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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี  1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1. รหสั และ ช่ือรายวิชา ST185 ชวีเคมอีาหารเบือ้งตน้ (ST185 Fundamentals of Food 
Biochemistry)                 
2. จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ       
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
   3.1  หลกัสตูร  
        การจดัการธุรกจิอาหาร 
   3.2  ประเภทของรายวิชา  
         เป็นวชิาพืน้ฐานเฉพาะดา้น 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 
5. ภาคการศึกษา ชัน้ปีท่ีเรียน 
    ภาคการศกึษาที ่2  นกัศกึษาชัน้ปีที ่1              
6. บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    
    ST181 เคมแีละการวเิคาระหอ์าหารเบือ้งตน้ 
7. วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  

- 
8. สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรงุเทพมหานครฯ 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของวิชา ครัง้ล่าสดุ  

8 มกราคม พ.ศ.2559 
 

หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 
1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

-  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูห้ลกัการและสามารถอธบิายชวีเคมขีองอาหารได ้
-  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการเปลีย่นแปลงทางชวีเคมขีองอาหาร  
-  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบั วตัถุเจอืปนในอาหาร ชวีเคมอีาหารของสารธรรมชาตกิบัการ ประยกุตใ์ชใ้นอาหาร  
 

2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   
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- 
เพื่อปรบัปรงุเนื้อหาการเรยีนใหม้คีวามทนัสมยัต่อความรูอ้าหารเสรมิเพื่อสุขภาพและการวเิคราะหส์ถาณการณ์ปัจจบุนักลุ่มผูบ้รโิภคต่างๆและแน้วโน้มความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคต 

 
หมวดท่ี 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ  

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
พืน้ฐานทางชวีเคม ีคารโ์บไฮเดรต ลพิดิ กรดอะมิ โนและเพปไทด ์โปรตนี โครงสรา้งสามมติขิองโปรตนี 
เอนไซม ์ไฮโดรคอลลอยด ์แรธ่าตุ น ้า วติามนิ รงควตัถุ สารให้ รสและสารใหก้ลิน่ องศป์ระกอ บการเปลีย่นส ี
กลิน่รส และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในระหว่างการแปรรปูและการเกบ็รกัษา 
การป้องกนัการเปลีย่นแปลงทางชวีเคมขีองอาหาร วตัถุเจอืปนในอาหาร 
ชวีเคมอีาหารของสารธรรมชาตกิบัการประยกุตใ์ชใ้นอาหาร โดยมปีฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิา 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
                           

บรรยาย 
30 

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร 

การศึกษาด้วยตนเอง 
4 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3. การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
1 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
หมวดท่ี 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คณุธรรม จริยธรรม 
1.1 คณุธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพฒันา 

ใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดม้อบหมายทัง้ของตนเองและผลงานของกลุ่มทีไ่ดร้บัมอบหมาย มวีนิยัต่อการเรยีน เขา้ชัน้เรยีนตรงเวลา  
ส่งมอบงานทีม่อบหมายตามระยะเวลาทีก่ าหนด ยอมรบัความคดิเหน็ในการแสดงออกทางความคดิของเพื่อนรว่มงาน 
1.2 วิธีการสอน    

- ใชก้ารสอนแบบ  Active Learning โดยใช้ PowerPoint และ website ต่างๆทีม่เีนื้อหาทีเ่กีย่วของกบัการเรยีน เปิดโอกาสใหน้กัศกึษามกีารตัง้ค าถามหรอืตอบค าถาม 
หรอืแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีนในโอกาสต่างๆ ใหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มมกีจิกรรมนกัศกึษาคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

- ยกตวัอยา่งกรณศีกึษา ผลติภณัฑส์นิคา้อาหารชนิดต่างๆทีผ่ลติโดยใชห้ลกัการพืน้ฐานของชวีเคมเีพื่อใหน้กัศกึษาเกดิความรูค้วามเขา้ใจ 
-อธบิายองศป์ระกอบพืน้ฐานของอาหารชนิดต่างๆและยกตวัอยา่งผลติภณัฑอ์าหารเป็นตวัอยา่งประกอบ 
-อธบิายความส าคญัของชวีเคมอีาหารกบัคุณภาพของผลติภณัฑอ์าหารใหน้กัศกึษาเกดิความเขา้ใจและสารถทีจ่ะไปสบืคน้ขอ้มลูในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองต่อไป 

 
1.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีนโดยการถามค าถามเป็นระยะๆในระหว่างการเรยีนและการมอบหมายงานเป็นบุคคลทีเ่พื่อศกึษาความรูเ้พิม่เตมิและมกีารป
ระเมนิผล การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน การตรงต่อเวลาและการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น   โดยประเมนิเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2. ความรู้ 
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2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
- นกัศกึษาสามารถอธบิายพืน้ฐานทางชวีเคมขีององศป์ระกอบพืน้ฐานของอาหาร  
- นกัศกึษาสามารถอธบิายประโยชน์ของสารชวีโมเลกุลชนิดต่างๆและประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ  
- นกัศกึษาสามารถอธบิายชนิดของแรธ่าตุ วติามนิ รงควตัถุ สารใหก้ลิน่รส ไฮโดรคอลลอยด ์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของอาหาร  
- นกัศกึษาสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงทางชวีเคมขีองอาหารในระหว่างการแปรรปู  

     -    นกัศกึษาสามารถอธบิายการป้องกนัการเปลีย่นแปลงทางชวีเคมขีองอาหาร วตัถุเจอืปนอาหาร  
- นกัศกึษาสามารถอธบิายชวีเคมอีาหารของสารธรรมชาตกิบัการประยกุตใ์ชใ้นอาหาร  
- นกัศกึษาสามารถอธบิายหลกัการทดลองทีม่เีนื้อหาวชิาสอดคอ้งกบัภาคบรรยาย 

2.2 วิธีการสอน 
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ไดแ้ก่  การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

การสอนบรรยายแบบ  Active Learning โดยเน้นใหน้กัศกึษาหาทางคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ และการบรรยายโดยใชข้อ้มลูจาก  YouTube และ Website 
ต่างๆ เป็นแหล่งขอ้มลูในการคน้ควา้ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีนและการสอบวดัความรู ้โดยมกีารสอบยอ่ยและสอบเป็นทางการ     2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  
- ท ารายงานงานมอบหมายรายบุคคลและประเมนิความสนใจการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน       
- การท ารายงาน เป็นกลุ่ม 
    
 

3 ทกัษะทางปัญญา       
3.1 ทกัษะทางปัญญา ท่ีต้องพฒันา 

ทกัษะการคดิวเิคราะห ์ การตัง้ค าถาม การสบืคน้แหล่งขอ้มลูทางวชิาการ 
การแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหาในชัน้เรยีนหรอืงานทีม่อบหมายใหค้น้หาค าตอบเพื่อไดใ้หแ้นวทางในการแกปั้ญหานัน้ๆ   
3.2 วิธีการสอน 
การบรรยายและถามค าถามนกัศกึษาเป็นระยะๆระหว่างการบรรยาย ในชัน้เรยีนและการแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา และระดมสมองในการตอบค าถามจากกรณศีกึษา 
การใชแ้หล่งขอ้มลูจาก website เป็นแหล่งขอ้มลูซึง่มคีวามหลากหลายทางวชิาการมาประกอบการบรรยาย  

3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน งานมอบหมายและการสอบยอ่ย (Quiz) แบบรายบุคคล 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

เน้นการท างานเป็น กลุ่ม โดยมกีารท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอืแบ่งงานยอ่ยโดยมอบหมายใหช้่วยกนัคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
เพื่อใชเ้ขยีนรายงานและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้าชัน้เรยีนและเขยีนสรปุในรายงาน 
4.2 วิธีการสอน 

สอนโดยมี การแบ่งกลุ่มและ มกีจิกรรมท างานเป็นกลุ่ม และมกีารเปลีย่นกลุ่มท างานตามภาระงานทีม่อบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาท างานไดก้บัผูอ้ื่นได ้
โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพื่อนทีใ่กลช้ดิ 
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4.3 วิธีการประเมินผล 
การประเมนิจากการแสดงออกอยา่งมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน และประเมนิผลงานจากรายงานของนกัศกึษา 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีต้องพฒันา 

- การคน้ควา้สบืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต การสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส ์แบบ Active-Learning และ YouTube เป็นตน้ 
- การน าเสนอขอ้มลูเชงิสถติแิละการน าเสนอขอ้มลูใหเ้ขา้ใจงา่ย โดยเสนอเป็นกราฟแบบต่างๆ แสดงค่าเฉลีย่ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการท างาน     
- การใช ้PowerPoint ในการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5.2 วิธีการสอน 
การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต การน าเสนอโดยใช้  PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้เรยีน  Download 

ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูต่างๆมาใชป้ระกอบการเขยีนรายงาน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมนิจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา การสอบยอ่ย (Quiz) ในชัน้เรยีน 
 
หมวดท่ี 5.  แผนการสอนและการประเมินผล  

 
5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 คารโ์บไฮเดรต Cereals and Legumes 3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

2 กรดอะมโิม เพปไทดแ์ละโปรตนี  3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

3 Meat and Fish 3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

4-5 Fruits and Vegetables, Milk,  3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

6-7 Oilseed กรดไขมนั วติามนิและเกลอืแร ่
สอบกลางภาคปลายสปัดาหท่ี์ 8 วนัจนัทรท่ี์ 3-9 
กมุภาพน์ั 2557 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

9-10 เอนไซมแ์ละ Commercial Enzymes  
 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

11 รงควตัถุและหลกัการ Browning reaction in foods  
 

3   ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

12 Sweeteners 
Flavors 
 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

13 Biochemistry of the principle of foods 
-Fermented Drinks 

3   ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 
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-Dairy Products 
-Meat Products 

14-15  
 

Biochemistry of the principle of foods 
-Fats Modification 
-Lipid Oxidation 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

5.2 แผนการประเมินผล 

ผลการเรี
ยนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 การทดสอบยอ่ย (Quiz) และการเขา้ชัน้เรยีน 1-15 10% 

2 การเขยีนรายงานกลุ่มตามทีม่อบหมาย และน าเสนอผลงาน  1-7 10% 

3 การเขยีนรายงานกลุ่มตามทีม่อบหมาย และน าเสนอผลงาน  
 

8-15 10% 

4 การสอบกลางภาค 1-7 35% 

5 การสอบปลายภาค 9-15 35% 

 
หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลกั  
1. ชวีเคมอีาหารพืน้ฐาน เรยีบเรยีงโดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุรพงษ์ พนิิจกลาง  
2. Food Biochemistry แต่งโดย Charles Alais and Guy Linden Ellis Horwood Limited, UK. 1991 
3. Biochemistry of Foods Edited by N.A. Michael Eskin and Fereidoon Shahidi Third Edition  
Academic Press 2013. 

 
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมลูอ้างอิง ท่ีส าคญั 
1.  Asia Pacific Food Industry Vol. 6 NO. 34 Page 30-37 November-December 2008. 
2.  Rob Bennon and Judish S. Bond Proteolytic Enzymes Second Edition  Oxford University  
    Press, UK 2001. 
3.  P.F. Fox Food Enzymology Vol. 1  Elsevier Science Publishers Ltd. 1991.  
4.  John R. Whitaker Principles of Enzymology for the Food Sciences Second Edition Marcel 
    Dekker Inc. 199 
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3. หนังสือ เอกสาร และข้อมลูอ้างอิง ท่ีแนะน า  
- RCSB Protein Data Bank http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 
- Enzyme Structure Database http://www.ebi.uk/thronton-srv/databases/enzymes/ 
- Molegro Molecular Viewer http://www.molegro.com/mmv-products.ph 
- Novozymes http://www.novozyme.com 
- Original SoyPeptein http://www.peptein.jp/thailand 
- YouTube Protein, Enzyme,  
- YouTube Three-dimensional structure Protein 
- YouTube Mineral, Vitamin, Pigment 
- YouTube Food Additive 
- YoutTube Carbohydrate 
 
หมวดท่ี  7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  

 
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุหวัขอ้การเรยีน 
2. การประเมินการสอน 

ท าการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบตามบทเรยีนก่อนและหลงับรรยาย 
3. การปรบัปรงุการสอน 

ภาควชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวน ขอ้มลูทีท่นัสมยัของรายวชิา การสอนทุกภาคการศกึษา 
อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

ภาควชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  
5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนิสติ คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและ วธิีการสอนทีใ่ช ้
หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมภาควชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
 

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://www.ebi.uk/thronton-srv/databases/enzymes/
http://www.molegro.com/mmv-products.ph
http://www.novozyme.com/
http://www.peptein.jp/thailand

