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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา     สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
                                          มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือรายวิชาและรหัสวิชา SD207 การแปรรูปอาหารเบือ้งต้น 

(SD207 Introduction to Food Processing) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต3 หนว่ยกิต     3(2-3-4)   
1.3 หลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี ้

การจดัการธุรกิจอาหาร  
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวิชาเอก-บงัคบั 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 ผศ.ผาณิต  รุจิรพิสิฐ (บรรยายและปฏิบติกิาร)     
      อ.ดร.เสาวนีย์  เอีย้วสกลุรัตน์ (ปฏิบตักิาร)  
1.5 ระดับชัน้ปีที่เรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 
1.6 บุรพวิชา (pre-requisite) ส าหรับรายวิชานี ้(ถ้ามี)    

ไมมี่ 
1.7 วิชาที่ต้องเรียนร่วมกับรายวิชานี ้(ถ้ามี)  

     ไมมี่ 
1.8 สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  กรุงเทพมหานคร 
1.9 วันท่ีจัดท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครัง้ล่าสุด 
 14สิงหาคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
     1.  เพ่ือให้นกัศกึษาได้มีความรู้  ความเข้าใจ  ทฤษฎี หลกัการ และขัน้ตอนเก่ียวกบักระบวนการผลิต  

อาหารตา่งๆ ซึง่รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารโดยพืน้ฐานท่ีนกัศกึษาควรทราบ  
2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้ในทางปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

3. เพ่ือให้นกัศกึษาน าความรู้ท่ีได้ไปใช้เป็นพืน้ฐานในการฝึกงานตามหลกัสตูร 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  
เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึน้  สง่เสริมศกัยภาพนกัศกึษา และให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนั
ในธุรกิจอาหาร และความต้องการของนกัศกึษา 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
       การแปรรปูอาหารและความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  วตัถุดบิและการเตรยีม การแปรรปูอาหารดว้ย
ความรอ้น  การแปรรปูอาหารดว้ยความรอ้นสงู การเกบ็รกัษาอาหารดว้ยอุณหภมูติ ่า และการแปรรปู
อาหารดว้ยกระบวนการอื่น โดยมกีรณศีกึษาและปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิา 

3.2 จ านวนช่ัวโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

32 ชัว่โมง/ภาค
การศกึษา 

สอนเสริม 
ไมมี่ 

การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน  
48 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
4 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3.3 การจัดเวลาและจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
4 ชัว่โมง/สปัดาห ์และปรกึษาไดต้ลอดเวลาผ่าน social media 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- ให้นกัศกึษาตระหนกัและมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้มอบหมายทัง้ของตนเองและผลงานของกลุม่ท่ีได้รับมอบหมาย มีวินยัตอ่การเรียน สง่

มอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผู้ ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคดิเห็นของเพ่ือนในชัน้เรียน  
(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    

- อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
- เน้นการเข้าชัน้เรียนตรงเวลาและการแตง่กายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  
- มอบหมายให้นกัศกึษาท างานเป็นกลุม่ ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุม่ ฝึกความรับผิดชอบ  
- อาจารย์ปฏิบตัตินให้เป็นตวัอยา่งท่ีดี 
(3) วิธีการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
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- ประเมินผลจากพฤตกิรรมของนกัศกึษา การตรงตอ่เวลาของนกัศกึษาในการเข้าชัน้เรียน 
การสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากพฤตกิรรมการเรียนและการสอบ 

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 
      - เรียนรู้เข้าใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบักระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการแปรรูปอาหาร 
         โดยวิธีการตา่งๆ 

- สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการท าปฏิบตักิาร และการแปรรูปอาหารตา่งๆได้ 
(2) กลยุทธ์การสอนท่ีจะใช้การพัฒนาความรู้ 

- ใช้การสอนบรรยายแบบ Active Learning โดยเน้นให้นกัศกึษาหาทางค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือ
ภายในกลุม่ โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาเบือ้งต้นร่วมกบัการสอ นโดยใช้ iHybrid learning การสอนแบบศกึษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต  
(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รับ 

- ประเมินพฤตกิรรมในชัน้เรียนและการสอบวดัความรู้ โดยมีการสอบ 3 ครัง้ (สอบกลางภาค สอบนอกตาราง และสอบปลายภาค) 
- ประเมินจากการท าปฏิบตักิาร  ท ารายงานทัง้รายบคุคลและรายกลุม่ ความสนใจการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน  การน าเสนอหน้าชัน้เรียนรายงาน

การศกึษาค้นคว้าของนกัศกึษา  
4.3 ทักษะทางปัญญา       

(1) ทักษะทางปัญญา 
-    สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลกัการท่ีเรียนมา และสามารถน าไปประยกุต์ใช้จริงได้ 
     เชน่ สามารถเลือกใช้กระบวนการแปรรูปท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์อาหารแตล่ะชนิดได้ 
- สามารถแก้ปัญหาทางการจดัการธุรกิจอาหารได้ โดยน าความรู้ท่ีเรียนมาและหลกัการตา่งๆ มาชว่ยแก้ปัญหาในกระบวนการแปรรูปอาหาร

ได้ 
(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา 
- ฝึกแก้ปัญหาในการท าปฏิบตักิารเชน่การเปล่ียนชนิดของวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิต  และหาตวัอยา่งกระบวนการแปรรูปอาหารตา่งๆ มาชว่ยกนัคดิ

วิเคราะห์กระบวนการและปัญหา โดยฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาในชัน้เรียนและการแสดงความคดิเห็นตอ่ปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา มีการ
ค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิมาชว่ยกนัอภิปราย เก่ียวกบักระบวนการผลิต เทคโนโลยีท่ีใช้ รวมทัง้ข้อดีข้อเสียของการใช้วิธีการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารชนิดตา่งๆ 
นอกจากนีใ้นการท าปฏิบตักิารถ้ามีข้อผิดพลาดต้องมีการอภิปรายค้นคว้าหาสาเหตท่ีุเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางการแก้ไขปัญหา  

 
 (3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญา 

- ประเมินจากการวิเคราะห์ปัญหาในชัน้เรียน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะท าปฏิบตักิาร  การทดสอบยอ่ย การเขียนรายงาน การน าเสนอ
ผลงาน 

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
เน้นการท างานเป็นทมี โดยมกีารท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอืแบ่งงานโดยมอบหมายใหช้่วยกนั ท างานใหส้ าเรจ็ลุล่วงและมี

ความรบัผดิชอบรวมทัง้ตรงต่อเวลา ทัง้งานในการท าปฏบิตักิาร และการ คน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อใชเ้ขยีนรายงาน  และน าเสนอหน้าชัน้
เรยีน 
(2)กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชัน้เรียนและมีการท าปฏิบตักิารท่ีมีกิจกรรมท างานเป็นกลุม่ และมีการแบง่กลุม่ให้นกัศกึษาโดยเฉล่ีย
ความสามารถในแตล่ะกลุม่ เพื่อให้นกัศกึษาท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพ่ือนท่ีใกล้ชิด และให้มีการแบง่งานกนัท าโดยทกุ
คนต้องรับผิดชอบงานของตนเองมิฉะนัน้งานทัง้หมดจะไมป่ระสบความส าเร็จ เชน่ การท าปฏิบตักิารจะแบง่งานกนัท าแตล่ะสว่น สดุท้ายก็จะ
ได้เป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จ 
(3) วิธีการวัดและประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากการแสดงออกอยา่งมีสว่นร่วมในชัน้เรียน ผลการทดลองจากการท าปฏิบตักิารและประเมินผลงานจากรายงานของนกัศกึษา 
รวมทัง้การน าเสนอผลงานของนกัศกึษา และประเมินโดยเพ่ือนร่วมชัน้ 

4.5 ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีการค้นคว้าข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต  
- การน าเสนอข้อมลูให้เข้าใจง่าย ใช้ภาษาและวิธีการน าเสนอได้ถกูต้อง 
- มีการใช้ Power point ,Slide Shark, และiTunes U โดยใช้ipad ในการเรียนการสอน และ 
การน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การสอนโดยใช้ipadประกอบการสอน โดย มีการน าเสนอข้อมลู ท่ีได้จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การน าเสนอโดยใช้  PowerPoint

ผา่น Slide Sharkและการน าเสนอบทเรียนผา่น iTunes U โดยเลือกวิธีการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย อยา่งเป็นระบบ 
- จดักิจกรรมหรือมอบหมายงาน ให้ผู้ เรียนจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการท างาน 

(3) วิธีการประเมินผลทักษะการวิเคราะห์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเมินจากผู้ ท่ีเข้าลงทะเบียนเรียนในiTunes U 
ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนโดยใช้ PowerPoint ผา่น Slide Shark  
ประเมินจากเนือ้หาของงานท่ีนกัศกึษาค้นคว้ามา วา่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาข้อมลูและ   
ประมวลผล 

 
วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 
□ การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบตั ิ(Practice) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion)□ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจยั (Research-based-Learning) 
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 □การสมัมนา (Seminar) □ การเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  
         ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □  การเรียนรู้เป็นรายบคุคล  (Individual  Study)   
 □การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  (Self-study) 
 □ การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □กรณีศกึษา (Case Study)    □อ่ืน ๆ (Others) (Please specify)..............................................  

 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)…e-classroom…ใช้ipad -Slide Shark, และ iTunes U  

 กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
 □การค้นคว้าข้อมลู (Data/Information Search)   □เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)   □สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 □การน าเสนอ (Presentation)   □การส ารวจข้อมลู (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)  □การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
 □การทดลอง (Experiment)    □ การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
 □การเชิญผู้ มีประสบการณ์มาสอนเสริม  □  การสง่นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
□ อ่ืนๆ (ระบ)ุ Others(Pleasespecify)..........................................................  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
แผนการสอน (บรรยาย) 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมที่จัดให้ 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1 บทที ่1 ปฏบิตักิารเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรม
อาหารและการเตรยีมวตัถุดบิ 

2 ผศ.ผาณิต  
 

2 บทท่ี 1 (ตอ่) 2 

3 บทท่ี 2 การแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน 2 

4 บทท่ี 2 (ตอ่) 2 

5 บทท่ี 3  กระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง 2 

6 บทท่ี 3 (ตอ่) 2 

7 บทท่ี 4 การแปรรูปอาหารโดยใช้กระบวนการท าแห้ง  2 
8 บทท่ี 5  การแปรรูปอาหารโดยใช้กระบวนการอบ 

การรมควนั และการท าให้เข้มข้น 
2 

9 สอบกลางภาค   

10 บทท่ี 6 กระบวนการเอ็กซทรูชนั 2 ผศ.ผาณิต  
 11 บทท่ี 7 การแปรรูปอาหารโดยใช้กระบวนการหมกั  2 

12 บทท่ี 7 (ตอ่) 2 

13 บทท่ี 8 การแปรรูปอาหารโดยใช้อณุหภมูิต ่า 2 

14 บทท่ี 8 (ตอ่) 2 

15 บทท่ี 9 การแปรรูปอาหารโดยใช้ไมโครเวฟ 2 

16 บทท่ี 10  การถนอมอาหารโดยใช้การฉายรังสีการ
แปรรูปอาหารโดยไมใ่ช้ความร้อน และ Hurdle 
Technology 

2 

17 น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 2 

18 สอบปลายภาค   
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แผนการสอน (ปฏบัตกิาร) 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมที่จัดให้ 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1 ชีแ้จงรายละเอียด และข้อตกลงตา่ง ๆ 3 ผศ.ผาณิต  
อ.ดร.เสาวนีย์ 2 ปฏิบตักิารท่ี 1 การเตรียมวตัถดุบิเพ่ือใช้ในการผลิตอาหาร 3 

3 ปฏิบตักิารท่ี 2  การใช้ปฏิบตักิารเฉพาะหนว่ยในการแปรรูป
อาหาร 

3 

4 ปฏิบตักิารท่ี 3 การแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน 3 

5 ปฏิบตักิารท่ี 4 การผลิตอาหารกระป๋อง 3 

6 ปฏิบตักิารท่ี 5 การท าแห้งโดยใช้กระบวนการออสโมซิส  3 

7 ปฏิบตักิารท่ี 6 การแปรรูปอาหารโดยใช้การรมควนั 3 
8 วางแผนcase studyน าการแปรรูปอาหารมาใช้ในเชิงธุรกิจ 3 
9 สอบกลางภาค   

10 หยดุวนัปิยะมหาราช 3 ผศ.ผาณิต  
อ.ดร.เสาวนีย์ 11 ปฏิบตักิารท่ี 7 การแปรรูปอาหารโดยใช้กระบวนการ

เอ็กซทรูชนั 
3 

12 ปฏิบตักิารท่ี 8 การแปรรูปอาหารโดยใช้กระบวนการหมกั  3 

13 ปฏิบตักิารท่ี 9 การแปรรูปอาหารโดยใช้กระบวนการแชแ่ข็ง  3 

14 ปฏิบตักิารท่ี 10 การแปรรูปอาหารโดยใช้ไมโครเวฟ  3 

15 ดโูรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 3 

16 ท าcase studyน าการแปรรูปอาหารมาใช้ในเชิงธุรกิจ 3 

17 ท าcase studyน าการแปรรูปอาหารมาใช้ในเชิงธุรกิจ(ตอ่) 3 

18 สอบปลายภาค   
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนด 
เวลาการ
ประเมิน 
(สัปดาห์

ที่) 
1 คณุธรรม จริยธรรม 

(1) มีวินยัตรงเวลาและมีความรับผิดชอบสงู
ทัง้ตอ่ตนเองวิชาชีพและสงัคม 
(2) แสดงความช่ือสตัย์สจุริตอยา่งสม ่าเสมอ 
(3) ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยคณุธรรมและจริยธรรม 
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ของ
องค์กรและสงัคม 

 
(1) การเข้าชัน้เรียนตรงเวลาและการ
รับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย 
(2) การรับผิดชอบในงานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
(3) การรับผิดชอบในงานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
(4) การปฏิบตัติามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

1-18 

2 ความรู้ 
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ
อาหารอยา่งกว้างขวางและเป็นระบบ 
(2) เข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลกัการและ
ทฤษฎีด้านการจดัการธุรกิจอาหาร 
(3) สามารถน าหลกัการและทฤษฎีไป
ประยกุต์ 
(4) เข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลกัการของ
ศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและน ามาใช้เป็น
พืน้ฐานในด้านการจดัการธุรกิจอาหาร 

 
(1) การตอบค าถาม การสอบ 
 
(2) การตอบค าถาม การท ารายงานและการ
สอบ 
(3) การตอบค าถาม การท ารายงานและการ
สอบ การท าปฏิบตักิาร 
(4) การตอบค าถาม การท ารายงานและการ
สอบ 

1-18 

3 ทกัษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์โดยใช้หลกัการท่ีได้เรียนมา
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใน
สถานการณ์จริงได้ 
(2) สามารถแก้ปัญหาทางการจดัการธุรกิจ
อาหารได้โดยน าหลกัการตา่งๆมาอ้างอิงได้
อยา่งเหมาะสม 
(3) มีความใฝ่หาความรู้ 

 
(1) การน าเสนอรายงาน การท ารายงานการ
ท าปฏิบติการ และการท าcase study 
 
 
(2) การน าเสนอรายงาน การท ารายงานการ
ท าปฏิบติการ  การท าcase study  
และการสอบ 
(3) การน าเสนอรายงาน การท ารายงาน 

1-18 

4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความ  1-18 
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กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนด 
เวลาการ
ประเมิน 
(สัปดาห์

ที่) 
รับผิดชอบ 
(1) สามารถท างานกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
 
(2) มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และ
วฒันธรรมองค์กร 
(4) มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานใน
องค์กรและบคุคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

 
(1) การท างานกลุม่ท่ีมอบหมาย  ผลท่ีได้จาก
การท าปฏิบตักิาร และรายงานผล 
(2) ผลท่ีได้จากการท าปฏิบตักิาร และ
รายงานผล 
(3) การท างานกลุม่ท่ีมอบหมายและการ
ปฏิบตัติามข้อตกลงและระเบียบ 
(4) การท างานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
 
(5) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย  

5 ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทกัษะการใช้ภาษาไทยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวมรวมข้อมลู และการน าเสนอ 
(3) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิตใิน
การวิเคราะห์และน าเสนอ 

 
 
(1) การใช้ภาษาและวิธีการน าเสนอผลงาน
และการท ารายงาน 
(2) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย และการ
น าเสนอผลงาน 
(3) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย  

1-18 

 
 

 
การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค การสอบ

ปลายภาค) 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล
ปลายภาค 

1 การทดสอบยอ่ย (Quiz)และcase study การน าการแปรรปู
อาหารไปใชเ้ชงิธุรกจิ 

ตามความ
เหมาะสม 

15% 

2 การคน้ควา้และการท ารายงานกลุ่มตามทีม่อบหมาย และ
น าเสนอผลงานเกีย่วกบักระบวนการแปรรปูอาหารที่
น่าสนใจ 

7,14 10% 
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3 การเขา้ท าปฏบิตักิารและท างานตามทีม่อบหมาย  1-14 10% 

4 รายงานปฏบิตักิาร มกีารคน้ควา้วเิคราะห ์วจิารณ์ และ
สรปุผลการทดลองโดยใชห้ลกัทางวชิาการ 

2-14 10% 

5 การสอบกลางภาค 9 25% 

6 การสอบปลายภาค 18 30% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 ต าราที่ก าหนด(ให้นกัศกึษาdownloadจาก itunes U) 
ผาณติ  รจุริพสิฐิ. 2557. เอกสารประกอบการสอนวิชา SD207การแปรรปูอาหารเบือ้งต้น 
กรงุเทพมาหานคร. สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  คณะวทิยาศาสตร์  
         มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ผาณติ  รจุริพสิฐิ. 2557. คู่มือปฏิบติัการ   วิชา SD207การแปรรปูอาหารเบือ้งต้น . 

กรงุเทพมาหานคร. สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  คณะวทิยาศาสตร์  
         มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
6.2 หนังสือที่แนะน าและเอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย (In Thai) :  
จิตธนา  แจม่เมฆ และคณะ.2552. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. กรุงเทพมหานคร : 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วราวฒุิ ครูสง่ และ รุ่งนภา  พงศ์สวสัดิม์านิต. 2532. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม.  
กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
ภาษาอังกฤษ (In English) :  
Aurand, L. W. , Wood, A. E. , Wells, M. R.  1987. Food  Composition  and  Analysis. 
         New York :  Van  Nostrand  Reinhold  Company. 
Fellows, P.J.  1990 .  Food  Processing  Technology : Principles  and  Practice. 
         England : Ellis  Horwood  Ltd. 
6.3 ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ   

แผ่นซดีเีกีย่วกบั กระบวนการแปรรปูอาหาร 
- วธิกีารเกบ็เกีย่วและการแปรรปูผลโกโก ้และการผลติชอ็คโกแลต 

          - โรงงานนม-การผลติ&การควบคุมคุณภาพ 
    กระบวนการแปรรปูอาหารในขัน้ตอนต่างๆ จาก You Tube และinternet (โดยอาจารยแ์ละนกัศกึษาจะหา  
    ขอ้มลูมาศกึษารว่มกนั ผ่าน itunes U) 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ให้นกัศกึษาทกุคนท าการประเมินการสอนของอาจารย์ผา่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวิทยาลยัและเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงรายวิชา 
7.2 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 

จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบตามบทเรียน 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนกลยทุธ์การสอนทกุภาคการศกึษา มีการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอน
ใหม่ๆ  ทกุปี อาจารย์ประชมุหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 
7.4 กระบวนการพสูิจน์มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

ผู้สอนพิจารณาจากผลการทดสอบ รวมทัง้สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินผลการศกึษาประเมินข้อสอบ
และผลการสอบ ความเหมาะสมของการให้คะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหา ทบทวนเนือ้หาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้ หากมีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการจะน าเสนอ
ในท่ีประชมุสาขาวิชาฯ เพื่อพิจารณาตอ่ไป 
 


