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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 

หมวดท่ี  1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1. รหสั และ ช่ือรายวิชา SD208 อาหารและเทคโนโลยชีวีภาพ (SD208 Food and Biotechnology)                 
2. จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ       
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
   3.1  หลกัสตูร  
        การจดัการธุรกจิอาหาร 
   3.2  ประเภทของรายวิชา  
         เป็นวชิาเอกเลอืก 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

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

- 
8. สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรงุเทพมหานครฯ 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของวิชา ครัง้ล่าสดุ  

1 มถุินายน พ.ศ.2556 
 

หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 
1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

-  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูแ้ละรบัทราบสถาณการณ์ปัจจบุนัและการเปลีย่นแปลงตลาดโลกของ
การผลติอาหารโดยใชว้ธิเีทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ 

-  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประโยชน์ของเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมใ่นการผลติอาหาร  
 

2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  
- เพื่อปรบัปรงุเนื้อหาการเรยีนใหม้คีวามทนัสมยัต่อความรูอ้าหารเสรมิเพื่อสุขภาพและการ
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วเิคราะหส์ถาณการณ์ปัจจบุนักลุ่มผูบ้รโิภคต่างๆและแน้วโน้มความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคต 
 

หมวดท่ี 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ  
1. ค าอธิบายรายวิชา  
หลกัการและความส าคญัของเทคโนโลยชีีวภาพทางอาหารสมยัใหม่  ความหลากหลายของอาหารชนิดใหม่  
นวตักรรมในการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตรดว้ยเทคโนโลยชีีวภาพ  
เทคโนโลยเีอนไซม ์เทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรม นาโนเทคโนโลย ีความปลอดภยัทางชีวภาพของผลิตภณัฑท์าง
เทคโนโลยชีีวภาพ แนวโนม้การน าเทคโนโลยชีีวภาพมาใชใ้นธุรกิจอาหาร 
 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
                           

บรรยาย 
45 ชัว่โมง/ภาค
การศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
ไมม่ ี

การศึกษาด้วยตนเอง 
4 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3. การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
1 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
หมวดท่ี 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คณุธรรม จริยธรรม 
1.1 คณุธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพฒันา 

ใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดม้อบหมายทัง้ของตนเองและผลงานของกลุ่มทีไ่ดร้บั
มอบหมาย มวีนิยัต่อการเรยีน เขา้ชัน้เรยีนตรงเวลา  ส่งมอบงานทีม่อบหมายตาม ระยะ เวลาทีก่ าหนด 
ยอมรบัความคดิเหน็ในการแสดงออกทางความคดิของเพื่อนรว่มงาน 
1.2 วิธีการสอน    

- ใชก้ารสอนแบบ  Active Learning โดยใช้ PowerPoint และ website ต่างๆทีม่เีนื้อหาทีเ่กีย่ว
ของกบัการเรยีน เปิดโอกาสใหน้กัศกึษามกีารตัง้ค าถามหรอืตอบค าถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในชัน้
เรยีนในโอกาสต่างๆ ใหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มมกีจิกรรมนกัศกึษาคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

- ยกตวัอยา่งกรณศีกึษา ผลติภณัฑส์นิคา้อาหารชนิดต่างๆทีผ่ลติโดยใชห้ลกัการ
เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมเ่พื่อใหน้กัศกึษาเกดิความรูค้วามเขา้ใจ 

-อธบิายผลติภณัฑอ์าหารชนิดต่างๆทีผ่ลติโดยหลกัการเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมโ่ดยใช ้
Website ของบรษิทัต่างๆทีแ่สดงผลติภณัฑส์นิคา้ประเภทนี้  

 
 
1.3 วิธีการประเมินผล 
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ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีนโดยการถามค าถามเป็นระยะๆในระหว่างการ
เรยีนและการพานกัศกึษาไปทศันศกึษานอกสถานทีเ่พื่อเพิม่เตมิความรูแ้ละมกีารประเมนิผล  การ
ตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน การตรงต่อเวลาและการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น   โดย
ประเมนิเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

- นกัศกึษาสามารถอธบิายชนิดของอาหารทีผ่ลติโดยเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่  
- นกัศกึษาสามารถอธบิายประโยชน์ของเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่  
- นกัศกึษาสามารถอธบิายชนิดของอาหารทีป่ระยกุตใ์ชแ้บคทเีรยีในการผลติอาหาร  
- นกัศกึษาสามารถอธบิายชนิดของอาหารทีป่ระยกุตใ์ชย้สีตใ์นการผลติเครือ่งดื่มอลักอฮอล์  

     -    นกัศกึษาสามารถอธบิายความปลอดภยัการผลติอาหารทีใ่ชห้ลกัการเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่  
- นกัศกึษาสามารถอธบิายหลกัการของเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมใ่นการน ามาทดสอบจลุนิทรยี์

ในอาหาร 
- นกัศกึษาสามารถอธบิายและวเิคาระหส์ถานการณ์แนวโน้มตลาดโลกของอาหารทีผ่ลติโดย

หลกัการเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม ่
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 การแสดงความคดิเหน็
ต่อปัญหาในชัน้เรยีนหรอืงานทีม่อบหมายใหค้น้หาค าตอบเพื่อไดใ้หแ้นวทางในการแกปั้ญหานัน้ๆ   
3.2 วิธีการสอน 
การบรรยายและถามค าถามนกัศกึษาเป็นระยะๆระหว่างการบรรยาย ในชัน้เรยีนและการแสดงความ
คดิเหน็ต่อปัญหา และระดมสมองในการตอบค าถามจากกรณศีกึษา การใชแ้หล่งขอ้มลูจาก website เป็น
แหล่งขอ้มลูซึง่มคีวามหลากหลายทางวชิาการมาประกอบการบรรยาย  
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3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน การสอบยอ่ย (Quiz) แบบรายบุคคล 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

เน้นการท างานเป็น กลุ่ม โดยมกีารท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอืแบ่งงานยอ่ยโดย
มอบหมายใหช้่วยกนัคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อใชเ้ขยีนรายงานและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา หน้า
ชัน้เรยีนและเขยีนสรปุในรายงาน 
4.2 วิธีการสอน 

สอนโดยมกีารแบ่งกลุ่มและมกีจิกรรมท างานเป็นกลุ่ม และมกีารเปลีย่นกลุ่มท างานตามภาระงาน
ทีม่อบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาท างานไดก้บัผูอ้ื่นได ้โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพื่อนทีใ่กลช้ดิ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

การประเมนิจากการแสดงออกอยา่งมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน และประเมนิผลงานจากรายงานของ
นกัศกึษา 
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 าเสนอโดย
ใช้ PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้เรยีน  Download ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูต่างๆมาใชป้ระกอบการ
เขยีนรายงาน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมนิจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา การสอบยอ่ย  
(Quiz) ในชัน้เรยีน 
 
หมวดท่ี 5.  แผนการสอนและการประเมินผล  

 
5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 ความหมายของเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมแ่ละการ 3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 
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ประยกุตใ์ชใ้นการผลติอาหาร 

2 ประโยชน์การใชจ้ลุนิทรยีใ์นการประยกุตใ์ชเ้พื่อผลติ
อาหารชนิดต่างๆ 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

3 นวตักรรมในการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตรดว้ยเทคโนโลยชีีวภาพ 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

4-5 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีอนไซม ์ในการผลิตอาหาร 3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

6-7 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรม นาโน
เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร 
สอบกลางภาคต้น 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

9-10 Bacterial-Based Process and Products 
-Dairy Products 
-Meat and Fish Products 
-Vinegar and Other Acids 
 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

11 Yeast-Based Process and Products 
-Alcoholic Beverages 
-Industrial Alcohols 
Bread and Related Products 
 

3   ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

12 Other Microorganism-Based Process and 
Products 
-Sweeteners 
-Flavors and Amino Acids 
-Enzyme and Application Uses in Food Industry 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

13 Food Safety and New Biotechnology 
-Genetically Modified Microorganisms and Their 
Products 
-Genetically Modified Plant and Their Products 

3   ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

14-15 Impact of Biotechnology and New Methodlogy 
on Microbial Testing of Foods 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

5.2 แผนการประเมินผล 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล
ปลายภาค 



แบบ มคอ. 3 
 

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. Kalida Shetty Editor Food Biotechnology 2nd Edition Taylor & Francis Group 2006. 
2. Fergus M. Clydesdale Editor Introduction to Food biotechnology Perry Johnson-Green Group 
2002.  

 
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. FoxFood 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 Peptein’s Channel 
- YouTube Nescafe Protect Proslim 
- YouTube What is Glutathione 
- YouTube NUTRILITE Carb Blocker 2, Quixtar 
- YoutTube NUTRILITE Carb Blocker 2 
 
หมวดท่ี  7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  

 
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  และ
เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุหวัขอ้การเรยีน 
2. การประเมินการสอน 

ท าการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบตามบทเรยีนก่อนและหลงับรรยาย 
3. การปรบัปรงุการสอน 

ภาควชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวน ขอ้มลูทีท่นัสมยัของรายวชิา การสอนทุกภาคการศกึษา 
อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

ภาควชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและ
ระดบัขัน้คะแนน  
5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนิสติ คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เขา้ที่
ประชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและ วธิีการสอนทีใ่ช ้หากมกีาร
เปลีย่นแปลงการด 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

