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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
         สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF451 เทคโนโลยอีาหารแคลอรตี ่าและอาหารฟังกช์นั 
                                 (SF451 Technology of Low-calorie and Functional Foods) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(3-0-6)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเอก-เลอืก 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 
ผศ.อญัชนั  ชุณหะหริณัย ์

1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4              

1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    
ไมม่ ี

1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  
ไมม่ ี

1.8 สถานท่ีเรียน 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  
15 สงิหาคม 2559 

 
2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอาหาร แคลอรี ต ่า 
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สารทดแทนน ้าตาลและสารทดแทนไขมนั ทีใ่ชใ้นปัจจบุนั  
แนวโน้มและความนิยมของการบรโิภค อาหาร ฟังกช์นั และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
รวมทัง้การนวตักรรมอาหารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   

- 
 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
 ความส าคญัของอาหารต่อสุขภาพ กฎและขอ้ก าหนดเกีย่วกบั อาหารทีม่พีลงังานต ่า 

สมบตัแิละการเลอืกใชส้ารทดแทนน ้าตาลและสารทดแทนไขมนั การแปรรปูอาหารเพื่อสุขภาพ 
อาหารเพื่อจดุประสงคพ์เิศษ ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
หลกัการและแนวคดิในการนวตักรรมเทคโนโลยอีาหาร 
การเสรมิประสทิธภิาพดว้ยการใชแ้ต่ละเทคโนโลยรีว่มกนั 
เทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการผลติอาหารเพื่อสุขภาพ 
 

3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

  45 
ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
ไมม่ ี

การศึกษาด้วยตนเอง 
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
1-2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

 ใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
ส่งงานตามเวลาทีก่ าหนด 

 ใหน้กัศกึษามวีนิยัต่อการเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ และตรงต่อเวลา 
แต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 ใหม้คีวามเคารพและรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มชัน้เรยีน 
 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
 ในชัว่โมงการบรรยายในแต่ละครัง้จะแนะน าใหน้กัศกึษาอ่านเน้ือหาก่อนเขา้ชัน้เรยีน 
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นอกจากจะสอนเน้ือหาวชิาต่างๆแลว้ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและแสดงความคดิเหน็ต่
างๆ  

 ยกตวัอยา่งกรณศีกึษา เกีย่วกบัการขาดจรรยาบรรณในวชิาชพี  
พรอ้มทัง้ใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ 

 นกัศกึษาจะตอ้งท าการลงชื่อเขา้เรยีนดว้ยตนเองทุกครัง้ หา้มมใิหม้กีารลงแทนกนั  
 ดแูลการแต่งกายและตกัเตอืนนกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ 

หากพบอกีจะตดัคะแนนและ/หรอืไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชัน้เรยีน 
 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  
 ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกและการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน  
 การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน และการตรงต่อเวลา จากการเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีน 

 

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 

เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึ ความส าคญัของอาหารกบัสุขภาพ สารทดแทนน ้าตาล 
สารทดแทนไขมนั และอาหารพลงังานต ่าประเภทต่างๆ  Functional foods and ingredients เช่น 
สารตา้นอนุมลูอสิระ สารบ ารงุหวัใจและสมอง แนวโน้มและการนวตักรรมอาหารเพื่อสุขภาพ 
การเสรมิสารอาหารในผลติภณัฑอ์าหาร 

 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้  
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั   ไดแ้ก่ การสอนแบบคดิวเิคราะห ์( Critical thinking) 

การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู้  (Co-Operative Learning) การสอนบรรยายแบบ  Active Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษา ถาม-ตอบในชัน้เรยีน รวมถงึ การสอน ในระบบ UTCC iHybrid Learning System 
เพื่อใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาเพิม่เตมิเองทีบ่า้น  

 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั  
 การทดสอบวดัความรู ้โดยการสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 การท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย (Assignment) 
 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

 สามารถจบัประเดน็และสรปุสาระส าคญัจากการบรรยายและการยกตวัอยา่งประกอบ  
 สามารถวเิคราะหปั์ญหา และแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา และเสนอแนวทางการแกไ้ข 
 สามารถใชท้กัษะทางทฤษฎมีาประยกุตแ์ละปรบัปรงุใชใ้นสถานการณ์จรงิ  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  
 มกีารตัง้ค าถามและยกตวัอยา่งใหน้กัศกึษาไดค้ดิวเิคราะห ์

รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดต้ัง้ค าถามเองและช่วยกนัวเิคราะหห์าขอ้สรปุ  
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 (3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
 ประเมนิจากการการตอบค าถามและการตัง้ค าถามในชัน้เรยีน 

รวมถงึการสอบอยา่งเป็นทางการทีถ่ามค าถามดา้นการคดิวเิคราะห ์ 
 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

เน้นการท างานเป็นทมี โดยมกีารท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอื และแบ่งภาระความรบัผดิชอบ 
ช่วยกนัคน้ขอ้มลูเพื่อใชใ้นการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 

 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
สอนโดย เน้น ใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ 

และฝึกใหน้กัศกึษารบัฟังความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มชัน้เรยีน 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

การประเมนิจากการประสานงานภายในกลุ่มและการน าเสนองานหน้าชัน้เรยีน 
 

 

4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
 การสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์บบ e-learning  
 การสอนโดยใช ้PowerPoint  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ใชก้ารสอนในระบบ UTCC iHybrid Learning System ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด   
 การน าเสนอโดยใช ้PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้เรยีน การเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ย 

อยา่งเป็นระบบ 
 การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเมนิจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีน / การเขา้ใชง้านของนกัศกึษาในระบบ UTCC iHybrid 

Learning System  
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5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

5.1 แผนการสอน 
5.1.1 บรรยาย 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

 

Low-calorie Foods Technology 
1 Overview 3 รศ.อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ 

2-3 Sugar substitutes 5 รศ.อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ 

3-4 Fat substitutes 4 รศ.อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ 

5-6 Low-calorie food products 6 รศ.อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ 

7 Formulation of low-calorie food products 3 รศ.อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ 

8 MIDTERM   
 

Functional Foods: Concept and Applications 

9 Definition and regulation 3 รศ.อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ 

10 Functional food production and ingredients 3 รศ.อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ 

11-12 Trend for functional food production and 
applications 

6 ผศ.อญัชนั ชุณหะหริณัย ์

 

Health Food Innovation and Enhancing Technology 
13-14 Health food innovation and case study 6 รศ.อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ 

15 Food quality enhancing technology 3 รศ.อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ 

16 FINAL   

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)  

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลายภา

ค 
1 ความตัง้ใจ และคุณภาพของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 1-15 20% 

5 การสอบกลางภาค 8 40% 

6 การสอบปลายภาค 16 40% 
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• วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
    (Student – Centered Approach) 
  การบรรยาย (Lecture) □ การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏบิตั ิ(Practice) □ การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
 □ การอภปิราย (Discussion) □ การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □  การสมัมนา (Seminar)  การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-
based-Learning) 
 □  การเรยีนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □  การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
   การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
 □   การเรยีนรูจ้ากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □ กรณศีกึษา (Case Study) □ อื่น ๆ (Others) (Please specify)....................................... 
 
• ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  รปูภาพ (Pictures)   สื่อน าเสนอในรปูแบบ Powerpoint 
  ของจรงิ (Authentic Material) □  โปรแกรมส าเรจ็รปู 

 □ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD, DVD, e-book ฯลฯ 
 □ อื่น ๆ Others (Please specify) ............................ 
 
• กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
  การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search) □ เกมส ์(Games) 
  การระดมสมอง (Brainstorming) □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation) □ การส ารวจขอ้มลู (Survey) 
 □ การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play) □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
 □ การทดลอง (Experiment) □ การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
 □ อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)  ............................ 
 
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 

อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ. 2556. อาหารพลงังานต ่า. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
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มคอ.3 

    - Altschull, A.M. (ed.), 1993. Low-calorie foods handbook. New York : Marcel Dekker, Inc. 

    - Nabors, L.D. and Gelardi, R.C. (eds.),  Alternative sweeteners. New York : Marcel Dekker, 

Inc. 

     - Khan, R.(ed.).  Low-calorie foods and food ingredients. London : Blackie Academic & 

Professional. 

     - Kilcast, D. and Subramanlam, P. (ed.), 2000. The stability and shelf life of food. 

Cambridge : Woodhead Publishing Limited. 
  

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

   
 
 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

 จากผลคะแนนของนกัศกึษา ทัง้จากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
 จากการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของนกัศกึษาในชัน้เรยีนก่อนและหลงัจากเรยีนรายวชิาเสรจ็สิน้ครบทัง้ 15 สปัดาห ์

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
สาขา วชิา ฯ ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา รวมทัง้คณะฯ 

มกีารส่งเสรมิใหอ้าจารยอ์บรมความรูจ้ากทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั เพื่อน าความรูท้ีไ่ดม้าปรบัปรงุกระบวนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขา วชิา ฯ 
มคีณะกรรมการมาตรฐานวชิาการจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มประชุมและพจิารณาขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนนและการตดัเกรด  
ทุกรายวชิา 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษา  คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา 
ทบทวนเน้ือหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ชว้่าเหมาะสมหรอืไม ่หากพบจดุทีค่วรแกไ้ขกจ็ะท าการปรบัปรงุและพฒันาใหเ้หมาะสมต่อไป 

 
 


