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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง /คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน/สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0404312
หลักการวิเคราะหอาหาร
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต 2(1-3-2)
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
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตน 2560 นิสิตชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
0204348 และ 0204351
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 เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการวิเคราะหอาหาร การเตรียมตัวอยางและการสุมตัวอยางเพื่อการวิเคราะห
1.2 เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการเตรียมสารเคมี
1.3 เพื่อใหผูเรียนทราบหลักการ ทฤษฎีและสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑอาหาร
1.4 เพื่อใหผูเรียนเขาใจ หลักการเทคนิคโครมาโตกราฟและอิเลคโตรฟอรีซีส และสามารถใชเครื่องมือดังกลาว
ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาหลัก การวิเ คราะหอาหาร การเตรียมตัวอยางและการสุม ตัวอยางเพื่อการวิเ คราะห การเตรียม
สารละลายเคมี หลักการ ทฤษฎีและการใชเครื่องมือวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร
เทคนิคโครมาโตกราฟและอิเลคโตรฟอรีซีสและฝกปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวของและสอดคลองในเนื้อหาวิชา
2. หัวขอและจํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

30 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
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1.2 วิธีการสอน
-ใชการสอนแบบสื่อสารสองทางเปดโอกาสใหผูเรียนมีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในชั้นเรียนในโอกาสตาง ๆ
- ยกตัวอยางกรณีศึกษา และมีการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนาผูเรียน
- 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
4

หลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการแกไขป ญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไมตองอาศัย
คําแนะนํา
3.1.4 สามารถใชทักษะและความรูความเขาใจอันถองแททั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกลุมเคมี
อาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพอาหารและสุขาภิบาลและการวิจัย
ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ เชนการดูแลจัดการการผลิตผลิตภัณฑอาหาร การตรวจวิเคราะหอาหาร การควบคุม
และการประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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
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5.2 วิธีการสอน
- ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีก ารนําเสนอขอมูล จากการคนควาทางอินเตอรเ น็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนให
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
- 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 (บรรยาย)
สัปดาห
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
(ชั่วโมง)
สื่อที่ใช
1
ชี้แจงรายวิชา
1
- ชี้แจงเนื้อหารายวิชา และการ
บทที่ 1 : บทนํา
วัดผล
- แนะนําวิธีการและแหลงสืบคน
ขอมูล
- สอนและบรรยายเนื้อหาเรื่อง
บทนํ า โดยใช power point
และเอกสารตําราประกอบการ
สอน
- ยกตัวอยางสถานการณตาง ๆ
2-3 บทที่ 2 : การเตรียมสารละลายเคมี
2
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
การสุมตัวอยา งและการเตรีย มตัว power point และเอกสารตํารา
อยางเพื่อการวิเคราะหทางเคมี
ประกอบการสอน
1. บทนํา
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
2. การคํ า นวณความเข ม ข น ของ
สารละลาย
3. วิธีการสุมตัวอยางและการเตรียม
ตัวอยาง
4-5 บทที่ 3 : ทฤษฎี แ ละหลั ก การ
2
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
วิเคราะหความชื้น/เถา
power point และเอกสารตํารา
1. บทนํา
ประกอบการสอน
2. หลั ก การวิ เ คราะห ห าปริ ม าณ
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
ความชื้น
3. หลักการวิเคราะหหาปริมาณเถา
6-7 บทที่ 4 : ทฤษฎีและหลักการ
2
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
วิเคราะหโปรตีน*
power point และเอกสารตํารา
1. บทนํา
ประกอบการสอน
2. หลั ก การวิ เ คราะห ห าปริ ม าณ
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
โปรตีนดวยวิธีการตาง ๆ
8
บทที่ 5 : ทฤษฎี แ ละหลั ก การ
1
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
วิเคราะหไขมัน
power point และเอกสารตํารา
1. บทนํา
ประกอบการสอน
2. หลักการวิเคราะหหาปริมาณไขมัน
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
ดวยวิธีการตาง ๆ
9
สอบกลางภาค (27.5%)

ผูสอน
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

7

10-11

12-13

บทที่ 6 : ทฤษฎี แ ละหลั ก การ
วิเคราะหเยื่อใย/เซลลูโลสและลิกนิน
และคารโบไฮเดรต
1. บทนํา
2. หลักการวิเคราะหหาปริมาณเยื่อใย
เซลลูโ ลสและลิก นิน และคารโ บไฮเดรต
บทที่ 7 : เทคนิคโครมาโตกราฟ*
1. บทนํา
2. ชนิดและหลัก การแยกของโครมา
โตกราฟ
บทที่ 8 : อิเลคโตรฟอรีซีส*
1. บทนํา
2. SDS-PAGE และ native-PAGE

2

- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
power point และเอกสารตํารา
ประกอบการสอน
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา

2

- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
power point และเอกสารตํารา
ประกอบการสอน
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
14-15
2
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
power point และเอกสารตํารา
ประกอบการสอน
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
16
บทที่ 9 : การอภิปรายผลการทดลอง
1
- สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
power point และเอกสารตํารา
ประกอบการสอน
- ยกตัวอยางและกรณีศึกษา
17
สอบปลายภาค (27.5%)
สัปดาหที่ 9 สอบกลางภาค
สัปดาหที่ 17-18 สอบปลายภาค
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2. แผนการสอน (ปฏิบัติการ)
สัปดาห
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
(ชั่วโมง)
สื่อที่ใช
1
บทนํา
3
- ชี้แจงเนื้อหารายวิชา และการ
- ชี้แจงรายละเอียด เนื้อหา ขอปฏิบัติ
วัดผล
ในขณะเรียนปฏิบัติการ
- แนะนําวิธีการและแหลงสืบคน
ขอมูล
- ยกตัวอยางสถานการณตาง ๆ
ท ฤ ษ ฏี แ ล ะ ห ลั ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
2
3
-รายงานและการนํา เสนอหน า
องคประกอบของอาหาร
ชั้นเรียน
3
บทปฏิบัติการที่ 1
3
- ฝกปฏิบัติการ
- การเตรียมสารละลายเคมี
- ทดสอบยอย
- การสุมและการเตรียมตัวอยาง
- ฝกปฏิบัติการใชเครื่องชั่ง ตูดูดควัน
4
บทปฏิบัติการที่ 2
3
- ฝกปฏิบัติการ
การวิเคราะหหาปริมาณเถา
- ทดสอบยอย
บทปฏิบัติการที่ 3
การวิเคราะหหาปริมาณไขมัน
5
บทปฏิบัติการที่ 4
3
- ฝกปฏิบัติการ
การวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนดวยวิธี
- ทดสอบยอย
Kjeldahl*
6
บทปฏิบัติการที่ 5
3
- ฝกปฏิบัติการ
การวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนดวยวิธี
- ทดสอบยอย
Biuret และ Lowry*
7
บทปฏิบัติการที่ 6
3
- ฝกปฏิบัติการ
การวิเคราะหหาปริมาณเยื่อใย
- ทดสอบยอย
8
บทปฏิบัติการที่ 7
3
- ฝกปฏิบัติการ
การวิเคราะหหาปริมาณเซลลูโลสและ
- ทดสอบยอย
ลิกนิน
9
บทปฏิบัติการที่ 8
3
- ฝกปฏิบัติการ
การวิเคราะหหาปริมาณความชื้น
- ทดสอบยอย
บทปฏิบัติการที่ 9
การวิ เ คราะห ห าปริ ม าณคาร โ บไฮเดรต

ผูสอน
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

9

10

บทปฏิบัติการที่ 10
การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ
ของน้ําตาล
บทปฏิบัติการที่ 11
การวิเคราะหหาปริมาณน้ําตาลโดยใชรี
แฟรคโตมิเตอร
11-12 บทปฏิบัติการที่ 12
อิเลคโตรฟอรีซสี *

3

- ฝกปฏิบัติการ
- ทดสอบยอย

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

6

- ฝกปฏิบัติการ
- ทดสอบยอย

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

- ชมวีดิทัศน
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
- สาธิตการแยกสารดวยเทคนิค
โครมาโตกราฟ
- ทดสอบยอย
- สอบขอเขียน และสอบปฏิบัติ รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

13

บทปฏิบัติการที่ 13
โครมาโตกราฟ*

3

14

สอบปฏิบัติการ

3

15

นําเสนอผลการทดลองและอภิปราย
ผล

3

-รายงานและการนํา เสนอหน า รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
ชั้นเรียน

หมายเหตุ
*เนื้อหาการเรียนการสอนบางสวนไดนํามาจาก
โครงการวิจัยเรื่อง
1. 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)
1-9
4.1
ระหวางการทําปฏิบัติการ
1-8
2.3, 3.4
สอบยอย
8
2.3, 4.1
รายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
9
2.3, 3.4
สอบกลางภาค
10-16
2.3, 3.4, 4.1
ระหวางการทําปฏิบัติการ
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, 4.1
14
สอบปฏิบัติการ
2.3, 3.4
17
สอบปลายภาค

สัดสวนของ
คะแนนที่
ประเมิน
5%
2.50%
10%
27.5%
5%
10%

หมายเหตุ/
ผลการ
เรียนรู

2.50%
10%
27.5%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภาษาไทย
สรรพสิทธิ์ กลอมเกลา. 2553. ตํารา วิชาการวิเคราะหผลิตภัณฑอาหาร. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง.
สรรพสิท ธิ์ กลอมเกลา . 2553. ตําราปฏิบัติก ารวิชาการวิเ คราะหผ ลิตภัณฑอาหาร. สาขาวิชาวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง.
ลัก ขณา รุจ นะไกรการต และ นิธิยา รั ตนาปนนท . 2533. หลัก การวิเ คราะหอาหาร. ภาควิชาวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
อาภัส สรา ชมิดท. 2537. คูมือทางชีวเคมี. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพฯ.
ภาษาอังกฤษ
A.O.A.C. 2000.Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 17thed.
The Association of Official Analytical Chemists, Inc.
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.
FAO. 1986. Manual of Food Quality Control 7. Food Analysis: General Technique, Additive,
Contaminants and Composition, Food and Agriculture Organization of the United Nation,
Rome.
Neilsen, S.S. 1997. Introduction to the Chemical Analysis of Foods. Jones and Barlett Publishers,
London.
Robyt, J.F. and White, B.J. Biochemical Techniques Theory and Practice. Wadsworth, Inc., Monterey,
California.
Benjakul, S., Klomklao, S. and Simpson, B.K. 2010.Enzyme in Fish Processing. In Enzyme in Food
Technology, (R.J. Whitehurst and M.V.,Oort, eds.). pp.211-235, Iowa, USA: Wiley-Blackwell
Publishing.
Simpson, B.K., Rui, X. and Klomklao, S. 2012.Enzymes in Food Processing. In Food Biochemistry and
Food Processing, (B.K. Simpson, ed). pp. 181-206, UK: John Wiley & Sons, Inc.
Klomklao, S., Benjakul, S. and Simpson, B.K. 2012. Seafood Enzymes: Biochemical Properties and
Their Impact on Quality. In Food Biochemistry and Food Processing, (B.K. Simpson, ed). pp.
207-284, UK: John Wiley & Sons, Inc.
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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
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