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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา วอภ 414 วัตถุเจื อปนอาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 414 วัตถุเจือปนอาหาร
FSN 414 Food Additives
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูสอน/ผู้รับผิดชอบ
อ.ดร.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล
อาจารย์ผ้ ูสอน
ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
ผศ.ดร.พิสทุ ธิ หนักแน่น
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
23 ธันวาคม พ.ศ. 2558
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนบอกหน้ าที่ คุณสมบัติ และรูปแบบการใช้ ของวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารได้
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถเลือกชนิดวัตถุเจือปนอาหารเพื่อใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพอาหาร ยืดอายุการ
เก็บรักษา และ/หรือเพิ่มความปลอดภัยในอาหารได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐาน/กฎหมายในแต่ละประเทศ
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนรู้วิธกี ารใช้ วัตถุเจือปนอาหารและลงมือปฏิบัติได้ ด้วยตนเอง
1.4 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารได้ และ
รู้จักค้ นคว้ าทางด้ านการวิจัยเอกสารเพื่อให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ด้วยตนเอง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงชื่อรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา และปรับจากรายวิชาเอกเลือกเป็ นวิชาเอกบังคับ โดย
เนื้อหารายวิชาจะเน้ นเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ ตามระเบียบข้ อบังคับของประเทศไทยและสากล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดของวัตถุเจือปนอาหาร สมบัติและการใช้ วัตถุเจือปนในอาหาร เช่น ป้ องกันการเสื่อมเสีย
ป้ องกันการหืน เพิ่มความคงตัวและทาให้ เกิดความข้ นหนืด ปรับความเป็ นกรด-ด่างของอาหาร เพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการ ปรับปรุงให้ อาหารมีเนื้อสัมผัส สี กลิ่น และรสให้ เป็ นที่พึงพอใจของผู้บริโภค การประเมิน
ความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร กฎหมายควบคุมมาตรฐาน และมีปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี
30 ชั่วโมง
45 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 414 วัตถุเจื อปน
อาหาร

2

3

4

5

ด้านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

ด้านที่ 2
ความรู ้

1

2

3

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4

1

2

3

4

5

6

7

                       

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัด
หมายทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
(SWU Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆขององค์กร
และสังคม
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื

วิธีการสอน
1.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ผลิต
อาหารโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยผู้บริโภคเป็ นหลัก
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะสอนบรรยาย
และปฎิบตั งิ าน รวมถึงการ
มอบหมายงานนอกชั้นเรียน
1.3 อาจารย์ปฏิบตั เิ ป็ นตัวอย่าง
ให้ ความสาคัญต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การ
เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความเห็น
ผู้อ่นื การเคารพและให้ เกียรติผ้ ู
อาวุโส เป็ นต้ น
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วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรง
ต่อเวลา
1.2 ไม่ส่อแววทุจริตในการทารายงาน
และการทุจริตในการสอบ
1.3 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารใน
รายงานปฎิบตั กิ าร และรายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
1.4 สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกขณะเข้ าชั้นเรียน การทางาน
กลุ่ม การมีสมั มาคารวะต่อผู้อาวุโส
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2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับชนิด หน้ าที่
คุณสมบัตขิ องวัตถุเจือปนอาหาร รวมถึงการนาไปใช้ งาน
ในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยอยู่ภายใต้ กฎหมายข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง และสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้ น
ข้ อมูลทางด้ านวัตถุเจือปนอาหารได้
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้ แก่ เคมีอาหาร จุล
ชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร เพื่อให้ สามารถ
เข้ าใจเทคโนโลยีการแปรรูปและผลของการแปรรูปต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการใน
สาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ
สอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การทดลองปฏิบตั กิ ารด้ วย
ตนเองเป็ นรายกลุ่ม และการทา
รายงาน
2.3 การอภิปราย ระดมสมอง
2.4 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2.2 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
2.3 การนาเสนอรายงานบทปฏิบตั กิ าร
ในแบบรูปเอกสาร
2.4 การรายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ต่อ
ปัญหาจากตัวอย่างกรณีศึกษา
และแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ ปัญหาในระหว่างการบรรยาย
ในชั้นเรียน
3.4 ฝึ กปฏิบตั กิ ารทางานทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม และการ
แก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าใน
ระหว่างปฏิบตั กิ าร

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.2 คุณภาพของรายงานปฎิบตั กิ ารซึ่ง
แสดงทักษะการใช้ องค์ความรู้หลายด้ าน
ในการอภิปรายผลการทดลองอย่างมี
เหตุผล
3.3 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
3.4 สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
ด้ วยโจทย์ท่ตี ้ องใช้ ทกั ษะทางปัญญา
3.5 สอบปฏิบตั กิ าร
3.6 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
ปฏิบตั กิ าร

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหาข้ อเท็จจริง ทาความ
เข้ าใจและประเมินข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้ อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปัญหาหรืองานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทาง
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความเข้ าใจอันถ่องแท้
ในกลุ่มเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร
วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และ
การวิจัย ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ ได้ แก่ การ
ดูแลจัดการกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ
การวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการฝึ กฝน จากเนื้อหา
สาระสาคัญของสาขาวิชา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะ
ผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้ เหมาะสมกับ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วิธีการสอน
4.1 การทางานที่มอบหมายหรือ
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองเป็ นบุคคลและรายกลุ่ม
4.2 มีการฝึ กปฏิบตั ใิ นชั้นเรียน
เป็ นกลุ่ม ซึ่งนิสติ มีโอกาส
ปฏิสมั พันธ์กนั
4.3 มีการเปลี่ยนกลุ่มปฏิบตั กิ าร
ตามกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
เพื่อให้ นิสติ ทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้
โดยไม่ยึดติดกับเพื่อนที่ใกล้ ชิด
4.3 กาหนดความรับผิดชอบของ
นิสติ แต่ละคนในการทางานกลุ่ม
อย่างชัดเจน และให้ มกี าร
หมุนเวียนตาแหน่งความ
รับผิดชอบ

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.2 ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่
มอบหมายหรือรายงานกลุ่มของนิสติ
4.3 ให้ นิสติ ประเมินสมาชิกในกลุ่มทั้ง
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.4 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื ในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียน รู้จักเลือกและใช้ รปู แบบของการนาเสนอที่
เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือกแหล่งข้ อมูลความรู้
ที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้ อมูล
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ องทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้ และ
เหมาะสม

วิธีการสอน
5.1 การสอนโดยใช้ ส่อื ที่น่าสนใจ
เพื่อเป็ นตัวอย่างกระตุ้นให้ นิสติ
เห็นประโยชน์จากใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอข้ อมูล
และการสืบค้ น
5.2 การทารายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองที่ต้องสืบค้ น
ข้ อมูลสารสนเทศและเรียบเรียง
นาเสนอรายงานหน้ าชั้นเรียนโดย
ใช้ ส่อื ที่น่าสนใจประกอบ
5.3 การแนะนาเทคนิคการสืบค้ น
ข้ อมูลและแหล่งข้ อมูลในการทา
รายงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษาเขียน
จากรายงาน
5.2 ประเมินทักษะการใช้ ส่อื และการใช้
ภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานหน้ า
ชั้นเรียน
5.3 ประเมินรายงานการสืบค้ นข้ อมูล
ด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนะนารายวิชา ความสาคัญและวัตถุประสงค์
ของการใช้ วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรม
อาหาร
ฝึ กปฏิบตั ิ ชี้แจงบทปฏิบตั กิ าร และ
มอบหมายให้ นิสติ ทารายงานศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
สารเจือปนอาหาร

2

3

4

5

6

จานวน
(ชม.)
1

3

1

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหา
ข้ อมูลกฎหมายวัตถุเจือปนอาหาร
การประเมินความปลอดภัยการใช้ วัตถุเจือปน
อาหาร

3

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหา
ข้ อมูลสาร/วัตถุเจือปนอาหาร

3

วัตถุกนั เสีย (preservatives)

1

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ สารปรับความเป็ นกรด-ด่าง
ในอาหาร

3

สารปรับความเป็ นกรด-ด่าง

1

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ ไฮโดรคอลลอยด์ในอาหาร
1

3

สารปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสชนิด
hydrocolloids
ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ ไฮโดรคอลลอยด์ในอาหาร
2

1

1

3
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กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
1. ชี้แจงการเรียน
2. วัดความรู้พ้ ืนฐานก่อนเรียน
3. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. มอบหมายรายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2. แนะนาแหล่งสืบค้ นข้ อมูล
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
3. แนะนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ฝึ กการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหา
ข้ อมูลด้ านวัตถุเจือปนอาหาร
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. แนะนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อหาข้ อมูลด้ านความปลอดภัยการ
ใช้ วัตถุเจือปนอาหาร
1. ฝึ กการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหา
ข้ อมูลด้ านวัตถุเจือปนอาหาร

ผูส้ อน
ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์
ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. บทปฏิบตั กิ ารการใช้ สารปรับความ
เป็ นกรด-ด่างในอาหาร
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. บทปฏิบตั กิ าร การใช้ ไฮโดร
คอลลอยด์ในอาหาร
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. บทปฏิบตั กิ าร การใช้ ไฮโดร
คอลลอย์ในในอาหาร
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์
ผศ.ดร.ธีรารัตน์

ผศ.ดร.ธีรารัตน์
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9
10

11

12

13

14
15

มคอ. 3

อิมลั ซิไฟเออร์ (emulsifiers)

1

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ อมิ ลั ซิไฟเออร์
(emulsifiers) ในอาหาร

3

การใช้ แป้ งดัดแปรในอาหาร

1

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ แป้ งดัดแปรในอาหาร

3

สอบกลางภาค
สารป้ องกันการออกซิเดชัน (antioxidant)

1

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ สารป้ องกันการจับตัวเป็ น
ก้ อนในผลิตภัณฑ์อาหารผง

3

สารป้ องกันการจับตัวเป็ นก้ อน สารให้ ความ
ชุ่มชื้น
ฝึ กปฏิบตั ิ การทาให้ นา้ ผลไม้ ใสโดยใช้ สารทา
ให้ ใส

1

สารให้ ความหวาน

1

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ สารให้ ความหวานทดแทน
นา้ ตาลในอาหาร

3

สารทดแทนไขมัน

1

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ สารทดแทนไขมันในอาหาร

3

หยุดวันสงกรานต์
สารทาให้ ใส สารให้ ปริมาตร

1

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ สารให้ สกี ลิ่นรสในอาหาร

3

3
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1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. บทปฏิบตั กิ าร การใช้ อมิ ลั ซิไฟเออร์
วิทยากร /
ในอาหาร
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์ ผศ.ดร.ธีรารัตน์ /
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
วิทยากร
1. บทปฏิบตั กิ าร การใช้ แป้ งดัดแปร
วิทยากร /
ในอาหาร
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. บทปฏิบตั กิ าร การใช้ สารป้ องกัน
การจับตัวเป็ นก้ อนในผลิตภัณฑ์
อาหารผง
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. บทปฏิบตั กิ าร การทาให้ นา้ ผลไม้
ใสโดยใช้ สารทาให้ ใส
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. บทปฏิบตั กิ าร การใช้ สารให้ ความ
หวานทดแทนนา้ ตาลในอาหาร
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. บทปฏิบตั กิ าร การใช้ สารทดแทน
ไขมันในอาหาร
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม

ผศ.ดร.พิสทุ ธิ

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. บทปฏิบตั กิ าร การใช้ สารให้ สกี ลิ่น
รสในอาหาร
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม

ผศ.ดร.พิสทุ ธิ

อ.ดร.อุลิสาณ์

ผศ.ดร.พิสทุ ธิ
อ.ดร.อุลิสาณ์

ผศ.ดร.พิสทุ ธิ
อ.ดร.อุลิสาณ์

ผศ.ดร.พิสทุ ธิ
อ.ดร.อุลิสาณ์

วิทยากร /
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
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16

17

สารให้ สี สารให้ กลิ่นรส

1

ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ สารเสริมคุณค่าโภชนาการ
ในอาหาร

3

สารเสริมคุณค่าทางโภชนาการ
ฝึ กปฏิบตั ิ นาเสนองานที่มอบหมาย

18

มคอ. 3

1
3

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. บทปฏิบตั กิ าร การใช้ สารเสริม
คุณค่าโภชนาการในอาหาร
2. ฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่ม
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปราย
1. นาเสนอรายงานหน้ าชั้นเรียนโดย
ใช้ ส่อื ประกอบ

ผศ.ดร.พิสทุ ธิ /
วิทยากร
วิทยากร /
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
ผศ.ดร.พิสทุ ธิ /
วิทยากร
ผศ.ดร.ธีรารัตน์ /
อ.ดร.อุลิสาณ์

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน

2.1-2.3
3.1-3.3
5.2,5.5,5.7

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
- สอบปฏิบัติการ
-รายงานปฏิบัติการ รูปแบบเอกสาร
-รายงานงานที่ได้ รับมอบหมาย แบบวาจาโดยใช้
สื่อประกอบ
-การเข้ าชั้นเรียน
1.1-1.5
-พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
3.4
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
4.1
-การมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และ
1.1-1.5
อภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน
2.3
-การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทางานที่
3.1-3.3
มอบหมาย หรือรายงานทั้งรูปแบบบุคคลและ
4.1-4.4
5.2-5.3, 5.6- กลุ่ม
5.7
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กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
9
18
18
3-8,10-13,15-16
17

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

5%

1-3, 17

15%

30%
30%
10%
15%
10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
-สื่อและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. ศิวาพร ศิวเวชช .2546. วัตถุเจือปนอาหาร )เล่ม 1) โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึ กอบรมการเกษตร
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน นครปฐม.
2. ศิวาพร ศิวเวชช .2535. วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร. โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึ กอบรม
การเกษตร
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน นครปฐม.
3. Branen, A.L., Davidson, P.M., Salminen, S. 1990. Food Additives. Marcel Dekker, Inc, New
York.
4. Imerson, A. 1992. Thickening and Gelling Agents for Food. Blackie Academic&Professional,
London.
5. Smith, J. 1991. Food Additives User's Handbook. Blackie Academic&Professional, London.
6. Linden, G. and Lorient, D. 2000. New Ingredients in Food Processing: Biochemistry and
Agriculture. Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร
-เว็บไซต์ www.codexalimentarius.net/gsfaonline/additives/index.html
http://newsser.fda.moph.go.th/food/Law%20Announcement%20of%20the%20Food%
20and%20Drug%20Administration%20.php
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
-การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-นิสติ ประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน แบบ มศว.ปค003) ผ่านระบบ
ข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาสาหรับนิสติ (supreme 2004) โดยประเมินอาจารย์ผ้ ูสอน วิธีการ
สอน สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
-การสังเกตการณ์ของผู้สอน
-ผลการสอบกลางภาค ปลายภาค และการสอบปฏิบัติการ
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-คุณภาพรายงานปฎิบัติการกลุ่ม รายงานการศึกษาค้ นคว้ ารายบุคคลตามความสนใจของผู้เรียน และงาน
ที่มอบหมายเป็ นครั้งคราว
3. การปรับปรุงการสอน
-การประชุมระดมสมองจากผู้สอนและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา
-อาจารย์ผ้ ูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธกี ารสอนจากข้ อคิดเห็นและคาชี้แนะจากการสัมมนาฯ
และจากผลประเมินประสิทธิผลรายวิชา
-อาจารย์ผ้ ูสอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
คณะกรรมการวิชาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิตโดยการสุ่มประเมินข้ อสอบและความ
เหมาะสมของการให้ คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชาจานวน 60% ของรายวิชาทั้งหมด
ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-คณะกรรมการวิชาการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก ผลการประเมินประสิทธิผล
ของรายวิ ชาโดยนิ สิต ผลการประเมิ น การสอน รายงานผลการด าเนิ น การของรายวิชาของอาจา รย์ผ้ ู สอน
(รายงานการทบทวนเนื้ อหา กลยุ ท ธ์ ก ารสอน และแนวทางการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา) ซึ่ ง เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(.............................................................)
วันที่รายงาน .................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(.............................................................)
วันที่รายงาน .................................
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