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วิชาการน า  จริยธรรมเดน่ 

 ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

1. ลักษณะและ ข้อมูลท่ัวไปของรายวิชา 
 

1.1 ช่ือรายวิชาและรหัส                    SF441 เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ไขมนัและน า้มนับริโภค 
(Technology of Edible Fat and Oil Products) 

1.2 จ านวนหน่วยกิต                         3 หนว่ยกิต     3(2-3-4) 
1.3 หลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี ้              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

1.3.1 ประเภทของรายวิชา        วิชาเอกเลือก 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ดร.ทศันีย์ วฒันชยัยงค์ 
1.5 ระดับชัน้ปีที่เรียน                   นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4               
1.6 บุรพวิชา (pre-requisite) ส าหรับรายวิชานี ้(ถ้ามี)          ไมมี่ 
1.7 วิชาที่ต้องเรียนร่วมกับรายวิชานี ้(ถ้ามี)                     ไมมี่ 
1.8 สถานที่เรียน                         มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  กรุงเทพมหานคร 
1.9 วันท่ีจัดท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครัง้ล่าสุด  

                                                  14 สิงหาคม พ.ศ.2558 
 

2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจลิพิด สมบตัแิละการท าหน้าท่ีของไขมนัและน า้มนั 
2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้พืน้ฐานในสว่นประกอบของไขมนัและน า้มนั 
3. เพ่ือให้นกัศกึษาความรู้พืน้ฐานในระบบการผลิตและการท าให้ไขมนัและน า้มนับริสทุธ์ิ 

      4. 
เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ในการแปรรูปและน าผลิตภณัฑ์ของไขมนัและน า้มนัไปใช้ ในอาหารและโภชน
าการ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  
        ใช้เอกสารการสอน ประกอบการบรรยาย ส่ือ power point และการสืบค้นทางอินเตอร์เนต 
ส่ือมลัตมีิเดียกระบวนการผลิตในภาคอตุสาหกรรม 
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3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  

 ชนิดและสว่นประกอบของลิปิด สมบตัขิองลิปิดทางกายภาพ -เคมี    การสกดัไขมนัและน า้มนั 
กระบวนการผลิตน า้มนัในอตุสาหกรรมและการท าให้บริสทุธ์ิ ไขมนัและน า้มนัทอดและการเกิดออกซิเดชนั  
ผลิตภณัฑ์จากการดดัแปรไขมนัและน า้มนั  คณุคา่ทางโภชนาการของอาหารมีไขมนัและน า้มนั  
การวิเคราะห์คณุภาพของไขมนัและน า้มนั  มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมไขมนัและน า้มนับริโภคบางชนิด  
โดยมีปฏิบตักิารท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชา 
3.2 จ านวนช่ัวโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมมี่ 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
5 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3.3 การจัดเวลาและจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
2 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

 

4.  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- ฝึก ให้ตระหนกัและมีความรับผิดชอบ  ตอ่งานท่ีได้ รับ มอบหมายทัง้ของตนเองและกลุม่ 
มีวินยัตอ่การเรียน สง่งานตามก าหนดเวลา 
เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผู้ ร่วมงานและรับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนในชัน้เรียน  

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    
- อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
- เน้นเข้าชัน้เรียน 80% ของเวลาเรียน ตรงเวลาและการแตง่กายตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  
- มอบหมายการท างานเดี่ยวและกลุม่ ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุม่ ฝึกความรับผิดชอบ  
- การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย์ 
(3) วิธีการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ประเมินพฤตกิรรมของนกัศกึษา การเข้าชัน้เรียนและสง่งานตามก าหนดตรงตอ่เวลา 
- ประเมินความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
- ประเมินพฤตกิรรมในชัน้เรียน การเรียนและการสอบ 

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 

- เข้าใจความรู้พืน้ฐานทางทฤษฎีและหลกัการของไขมนัและน า้มนั 
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- น าความรู้ไปประยกุต์ใช้งานในการประกอบอาชีพได้ 
- สามารถค้นคว้าความรู้จากงานวิจยั หรือแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ด้วยตนเองได้ 

(2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้การพัฒนาความรู้ 
- ใช้ ส่ือ การสอนบรรยายแบบ Active Learning ท่ี ให้ ความรู้พืน้ฐาน 
กระตุ้นให้เกิดการซกัถามในเนือ้หา และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือในกลุม่ 
โดย มีอาจารย์ ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น  การสอน โดยใช้ค าถาม/ ปัญหาเป็นฐาน ( Problem Based 
Learning : PBL) วิพากย์และหาค าตอบร่วมกนั และ เน้น ให้ ค้นคว้าเพิ่มเตมิ  
เพ่ือให้ ศกึษาด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  
- จดัให้มีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเองในห้องปฏิบตักิาร 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รับ 
- ประเมินพฤตกิรรมในชัน้เรียนและการสอบวดัความรู้ การซกัถาม/ สอบยอ่ย  โดยสอบเป็นทางการ     
2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  
- ประเมิน ความสนใจ ในการ มีสว่นร่วม  การตอบ-ซกัถาม ในชัน้เรียน  / 
รายงานผลปฎิบตักิารรายกลุม่และบคุคล  / การน าเสนองานท่ีมอบหมายให้ค้นคว้าหน้าชัน้เรียน  

4.3 ทักษะทางปัญญา       
(1) ทักษะทางปัญญา 

- ทกัษะการคดิวิเคราะห์ แ สดงความคดิเห็นตอ่ปัญหาในชัน้เรียน  
งานท่ีมอบหมายให้ค้นหาค าตอบหรือแนวทางแก้ปัญหานัน้   

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา 
- ฝึกแสดงความคดิเห็น และให้ ตอบปัญหาในชัน้เรียน   ชว่ยกนัคดิ ระดมสมอง หาทาง แก้ไขปัญหา 
ตามประเดน็ปัญหาก าหนด  

 (3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญา 
- ประเมินผลการตอบปัญหาในชัน้เรียน การสอบยอ่ย การเขียนรายงาน การน าเสนองานท่ีมอบหมาย 

 

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

-เน้นท างานเป็นทีม ให้ มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงาน  มีการ ชว่ยเหลือ และ แบง่ งานกนั 
มอบหมายงานยอ่ย ค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิในการเขียนรายงาน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในชัน้เรียน 

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
-มีกิจกรรมเสริม การ สอนในและนอกชัน้เรียน  เชน่ใช้กรณีศกึษา การดงูาน 
กิจกรรมกลุม่ตามภาระงานท่ีมอบหมาย ฝึกให้มีการท างานท่ีเข้ากบัผู้ อ่ืนได้  

(3) วิธีการวัดและประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-ประเมิน ผลก ารแสดงออก  การ มีสว่นร่วมในชัน้เรียน รายงานการน าเสนอผลงาน เดี่ยว/กลุม่  
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และประเมินโดยเพ่ือนร่วมชัน้ 
4.5 ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  
- น าเสนองานท่ีได้รับมอบหมายโดยส่ือ Power point และข้อมลูท่ีเข้าใจง่าย  
- มีการเลือกใช้และวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเหมาะสมในการแก้ปัญหา 

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เลือกวิธีน าเสนอข้อมลู และใช้ส่ือ  PowerPoint ประกอบ ท่ี เป็นระบบ  เข้าใจง่าย  
จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 

- จดัประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีการเลือกใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

- จดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้การคดิวิเคราะห์ 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

(3) วิธีการประเมินผลทักษะการวิเคราะห์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-ประเมิน ผลจาก ทกัษะ และ ความสามารถ ใน การน าเสนอและอธิบายงาน  
ท่ีมีการวิเคราะห์ส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเอกสารรายงานได้เหมาะสม  

 

5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมที่จัดให้ จ านวนชั่วโมง ผู้สอน 

1 
 

17/8/58 
 

มคอ.3 
 

3 
3 

 
 

ดร.ทศันีย์  
วฒันชยัยง
ค์ 

2 24 /8/58 สมบตัแิละการท าหน้าท่ี 3 
3 
 

31/8/58 
 

สมบตัขิองอิมลัซิไฟเออร์ส 
 

3 
4 7/9/58 การทดสอบ/วิเคราะห์ไขมนัและน า้มนั 

ทางกายภาพ 
3 
 

5 
 

14/9/58 
 

การทดสอบ/วิเคราะห์ไขมนัและน า้มนัทางเคมี 3 
 6 21/9/58 การผลิตไขมนัและน า้มนั 

 
 

3 
 7 

 
28/9/58 

 
การท าให้ไขมนัและน า้มนับริสทุธ์ิ 
 

3 
 8 5/10/58 มาตรฐานของไขมนัและน า้มนั 3 

9 15/10/58 
 

สอบกลางภาค 
 10 26/10/58 

 
ไขมนัและน า้มนัส าหรับการทอดอาหาร 3 

 
 

11 2/11/58 
 

ผลิตภณัฑ์ของไขมนัและน า้มนั  -สลดัเดรสซิง 
 

3 
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12 
 

9/11/58 ช็อกโกและและการเคลือบขนมขบเคีย้ว 3  
ดร.ทศันีย์ 
วฒันชยัยง
ค์ 

13 16/11/58 การประยกุต์ใช้ไขมนัและน า้มนั 
 - ในผลิตภณัฑ์เบเกอรี 

3 

14 23 /11/58 ไขมนัและการลดแคลอรีในอาหาร 3 
15 30 /11/58 โภชนาการของไขมนัและน า้มนั 3 

16 7/12/58* *หยุดชดเชยวันเฉลิม   3 
17 17/12/58 สอบปลายภาค 

ตารางปฏิบัตกิาร (Lab Timetable) 
สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี หวัข้อ/รายละเอียด/กจิกรรมที่จัดให้ จ านวนช่ัวโมง ผู้สอน 

1 17/8/58 แบง่กลุม่ปฏิบตักิาร, บทน า 3  
 
 

ดร. ทศันีย์ 
วฒันชยัยงค์ 

2 
3 

24 /8/58 
31/8/58 

การทดสอบไขมนัและน า้มนัทางกายภาพ 
-Solid fat index/content (SFI/SFC), 
-Melting & cloud point 
-Oxidative stability 
-Fire danger point 
-Polar lipids in frying fat 
-Sensory & plasticity 

3 
3 

4 
5 

7/9/58 
14/9/58 

การทดสอบไขมนัและน า้มนัทางเคมี 

-Fatty acids,-Iodine value,-Oxidative 
degradation  

3 
3 

6 
7 

21/9/58 
28/9/58 

-คา่ซาพอนิฟิเคชนั & สารซาพอนิไฟด์ไมไ่ด้ 
- คา่ไอโอดีนแบบวิจส์ 

3 
3 

8-9 15/10/58 สอบกลางภาค  

10 26/10/58 Product Specifications (for  vendor and 
buyer) 

3   

11 2/11/58 ผลิตภณัฑ์แปรรูปของไขมนัและน า้มนั 
-สลดัเดรสซิง 

3 

12 9/11/58 - ช็อกโกแลต 3 

13 16/11/58 -การเคลือบขนมขบเคีย้ว 3 
14 23 /11/58 * โภชนาการของไขมนัและน า้มนั 3 
15 30 /11/58 *กรณีศกึษดงูาน;น าเสนอ 3 
16 7/12/58* * นดัเรียนชดเชยวนัเฉลิม 3 
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17 17/12/58 สอบปลายภาค 
 

5.2 แผนการประเมิน 
การประ
เมิน 

งานท่ีใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน  
การสอบย่อย /สอบกลางภาค / สอบปลายภาค) 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนการประเมินผ
ลปลายภาค 

1 ความสนใจ/มีสว่นร่วม/ตอบข้อซกัถาม/เข้าเรียน 1-15 10% 

2 กรณีศกึษาน าเสนอและดงูาน สอบยอ่ย  15-16 15% 
3 การเข้าปฏิบตักิารและรายงานผล 15-16 15% 
4 การสอบกลางภาค 8-9 25% 
5 การสอบปลายภาค 16-17 35% 

 

5.3 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 
  การบรรยาย (Lecture)   การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏิบตั ิ(Practice)      การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
     การสมัมนา (Seminar)       การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจยั (Research-based-Learning) 
 การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System     การอภิปราย (Discussion)   
 การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning)   กรณีศกึษา (Case Study)               
 การเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 

   การเรียนรู้เป็นรายบคุคล  (Individual  Study    การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  (Self-study) 
      อ่ืน ๆ (Others) (Please specify) การดงูาน 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  รูปภาพ (Pictures)    ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
    ของจริง (Authentic Material)    โปรแกรมส าเร็จรูป 
    ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เชน่ Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
      อ่ืน ๆ Others (Please specify) ส่ือทางอินเตอร์เนต 

 กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
  การค้นคว้าข้อมลู (Data/Information Search)    เกมส์ (Games) 
    การระดมสมอง (Brainstorming)   สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
         การส ารวจข้อมลู (Survey)                          การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
    การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)                  การฝึกภาคสนาม (Field Work)   



 7    มคอ.3 
 

วิชาการน า  จริยธรรมเดน่ 

  การน าเสนอ (Presentation)                          การสง่นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ    
   การทดลอง (Experiment)                                     การเชิญผู้ มีประสบการณ์มาสอนเสริม 

        การค้นคว้าหวัข้อตามความสนใจเพ่ือน าเสนอหน้าชัน้เรียน    อ่ืนๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)              
6.  ทรัพยากรประกอบการเรียน 

6.1 ต าราที่ก าหนด 
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์ไขมนัและน า้มนับริโภค (อดัส าเนา) โดย 
ดร.ทศันีย์ วฒันชยัยงค์ 
เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏิบตักิารเทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์ไขมนัและน า้มนับริโภค (อดัส าเนา) 
โดย ดร.ทศันีย์ วฒันชยัยงค์ 

6.2 หนังสือที่แนะน าและเอกสารอ้างอิง 
นิธิยา รัตนาปนนท์.  2548.วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมนัและน า้มนั : กรุงเทพฯ โอเดียนสตร์  256 หน้า 
Stauffer,  C.E. 1996.  Fats  and  Oils,  Eagan press , Minisota, USA. 149 p 
-----------------------, Bailey’s Industry Oils and Fats Products, Edition, John Wiley and Sons Inc., 
New York, 1996. 
6.3 ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

- http://www.nfi.or.th 

- http://www. foodnetworksolotion.com/wiki/word/0394/lipid%20ลิพิด) 
- http://www. cmu.ac.th/elibrary/filiselibrary/science/pansre002/section3_p01.html 
- http://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_web/biochem_web_lipid.html 

 

7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรับปรุงรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ให้นกัศกึษาประเมินการสอนผา่น ระบบ ออนไลน์ของมหาวิทยาลยั  
และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา 
7.2 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบตามเนือ้หาบทเรียน 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขา วิชาก าหนดให้ผู้สอน  ทบทวนกลยทุธ์การสอนทกุภาคการศกึษา 
ฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนใหมท่กุปี 
พร้อมด้วยมีประชมุหารือปัญหาการเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขของนกัศกึษาร่วมกนั 
7.4 กระบวนการพสูิจน์มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขา วิชามีคณะ กรรมการประเมินผลการศกึษา  ประเมินข้อสอบ  ผลการสอบ 
และความเหมาะสมของการให้คะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  
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7.5 การทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดย นกัศกึษา  คะแนนสอบ 

พฤตกิรรมของนกัศกึษาเข้าท่ีประชมุในกลุม่ผู้ ร่วมสอน เพ่ือวิเ ค ราะห์ปัญหา 
ทบทวนเนือ้หาและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้ หากมีการเปล่ียนแปลง  
การด าเนินการจะน าเสนอในท่ีประชมุสาขาเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 


