มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

0404311 เคมีอาหาร 1
(Food Chemistry 1)

รายวิชานี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
2
3
3
3
7
11
12
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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง /คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน/สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
04044311
เคมีอาหาร 1
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต 2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเอกบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กลอมเกลา
4.2 อาจารยผูสอน รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กลอมเกลา
อ.ดร.ถาวร จันทโชติ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตน 2560 นิสิตชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
0204348
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน/มหาวิทยาลัยทักษิณ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา :
1.1 เพื่อใหผูเรียนเขาใจโครงสราง สมบัติทางเคมีและทางกายภาพขององคประกอบทางเคมีตาง ๆ ของอาหาร
1.2 เพื่อใหผูเรียนทราบ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีของอาหารในระหวางการแปรรูปและการเก็บ
รักษา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาโครงสราง สมบัติท างเคมีและทางกายภาพของคารโ บไฮเดรต ไขมันและน้ํามัน โปรตีน เอนไซม
วิตามิน เกลือแร และน้ํา รวมทั้งปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีในระหวางการแปรรูปและการเก็บรักษา
2. หัวขอและจํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

-

60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห โดยการประกาศใหนสิ ิตทราบทางเว็บไซต
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ สุภาพ ออนนอมถอมตน
ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
1.1.2 มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
1.1.3 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
-ใชการสอนแบบสื่อสารสองทางเปดโอกาสใหผูเรียนมีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในชั้นเรียนในโอกาสตาง ๆ
- ยกตัวอยางกรณีศึกษา และมีการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนาผูเรียน
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- อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง การมีวินัยเรื่องเวลา การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและ
รับฟงความคิดเห็น เปนตน
1.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน/กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
- ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยผูเรียนอื่น ๆ ในรายวิชา
- การอภิปรายรวมกันในประเด็นทีเ่ กี่ยวของในชั้นเรียน/กิจกรรมพิเศษทีจ่ ัดขึ้น
- ผูเรียนประเมินตนเอง
2. ดานความรู
2.1 ความรูที่ตองพัฒนา
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.1.2 มีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ได
2.1.3 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอาหารอยางกวางขวางและเปนระบบ เชน ความรูความเขาใจดานเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลและการทําวิจัย
2.1.4 มี ค วามรู ใ นสาขาวิ ช าอื่ น เช น วิ ท ยาศาสตร วิ ศ วกรรมศาสตร การบริ ห ารจั ด การ
การพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการบรรจุ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในสวนที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การสอนบรรยายรวมกับ การสื่อสารสองทาง โดยเนน
ใหนิสิตหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม และการคนควาทางอินเตอรเน็ต เปนตน
- วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขจากกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมิน
- การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทํารายงานรายบุคคล และ รายกลุม
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิดแกปญหา
และตัดสินใจอยางมีเหตุผล
3.1.2 มีความมุงมั่น ใฝรูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อสรางสรรคสังคม
3.1.3 สามารถสืบคน ตีความขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการแกไขปญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไมตองอาศัย
คําแนะนํา
3.1.4 สามารถใชทักษะและความรูความเขาใจอันถองแททั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกลุมเคมี
อาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพอาหารและสุขาภิบาลและการวิจัย
ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เชนการดูแลจัดการการผลิตผลิตภัณฑอาหาร การตรวจวิเคราะหอาหาร การควบคุม
และการประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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3.2 วิธีการสอน
- ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไขปญหา
จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดไวแลว โดยผูเรียนจะตองกําหนดแนวทางไปสูการแกปญ หาหรือเสนอ
แนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและความเปนไปได
- ใหวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการแกปญหาจากสถานการณของกรณีศึกษา
- มอบหมายงานกลุม
3.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
- รายงาน
- การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น
4.13 มีจิตอาสาและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของชุมชนและสังคม
4.1.4 เรียนรูท ี่จะอยูร วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
4.1.5 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ผเู รียนมีปฏิสัมพันธกบั ผูอื่น
- มอบหมายงานกลุม ตามกิจกรรมที่มอบหมาย
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงาน/ การปฏิบัติงานในกิจกรรม
- ใหผูเรียนเปนผูประเมินตัวเอง และประเมินบุคคลอื่นดานความสัมพันธระหวางบุคคลและดาน
ความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
5.1 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการสืบคนรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอและ
สื่อสารโดยใชภาษาประจําชาติและภาษาที่สองไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน
5.1.3 สามารถระบุ เขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.2 วิธีการสอน
- ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีก ารนําเสนอขอมูล จากการคนควาทางอินเตอรเ น็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนให
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
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- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
- กรณีศึกษาเพื่อใชเชื่อมโยงกับวิธีการวิเคราะหเพื่อแกปญหาที่ไดเรียนจากชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดานคุณภาพชีวิต
6.1 ดานคุณภาพชีวิตที่ตองพัฒนา
6.1.1 รูวิธีการดูแล รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม อารมณ และปญญา
6.1.2 มีทัศนคติที่เปดกวางตอการรับรูถึงความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม
6.1.3 สนใจใฝรูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
6.1.4ตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.1.5 มีความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพและสามารถนําไปใชในชีวิตอยางสมสมัย
6.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนใหผูเรียนตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
กับคุณคาของธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม
- ใหวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการแกปญหาจากสถานการณของกรณีศึกษา
6.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินแนวคิดในการแกไขปญหาจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
- ใหผูเรียนเปนผูประเมินตัวเอง และประเมินบุคคลอื่นดานการตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและดานความรับผิดชอบตอสังคม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1.
แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
(ชั่วโมง)
1
ชี้แจงรายวิชา
2
บทที่ 1 : บทนํา
1. ขอบขายเนื้อหาวิชาเคมีอาหาร 1
2. ความสัมพันธและความสําคัญของ
รายวิชาเคมีอาหารตอรายวิชาอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งประกอบและวิ ธี สื บ ค น
ขอมูลที่เกี่ยวของ
2

3

4-5
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กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผูสอน
สื่อที่ใช
- ชี้แจงเนื้อหารายวิชา และการ รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
วัดผล
- แนะนําวิธีการและแหลงสืบคน
ขอมูล
- สอนและบรรยายเนื้อหาเรื่อง
บทนํา โดยใช power point
และเอกสารตําราประกอบการ
สอน
- ยกตัวอยางสถานการณตาง ๆ
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
power point และเอกสาร
ตําราประกอบการสอน
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา

บทที่ 2 : น้ําในอาหาร
2
1. บทนํา
2. โครงสราง หนาที่และสมบัติของน้ํา
3. อั น ตรกิ ริ ย าของน้ํ า กั บ องค ป ระกอบเคมีอื่น ๆ ในอาหาร
4. บทบาทของน้ําตอคุณภาพอาหาร
บทที่ 3 : สารละลาย คอลลอยดและ
2
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
สารแขวนลอย
power point และเอกสาร
1. บทนํา
ตําราประกอบการสอน
2. ชนิดและสมบัติ
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
3. ตัวอยา งระบบสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย
บทที่ 4 : โปรตีน*
4
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
1. บทนํา
power point และเอกสาร
2. การแบงหมวดหมูของโปรตีน
ตําราประกอบการสอน
3. องคป ระกอบ โครงสร าง หนา ที่
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
สมบั ติ แหล ง และปฏิ กิ ริ ย าเคมี ข อง
โปรตีน
4. อัน ตรกิริ ย าของโปรตี น กับ องค ประกอบอื่น ๆ ในอาหาร
5. อิ ท ธิ พ ลของโปรตี น ต อ คุ ณ ภาพ
อาหาร
สอบกลางภาคครัง้ ที่ 1 (23.08%)
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6-7

8

10

11-13

บทที่ 5 : ไขมันและน้ํามัน
4
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
ดร.ถาวร
1. บทนํา
power point และเอกสาร
2. การแบง หมวดหมูสมบัติของไขมัน
ตําราประกอบการสอน
และน้ํามัน
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
3. องค ป ระกอบ โครงสร า ง หน า ที่
สมบัติ และปฏิกิริยาเคมีของไขมันและ
น้ํามัน
4. อันตรกิริยาของไขมันและน้ํามันกับ
องคประกอบอื่น ๆ ในอาหาร
5. บทบาทของไขมั น และน้ํ า มั น ต อ
คุณภาพอาหาร
บทที่ 6 : วิตามิน
2
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
1. บทนํา
power point และเอกสาร
2. ชนิ ด โครงสร า งและการแบ ง
ตําราประกอบการสอน
หมวดหมูวิตามิน
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
3. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีร ะหวาง
การแปรรูปและการเก็บรักษา
บทที่ 7 : แรธาตุ
2
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
1. บทนํา
power point และเอกสาร
2. ชนิดและการแบงหมวดหมูแรธาตุ
ตําราประกอบการสอน
3. อิทธิพลของแรธาตุตอการเปลี่ยน- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
แปลงทางเคมี
4. บทบาทของแร ธาตุในการแปรรู ป
อาหาร
สอบกลางภาคครัง้ ที่ 2 (23.08%)
บทที่ 8 : คารโบไฮเดรต
1. บทนํา
2. การแบ ง หมวดหมู องค ป ระกอบ
โครงสราง หนาที่ สมบัติและปฏิกิริยา
ทางเคมีของคารโบไฮเดรต
3. แหลงของโมโนแซกคาไรดและพอลิ
แซคคาไรด
4. อันตรกิริยาของคารโ บไฮเดรตกับ
องคประกอบอื่นๆ
5. อิ ท ธิ พ ลของคาร โ บไฮเดรตต อ
คุณภาพของอาหาร

6

- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
power point และเอกสาร
ตําราประกอบการสอน
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
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14-15

16

บทที่ 9: เอนไซมในอาหาร*
1. ชนิ ด และแหล ง ของเอนไซม ใ น
อาหาร
2. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การทํ า งานของ
เอนไซม
3. บทบาทและประโยชนของเอนไซม
ในอาหาร
นําเสนอบทความวิชาการ

17
สัปดาหที่ 9 สอบกลางภาค
สัปดาหที่ 17-18 สอบปลายภาค

4

- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
power point และเอกสาร
ตําราประกอบการสอน
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา

2

- รายงาน นําเสนอ

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

สอบปลายภาค (28.84%)

หมายเหตุ
*เนื้อหาการเรียนการสอนบางสวนไดนํามาจาก
โครงการวิจัยเรื่อง 1. Production and characterization of protein hydrolysate from toothed
ponyfish muscle using hybrid catfish viscera extract
2. Trypsin from hybrid catfish (Clariasmacrocephalus  Clariasgariepinus) viscera:
Purification, characterization and application for protein hydrolysate production
ผลงานวิจัยเรื่อง
Klomklao, S., Kishimura, H. and Benjakul, S. 2013. Use of viscera extract from hybrid catfish
(Clarias macrocephalus  Clarias gariepinus) for the production of protein hydrolysate
from toothed ponyfish (Gazza minuta) muscle. Food Chem. 136: 1006-1012.
Klomklao, S., Benjakul, S. and Kishimura, H. 2013. Functional properties and antioxidative
activity of protein hydrolysates from toothed ponyfish muscle treated with the viscera
extract from hybrid catfish. Int. J. Food Sci. Tech. 48: 1483-1489.
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2. แผนประเมินการเรียนรู
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลักษณะการประเมิน
ลําดับการ
สัปดาหที่
(เชน สอบ รายงาน โครงงาน
ประเมิน/
ประเมิน
ฯลฯ)
1-8
2.3, 3.4, 4.1
อภิ ป รายและการแก ไ ขป ญ หา
กรณีศึก ษาในชั้นเรียน การเขาชั้น
เรียน
1-8
2.3, 3.4, 4.1
สอบยอย
8
2.3, 3.4, 4.1
รายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
9
2.3, 3.4
สอบกลางภาคครัง้ ที่ 1 และครั้งที่
2
2.3, 3.4, 4.1
อภิ ป รายและการแก ไ ขป ญ หา 10-16
กรณีศึก ษาในชั้นเรียน การเขาชั้น
เรียน
รายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
2.3, 3.4, 4.1
16
โ ด ย มี ก า ร สื บ ค น ผ า น ร ะ บ บ
สารสนเทศ
สอบยอย
2.3, 3.4
10-16
2.3, 3.4
17
สอบปลายภาค

สัดสวนของ
คะแนนที่
ประเมิน
2.50%

หมายเหตุ/
ผลการ
เรียนรู

2.50%
7.5%
46.16%
2.50%
7.5%
2.50%
28.84%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภาษาไทย
นิธิยา รัตนาปนนท. 2549. เคมีอาหาร.สํานักพิมพโอเดียนสโตร. กรุงเทพฯ.
เสาวลักษณ จิตรบรรเจิดกุล . 2534. เคมีอาหารเบื้องตน . ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
ภาษาอังกฤษ
Damodaran, S. and Paraf, A. 1997.Food Proteins and their Application. Marcel Dekker, Inc., New York,
USA.
Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry. 3rd ed. Marcel Dekker, Inc., New York, USA.
Klomklao, S., Benjakul, S., Kishimura, H., Osako, K. and Tanaka, M. 2010. A heat stable trypsin
inhibitor in adzuki bean (Vignaangularis): Effect of extraction media, purification and
biochemical characteristics. Int. J. Food Sci. Tech. 45: 163-169.
Klomklao, S., Benjakul, S. and Kishimura, H. 2010. Proteinases in hybrid catfish viscera:
Characterization and effect of extraction media. J. Food Biochem. 34: 711-729.
Klomklao, S.,Benjakul, S., Kishimura, H. and Chaijan, M. 2011. Extraction, purification and properties
of trypsin inhibitor from Thai mung bean (Vignaradiata(L.)R. Wilczek. Food Chem. 129: 13481354.
Klomklao, S., Kishimura, H. and Benjakul, S. 2013. Use of viscera extract from hybrid catfish (Clarias
macrocephalus  Clarias gariepinus) for the production of protein hydrolysate from toothed
ponyfish (Gazza minuta) muscle. Food Chem. 136: 1006-1012.
Klomklao, S., Benjakul, S. and Kishimura, H. 2013. Functional properties and antioxidative activity of
protein hydrolysates from toothed ponyfish muscle treated with the viscera extract from
hybrid catfish. Int. J. Food Sci. Tech. 48: 1483-1489.
Pomeranz, Y. 1991. Functional Properties of Food Components. 2nd ed. Academic press, Inc., USA.
Wong, D.W.S. 1989. Mechanism and Theory in Food Chemistry. Van Nostrand Reinhold, USA.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สถาบันอาหาร www.nfi.or.th
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.sciencedirect.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ผูเรียนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการ และการสัมภาษณตัวแทนผูเรียน (คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร)
3. การปรับปรุงการสอน
กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิท ธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาค
การศึกษา ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และ
มอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหา ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการ
ประชุมอาจารยทั้งภาควิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของผูเรียนและรวมกันหาแนวทางแกไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในรายวิชา โดยการ
สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60%
ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา โดยประเมิน
ความสอดคลองของขอสอบกับผลการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชา ความเหมาะสมของการใหคะแนนใน
กระดาษคําตอบ และการใหระดับคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยผูเรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน
หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการ
สอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอที่
ประชุมอาจารยป ระจําหลัก สูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒ นาปรับปรุง สําหรับใชในป
การศึกษาถัดไป

12

