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วอภ 342 การวิเคราะห์อาหาร

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา วอภ 342 การวิเคราะห์อาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 342 การวิเคราะห์อาหาร
FSN 342 Food Analysis
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4.อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
อาจารย์ผ้ ูสอน : ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล และ ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ทนก 205 เคมีวิเคราะห์
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจถึงหลักการในการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ทางสถิติ หลักการวิเคราะห์อาหารด้ วย
วิธที างกายภาพ เคมี และ ชีวภาพทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
1.2 เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ใจและเชื่ อ มโยงความรู้ ใน การประยุ ก ต์ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ ในการวิ เคราะห์ อ าหาร
ประกอบด้ วยเทคนิคทางกายภาพ เคมี เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี เทคนิคโครมาโตกราฟี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
ให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ด้านการวิเคราะห์อาหาร การเลือกวิธีวิ เคราะห์ท่เี หมาะสม และการประยุกต์ใช้ เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์อาหาร
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเตรียมตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ทางสถิ ติ ทฤษฎี หลักการวิเคราะห์อาหาร
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ด้ วยวิธีท างกายภาพ เคมี และชี วภาพ ทั้งเชิ งคุ ณ ภาพและปริ ม าณ และการประยุ กต์ใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์อาหาร ประกอบด้ วยเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี เทคนิค
ทางโครมาโตกราฟี
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี
ไม่มี
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

4

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 2
ความรู ้

5

1

2

3

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

6

7

วอภ 362
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์                        
อาหาร

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่
ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอน การทากิจกรรมในชั้น
เรียน และมอบหมายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรง
ต่อเวลา

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ
สอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
เพื่อจัดทารายงานและงานที่
มอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2.2 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
2.3 การนาเสนองานในรูปแบบต่างๆที่
กาหนด

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1.3 2.1 มีความรู้หลักการ และทฤษฎีท่ี
สัมพันธ์กนั ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารด้ านวิเคราะห์
อาหาร
2.1.4 2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการในสาขา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้
2.1.5 2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้ อกาหนดทางวิชาการ ซึ่งมี
การปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง
ไป

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
3.3 มีความสามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ 3.1 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มการตรวจ 3.2 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ต่อ
วิเคราะห์อาหาร
ปัญหาจากตัวอย่างกรณีศึกษาและ
แสดงความคิดเห็นในการแก้ ปัญหา

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของงานศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง ซึ่งแสดงทักษะการใช้ องค์ความรู้
ในการสังเคราะห์งานอย่างมีเหตุผล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 การทารายงานการศึกษาค้ นคว้ า 4.1 ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่
ด้ วยตนเองเป็ นรายกลุ่ม
มอบหมายหรือรายงานกลุ่มโดยอาจารย์
4.2 กาหนดการแบ่งความรับผิดชอบ ผู้สอน
ของสมาชิกกลุ่ม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่
ชัวโมง
่
ใช้
2
1. ชี้แจงการเรียน
2. บรรยายภาพรวมของวิชาโดย
เชื่อมโยงกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในหลักสูตร ใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ระดมสมอง
2
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ระดมสมอง
2
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ระดมสมอง
2
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ระดมสมอง
2
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ระดมสมอง
2
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ระดมสมอง
2
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ระดมสมอง

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

1

1. แนะนาโครงการเรียน
2. การสุ่มตัวอย่าง วิธกี ารเตรียมตัวอย่าง
การประเมินทางสถิติ

2

การวิเคราะห์ความชื้น

3

การวิเคราะห์ของแข็ง และความเป็ นกรด

4

การวิเคราะห์โปรตีน 1

5

การวิเคราะห์โปรตีน 2

6

การวิเคราะห์เถ้ า

7

การวิเคราะห์ด้วยอะตอมมิคแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรสโกปี

8

การประยุกต์ใช้ เทคนิคโครมาโตกราฟี
HPLC ในการวิเคราะห์อาหาร

9

สัปดาห์สอบกลางภาค

10

การวิเคราะห์ไขมัน

2

11

การวิเคราะห์เส้นใยอาหาร

2

12

การวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรต 1

2

1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ซักถามและตอบ
คาถาม
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ซักถามและตอบ
คาถาม
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ซักถามและตอบ
คาถาม
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ผูส้ อน
ผศ.ดร. อรุษา

ผศ.ดร. อรุษา

ผศ.ดร. อรุษา

ผศ.ดร. อรุษา

ผศ.ดร. อรุษา

ผศ.ดร. อรุษา

ผศ.ดร. อรุษา

ผศ.ดร. อรุษา

ผศ.ดร. อรุษา

ผศ.ดร. อรุษา

ผศ.ดร.
ธีรารัตน์
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13

การวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรต 2

14

การประยุกต์ใช้ เทคนิคโครมาโตกราฟี GC
ในการวิเคราะห์อาหาร

2

15

การใช้ สเปคโตรสโกปี ในการวิเคราะห์
อาหาร

2

16

การใช้ เครื่องมือในการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคเชิงความร้ อน

2

17

นาเสนองาน หัวข้ อ วิธมี าตรฐานที่ใช้ ใน
การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
อาหารในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
สัปดาห์สอบปลายภาค

2

18

1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ซักถามและตอบ
คาถาม
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. นาเสนองานรายบุคคล
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ซักถามและตอบ
คาถาม
1. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การอภิปราย ซักถามและตอบ
คาถาม
1. การนาเสนองานโดยนิสติ
2. การอภิปราย ซักถามและตอบ
คาถาม

ผศ.ดร.
ธีรารัตน์

ผศ.ดร.
ธีรารัตน์
วิทยากร/ผศ.ดร.
ธีรารัตน์

วิทยากร/ผศ.ดร.
ธีรารัตน์

ผศ.ดร.
ธีรารัตน์

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.คุณธรรมจริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯ

กิจกรรม
การตรงต่อเวลา การเข้ าชั้นเรียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
งานรายกลุ่ม
งานรายบุคคล
งานรายกลุ่ม
ปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกกลุ่ม

สัปดาห์ที่ประเมิน
1-18
9
18
17
14
17
17

สัดส่วน
5%
40%
30%
15%
10%
-

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์ หัวข้ อต่อไปนี้
- อรุษา เชาวนลิขิต. 2554. เอกสารประกอบการสอนวิชา FSN 341 หลักการวิเคราะห์อาหาร. สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สื่อและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยายหัวข้ อ การสุ่มตัวอย่าง วิธกี ารเตรียมตัวอย่าง การ
ประเมินทางสถิติ การวิเคราะห์ความชื้น ปริมาณของแข็ง ความเป็ นกรดและเถ้ า การวิเคราะห์
โปรตีน การวิเคราะห์ไขมัน การวิเคราะห์เส้ นใยอาหารและคาร์โบไฮเดรต การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางอาหาร การวิเคราะห์ด้วยอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี การประยุกต์ใช้
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เทคนิคโครมาโตกราฟี HPLC, GC, การใช้ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ในการวิเคราะห์อาหาร และการใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงความร้ อนของอาหาร
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. Jamers, CS. 1995. Analytical Chemistry of Foods. Blackie Academic & Professional.
London.
2. Neilson, SS. 1994. Introduction to the Chemical Analysis of Foods. Jone and Barlett
Publishers. Boston.
3. Neilsen, S. 2003. Food Analysis. Kluwer Academic/Plenum, New York.
4. Nollet , LM. 1996. Handbook of Food Analysis. Marcel Dekker, Inc. New York
5. Pomeranz, Y and Meloan, CE. 1987. Food Analysis: Theory and Practice. 2nd ed. Van
Nostrand Reinhold, New York.
6. Robards, K, Haddad, PR, and Jackson, PE. 2001. Principles and Practice of Modern
Chromatographic Methods
7. นิธยิ า รัตนาปนนท์. 2554. หลักการวิเคราะห์อาหาร.3 สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
กรุงเทพฯ
8. อรุษา เชาวนลิขิต.2554. เอกสารประกอบการสอนวิชา FSN 341.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของผู้ สอน วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีท่ีใช้ ในการสอน การวั ดผล คุ ณ ภาพการจั ดการเรี ยนการสอน และสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ และให้ นิ สิตให้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพงานศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 พฤติกรรมการเข้ าชั้นเรียน ส่งงาน
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นิสติ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่มิใช่ ผ้ ู สอนรายวิ ช านั้ น สุ่มประเมิ น ข้ อ สอบ รายงาน และผลงานอื่น เพื่ อพิ จารณาความ
สอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิ จารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์
การสอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้น
เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ใน
ปี การศึกษาถัดไป
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล)
วันที่รายงาน .................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์)
วันที่รายงาน .................................

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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