
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Expected Learning Outcomes; ELOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ที่
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
ปฏิบัติการแปรรูปและวิศวกรรมอาหารที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชากรรมวิธแี ปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร 1 และ 2
วัตถุประสงครายวิชา (Course learning outcomes; CLOs)
1. อธิบายหลักการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
2. อธิบายหลักการใหความรอนแบบไมโครเวฟกับอาหาร
3. อธิบายหลักการการสกัดสารสําคัญจากอาหาร
4. อธิบายหลักการแยกเชิงกลในผลิตภัณฑอาหาร
5. อธิบายหลักการผลิตอาหารดวยเทคโนโลยีเฮอรเดิล
6. อธิบายหลักการทดสอบสมบัติแรงดึงของฟลมพลาสติก
7. อธิบายหลักการทดสอบชนิดพลาสติก
8. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องระเหยและหมอไอน้ํา
9. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑนม
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปรัชญาของหลักสูตร “รอบรูทฤษฎี มีทักษะปฏิบัตดิ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร”

ELOs
2.1, 2.2
2.1, 2.2
2.1, 2.2
2.1, 2.2
2.1, 2.2
2.1, 2.2
2.1, 2.2
2.1, 2.2
2.1

2
10. สามารถออกแบบการทดลอง วางแผนการทดลอง และตรวจติดตามผลการทดลองได
11. สามารถวิเคราะหและอภิปรายผลการทดลองได
12. สามารถนําเสนอผลการทดลองได
แผนการสอน/การเรียนรู ปฏิบัติการ
จํานวน
CLOs
วัน เดือน ป
หัวขอ/รายละเอียด
ชั่วโมง
18 มิ.ย. 62
3
ชี้แจงรายละเอียดวิชา เนื้อหารายวิชา
1-8
รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑคะแนน ขอปฏิบัตใิ นการเรียน
ปฏิบัตกิ าร การเขียนรายงาน
ปฏิบัตกิ าร และการแบงกลุมปฏิบัติการ

25 มิ.ย. 62

3

2 ก.ค. 62

3

16 ก.ค. 62

2.2, 5.1
2.2, 5.1
2.2, 5.1

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผูสอน
สื่อที่ใช
- บรรยายสรุปภาพรวมของ
ผศ.ดร. พรพิมล
เนื้อหารายวิชา
- แนะนําวิธีการและแหลงสืบคน
ขอมูล
- แบงกลุม
- การมอบหมายงาน
- ซักถามและอภิปราย
- การศึกษาดูงาน
ผศ.ดร. พรพิมล
- การมอบหมายงาน
- การเขียนรายงานสรุป
- ซักถามและอภิปราย

การศึกษาดูงานโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑนม
ศึกษาดูงานกระบวนการแปรรูปและ
เครื่องจักรในกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑนม ณ สหกรณโคนมพัทลุง
จํากัด
บทที่ 1 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
อาหาร

9

1

- ปฏิบัติการ
- ซักถามและอภิปราย

ผศ.ดร. อมรรัตน

3

บทที่ 2 การใหความรอนแบบ
ไมโครเวฟกับอาหาร

2

- ปฏิบัติการ
- ซักถามและอภิปราย

ผศ.ดร. อมรรัตน

23 ก.ค. 62

3

บทที่ 3 การสกัดสารสําคัญจากอาหาร

3

- ปฏิบัติการ
- ซักถามและอภิปราย

ผศ.ดร. พรพิมล

30 ก.ค. 62

3

บทที่ 4 การแยกเชิงกลในผลิตภัณฑ
อาหาร

4

- ปฏิบัติการ
- ซักถามและอภิปราย

ผศ.ดร. พรพิมล

13 ส.ค. 62

3

สอบกลางภาค (25%)
บทที่ 5 การผลิตอาหารดวยเทคโนโลยี
เฮอรเดิล
บทที่ 6 การทดสอบสมบัติแรงดึงของ
ฟลมพลาสติก
บทที่ 7 การทดสอบชนิดพลาสติก

5

- ปฏิบัติการ
- ซักถามและอภิปราย
20 ส.ค. 62
3
6
- ปฏิบัติการ
- ซักถามและอภิปราย
27 ส.ค. 62
3
7
- ปฏิบัติการ
- ซักถามและอภิปราย
3 ก.ย. 62
3
บทที่ 8 เครื่องระเหยและหมอไอน้ํา
8
- ปฏิบัติการ
- ซักถามและอภิปราย
10 ก.ย. 62
3
บทที่ 9 โครงงานการแปรรูปอาหาร
9-10 - มอบหมายโครงงาน
และวิศวกรรมอาหาร 2 (ครั้งที่ 1)*
- วางแผนการทดลอง
- ทดลองปฏิบัติการ
- สรุปผลการทดลอง
- ซักถามและอภิปราย
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปรัชญาของหลักสูตร “รอบรูทฤษฎี มีทักษะปฏิบัตดิ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร”

ผศ.ดร. พณัฐ
ผศ.ดร. พณัฐ
ผศ.ดร. ถาวร
ผศ.ดร. พรพิมล
ผศ.ดร. พรพิมล
ผศ.ดร. พณัฐ
ผศ.ดร. อมรรัตน

3

17 ก.ย. 62

จํานวน
ชั่วโมง
3

24 ก.ย. 62

3

นําเสนอโครงงาน

11

1 ต.ค. 62

3

นําเสนอการศึกษาดูงาน
นําเสนอผลการทดลองและอภิปราย
ผลการทดลอง

11

วัน เดือน ป

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ 9 โครงงานการแปรรูปอาหาร
และวิศวกรรมอาหาร 2 (ครั้งที่ 2)*

CLOs
9-10

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช
- วางแผนการทดลอง
- ทดลองปฏิบัติการ
- สรุปผลการทดลอง
- ซักถามและอภิปราย
- นําเสนอโครงงาน
- ซักถามและอภิปราย
- นําเสนอการศึกษาดูงาน
- นําเสนอผลการทดลองและ
อภิปรายผลการทดลอง
- ซักถามและอภิปราย

ผูสอน
ผศ.ดร. พรพิมล
ผศ.ดร. พณัฐ
ผศ.ดร. อมรรัตน
ผศ.ดร. พรพิมล
ผศ.ดร. พณัฐ
ผศ.ดร. อมรรัตน
ผศ.ดร. พรพิมล
ผศ.ดร. ถาวร
ผศ.ดร. อมรรัตน
ผศ.ดร. พณัฐ

สอบปลายภาค (25%)
*เนื้อหาการเรียนการสอนบางสวนไดนํามาจากผลงานวิจัยเรื่อง
Mayachiew, P., Charunuch, C., Devahastin, S., 2015, “Physicochemical and Thermal Properties of Extruded Instant
Functional Rice Porridge Powder as Affected by the Addition of Soybean or Mung Bean,” Journal of Food
Science, 80(20), E2782-E2791.
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (ELOs)
กิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะการประเมิน
ELOs
(เชน สอบ รายงาน โครงงาน ชวงเวลาที่ประเมิน
ฯลฯ)
สัปดาหที่ 8
2.1
ปฏิบัติการ
การสอบกลางภาค
สัปดาหที่ 17-18
2.1
ปฏิบัติการ
การสอบปลายภาค
สัปดาหที่ 3-15
2.1, 2.2
ปฏิบัตกิ าร
รายงานปฏิบัตกิ าร
ปฏิบัติการ
การเขียน flow chart ใน สมุด สัปดาหที่ 3-15
2.1
บันทึกกอนปฏิบัติการ
การบั
น
ทึ
ก
ผลการทดลอง
สัปดาหที่ 3-15
สมุดบันทึกผลการทดลอง
2.1
โครงงาน
- วางแผนการทดลอง และ
2.2, 5.1
สัปดาหที่ 12-14
ทดลองปฏิบัติการ
- ทักษะปฏิบัติการ
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
นําเสนอการศึกษาดูงาน
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
2.1, 5.1
สัปดาหที่ 15
นําเสนอผลการทดลองและ
2.1, 5.1
สัปดาหที่ 15
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
อภิปรายผลการทดลอง

สัดสวนของ
คะแนนที่
ประเมิน
25%
25%
10%
5%
5%
15%

5%
10%

เกณฑการประเมิน
การประเมินผลแบบ Mean ± SD ซึ่งกําหนดชวงคะแนนโดยผูสอน สําหรับคะแนนที่ต่ํากวา 45 คะแนน ไดระดับขั้น F
หมายเหตุ
นิสิตสามารถอุทธรณรองทุกขเรื่องคะแนนหรือเกรดได ผานทางนักวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เอกสารอานประกอบ
คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร. 2539. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก ารอาหาร.กรุงเทพฯ: สํ านักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 504 หนา
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปรัชญาของหลักสูตร “รอบรูทฤษฎี มีทักษะปฏิบัตดิ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร”

4
คณาจารยภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2549. การพัฒนาผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม
เกษตร. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
งามทิพย ภูวโรดม. 2550. การบรรจุอาหาร. บริษัท เอส.พี.เอ็ม.การพิมพ จํากัด. กรุงเทพฯ.
จุฬาภรณ เลิสบวรวงศ. 2553. กระบวนการแปรรูปอาหาร 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิธิยา รัตนาปนนท. 2549. เคมีอาหาร. พิมพครั้ที่ 2.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร.
นิธิยา รัตนาปนนท. 2544. หลักการแปรรูปอาหารเบื้องตน. โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส กรุงเทพมหานคร.
บุษกร อุตรภิชาติ. 2552. จุลชีววิทยาทางอาหาร. พิมพครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง. สงขลา : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ.
ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก. 2532. กรรมวิธกี ารแปรรูปอาหาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
พรพิมล มะยะเฉียว. 2557. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.
รังสินี โสธรวิทย.2550. เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องตนของอาหาร. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิ ต. 2547. วิศวกรรมอาหาร: หนวยปฏิบัติการอุตสาหกรรม. สํานักพิ มพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร .
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