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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา     สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
                                          มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือรายวิชาและรหัส 
SD324 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภณัฑ์เบเกอรี 

                                   (Bakery Products Technology and Business) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต3 หนว่ยกิต     3(2-3-4)   
1.3 หลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี ้

การจดัการธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาและคณะตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

วชิาเลอืกเสร ี
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 ผศ.ผาณิต  รุจิรพิสิฐ 
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  
 5มกราคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
: เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบั สว่นผสม สว่นประกอบ และอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์  
   เบเกอรีเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต ตลอดจนการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์เบเกอรี 
: นกัศกึษาสามารถปรับปรุงสตูร และค านวณสตูรท่ีต้องใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์เบเกอรีได้  
:  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ทางด้านการสร้างธุรกิจเบเกอรีและการเขียนแผนธุรกิจเบเกอรี 
: เพ่ือเป็นพืน้ฐานให้นกัศกึษาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพหลกัและอาชีพเสริมใน  
   อนาคตได้ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  

มีการปรับปรุงเนือ้หารายวิชาโดยการน าความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์เบเกอรีใหม่ๆ  
มาให้นกัศกึษาได้รู้จกั รวมถึงนวตักรรมใหมใ่นธุรกิจเบเกอรี เพ่ือให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ในอนาคต  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
ความส าคญัของอตุสาหกรรมเบเกอรีกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์เบเกอรีประเภทตา่งๆ  
การควบคมุคณุภาพและการตรวจสอบการเลือกใช้บรรจภุณัฑ์และการเก็บรักษามาตรฐานของ  
ผลิตภณัฑ์เบเกอรีสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดกระบวนการในการสร้างธุรกิจผลิตภณัฑ์เบเกอรี  
การเขียนและพฒันาแผนธุรกิจด้านผลิตภณัฑ์เบเกอรีแนวทางและการบริหารจดัการธุรกิจผลิตภณัฑ์  
เบเกอรีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยมีกรณีศกึษาและปฏิบตักิารท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชา 
3.2 จ านวนช่ัวโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
32 

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

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 

สง่มอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผู้ ร่วมงาน 
และการรับฟังการแสดงความคดิเห็นของเพ่ือนในชัน้เรียน  

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

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 
      - เรียนรู้เข้าใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบักระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการท าเบเกอรี 

- สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการท าปฏิบตักิาร และการท าผลิตภณัฑ์เบเกอรีทัว่ไปได้ 
(2) กลยุทธ์การสอนท่ีจะใช้การพัฒนาความรู้ 

- ใช้ การสอนบรรยายแบบ Active Learning 
โดยเน้นให้นกัศกึษาหาทางค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือภายในกลุม่ 
โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาเบือ้งต้นร่วมกบัการสอ นโดยใช้ iHybrid learning การสอนแบบศกึษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  
(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รับ 

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

การน าเสนอหน้าชัน้เรียนรายงานการศกึษาค้นคว้าของนกัศกึษา  
4.3 ทักษะทางปัญญา       

(1) ทักษะทางปัญญา 
-    สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลกัการท่ีเรียนมา และสามารถน าไปประยกุต์ใช้จริงได้ 
     เชน่ สามารถเลือกใช้กระบวนการผลิตเบเกอรีท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑ์เบเกอรีแตล่ะชนิด 
- สามารถแก้ปัญหาทางการจดัการธุรกิจอาหารได้ โดยน าความรู้ท่ีเรียนมาและหลกัการตา่งๆ รวมทัง้การค้นคว้าเพิ่เตมิ 

มาชว่ยแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตเบเกอรีได้ 
(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา 
- ฝึกแก้ปัญหาในการท าปฏิบตักิารเชน่หาตวัอยา่งกระบวนการผลิตเบเกอรีชนิดตา่งๆ มาชว่ยกนัคดิวิเคราะห์กระบวนการ 

การปรับปรุงกระบวนการและการแก้ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ โดยฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาในชัน้เรียนและการแสดงความคดิเห็นตอ่ปัญหา 
และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา มีการค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิมาชว่ยกนัอภิปราย เก่ียวกบักระบวนการผลิต เทคโนโลยีท่ีใช้ 
รวมทัง้ข้อดีข้อเสียของการใช้วิธีการผลิตโดยวิธีการตา่งๆ  นอกจากนีใ้นการท าปฏิบตักิารถ้ามีข้อผิดพลาดต้องมีการอภิปรายค้นคว้าหาสาเหตท่ีุเกิดขึน้ 
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รวมทัง้แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 (3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญา 

- ประเมินจากการวิเคราะห์ปัญหาในชัน้เรียน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะท าปฏิบตักิาร  การทดสอบยอ่ย การเขียนรายงาน 
การน าเสนอผลงาน 

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

เน้นการท างานเป็นทมี 
โดยมกีารท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอืแบ่งงานโดยมอบหมายใหช้่วยกนัท างานใหส้ าเรจ็ลุล่วงและมคีวามรบัผดิชอบรวมทัง้ตรงต่อเวลา 
ทัง้งานในการท าปฏบิตักิาร และการคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อใชเ้ขยีนรายงาน และน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
(2)กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชัน้เรียนและมีการท าปฏิบตักิารท่ีมีกิจกรรมท างานเป็นกลุม่ 
และมีการแบง่กลุม่ให้นกัศกึษาโดยเฉล่ียความสามารถในแตล่ะกลุม่ เพื่อให้นกัศกึษาท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพ่ือนท่ีใกล้ชิด 
และให้มีการแบง่งานกนัท าโดยทกุคนต้องรับผิดชอบงานของตนเองมิฉะนัน้งานทัง้หมดจะไมป่ระสบความส าเร็จ เชน่ 
การท าปฏิบตักิารจะแบง่งานกนัท าแตล่ะสว่น สดุท้ายก็จะได้เป็นผลิตภณัฑ์ส 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 
- มีการใช้โปรแกรม Excelในการค านวณเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เบเกอรี  

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

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   
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ประมวลผล 
ประเมินจากงานตา่งๆ ท่ีให้ท าสง่ เชน่ การค านวณสตูร 

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) 
 □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 ความเป็นมาและความส าคญัของอุตสาหกรรมและ 
ธุรกจิเบเกอร ี

2 ผศ.ผาณิต  
 

2 อุปกรณ์และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติผลติภณัฑ์ 
เบเกอร ี

2 

3 วตัถุดบิและส่วนผสมทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติผลติภั
ณฑเ์บเกอร ี

2 

4 วตัถุดบิและส่วนผสมทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติผลติภั
ณฑเ์บเกอร(ีต่อ) 

2 

5 วตัถุดบิและส่วนผสมทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติผลติภั
ณฑเ์บเกอร(ีต่อ) 

2 

6 ผลติภณัฑเ์บเกอร ี
การแบ่งประเภท  กรรมวธิกีารผลติ สาเหตุ 
และการป้องกนัการเสื่อมเสยีต่าง ๆ 
- ผลติภณัฑข์นมปัง พซิซ่า เดนิชเพสตร ีพฟัเพสตรี 

2 

7 ผลติภณัฑเ์บเกอร ี(ต่อ) 
- ผลติภณัฑเ์ปลอืกพาย  เอแคลร ์ ครมีพฟั  
ขนมเคก้ 

2 

8 ---------------สอบกลางภาค------------- - 

9 ผลติภณัฑเ์บเกอร ี(ต่อ) 
  บสิกติ  แครกเกอร ์คุกกี ้โดนทั และผลติภณัฑอ์ื่นๆ 
ผลติภณัฑเ์บเกอรแีช่เยอืกแขง็ 

2 ผศ.ผาณิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 การค านวณสตูร  การเลอืกใชบ้รรจภุณัฑ ์
และการเกบ็รกัษา 

2 

11 การค านวณสตูร  การเลอืกใชบ้รรจภุณัฑ ์
และการเกบ็รกัษา (ต่อ) 

2 

12 การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และมาตรฐานของผลติภณัฑเ์บเกอรี 

2 

13 สถานการณ์และแนวโน้มตลาด 
เบเกอรใีนธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

2 

14 กระบวนการในการสรา้งธุรกจิผลติภณัฑเ์บเกอร ี  
ตวัอยา่งนวตักรรมเบเกอร ี

2 
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15 คน้ควา้ขอ้มลูแผนธุรกจิเบเกอร ี 2 นกัศกึษาค้นคว้าข้อมู
ล และน าเสนอ 

 
16 น าเสนอตวัอยา่งแผนธุรกจิเบเกอร ี 2 

17 สอบปลายภาค   

 
 
แผนการสอน (ปฏบัตกิาร) 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมที่จัดให้ 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1 ชีแ้จงรายละเอยีด และขอ้ตกลงต่าง ๆ ในการท าปฏบิตักิาร  2 ผศ.ผาณิต  
 2 ปฏบิตักิารที ่1 การตรวจสอบคุณภาพ ของยสีต ์ 

และผงฟูและ การผลติขนมปังแบบขัน้ตอนเดยีว 
 (ขนมปังแซนวชิ (ขนมปังปอนด์)) 

2 

3 ปฏบิตักิารที ่2การผลติขนมปังแบบสองขัน้ตอน 
(ขนมปังฝรัง่เศส-ขนมปังกระเทยีม)และมฟัฟิน (Muffin) 

2 

4 ปฏบิตักิารที ่3การผลติขนมปังแบบทุ่นเวลา 
(ขนมปังหวาน—ขนมปังแฮมชสี,ขนมปังเนยสด) 

2 

5 ปฏบิตักิารที ่4  การผลติพฟัเพสตร ี
(พายไก่  พายไสก้รอก และพายกรอบ) 

2 

6 ปฏบิตักิารที ่5  การผลติเอแคลร ์และครมีพฟั 
 

2 

7 คน้ควา้ขอ้มลูท ารายงาน 2 

8 สอบกลางภาค - 

9 ปฏบิตักิารที ่6 การผลติเคก้ชนิดชฟิฟ่อน 
(เคก้โรลสบัปะรด และ เคก้โรลใบเตย) 

2 ผศ.ผาณิต  
 

10 ปฏบิตักิารที ่7  
การผลติเคก้ชนิดส่วนผสมขน้เป็นฟอง(เคก้ชอ็กโกแลตหน้า
นิ่ม) 

2 

11 ปฏบิตักิารที ่8การผลติคุกกีเ้นย 2 

12 ปฏบิตักิารที ่9ผลติเคก้ชนิดแบตเตอร ์(เคก้เนย) 2 

13 ปฏบิตักิารที ่10การผลติพายรว่น(พายมะพรา้วอ่อน) 2 

14 คดิและวางแผนท าผลติภณัฑเ์บเกอรนีวตักรรม 2 นกัศกึษาคดิ 
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15 ท าผลติภณัฑเ์บเกอรนีวตักรรม       2 วางแผนและลงมือ
ท า 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนด 
เวลาการ
ประเมิน 
(สัปดาห์

ที่) 
1 คณุธรรม จริยธรรม 

(1) 
มีวินยัตรงเวลาและมีความรับผิดชอบสงูทัง้ต่
อตนเองวิชาชีพและสงัคม 
(2) แสดงความช่ือสตัย์สจุริตอยา่งสม ่าเสมอ 
(3) ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยคณุธรรมและจริยธรรม 
(4) 
เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรแล
ะสงัคม 

 
(1) 
การเข้าชัน้เรียนตรงเวลาและการรับผิดชอบใ
นงานท่ีมอบหมาย 
(2) การรับผิดชอบในงานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
(3) การรับผิดชอบในงานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
(4) การปฏิบตัติามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

1-18 

2 ความรู้ 
(1) 
มีความรู้ในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจอาหาร
อยา่งกว้างขวางและเป็นระบบ 
(2) 
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลกัการและทฤ
ษฎีด้านการจดัการธุรกิจอาหาร 
(3) 
สามารถน าหลกัการและทฤษฎีไปประยกุต์ 
(4) 
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลกัการของศาส
ตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและน ามาใช้เป็นพืน้ฐานใน
ด้านการจดัการธุรกิจอาหาร 

 
(1) การตอบค าถาม การสอบ 
 
(2) การตอบค าถาม 
การท ารายงานและการสอบ 
(3) การตอบค าถาม 
การท ารายงานและการสอบ 
การท าปฏิบตักิาร 
(4) การตอบค าถาม 
การท ารายงานและการสอบ 

1-18 

3 ทกัษะทางปัญญา 
(1) 

 
(1) การน าเสนอรายงาน 

1-18 
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กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนด 
เวลาการ
ประเมิน 
(สัปดาห์

ที่) 
มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โ
ดยใช้หลกัการท่ีได้เรียนมาตลอดจนสามารถ
น าความรู้ไปประยกุต์ในสถานการณ์จริงได้ 
(2) 
สามารถแก้ปัญหาทางการจดัการธุรกิจอาหา
รได้โดยน าหลกัการตา่งๆมาอ้างอิงได้อยา่งเห
มาะสม 
(3) มีความใฝ่หาความรู้ 

การท ารายงานการท าปฏิบติการ 
และการท าcase study 
 
 
(2) การน าเสนอรายงาน 
การท ารายงานการท าปฏิบติการ  
การท าcase study  
และการสอบ 
(3) การน าเสนอรายงาน การท ารายงาน 

4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) สามารถท างานกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
 
(2) 
มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย  
(3) 
สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และวฒัน
ธรรมองค์กร 
(4) 
มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานในองค์กรแล
ะบคุคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

 
 

(1) การท างานกลุม่ท่ีมอบหมาย  
ผลท่ีได้จากการท าปฏิบตักิาร และรายงานผล 
(2) ผลท่ีได้จากการท าปฏิบตักิาร 
และรายงานผล 
(3) 
การท างานกลุม่ท่ีมอบหมายและการปฏิบตัติ
ามข้อตกลงและระเบียบ 
(4) การท างานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
 
(5) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย  

1-18 

5 ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) 
มีทกัษะการใช้ภาษาไทยได้อยา่งมีประสิทธิภ
าพ 
(2) 

 
 
(1) 
การใช้ภาษาและวิธีการน าเสนอผลงานและก
ารท ารายงาน 

1-18 
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กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนด 
เวลาการ
ประเมิน 
(สัปดาห์

ที่) 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บร
วมรวมข้อมลู และการน าเสนอ 
(3) 
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิตใินการวิเ
คราะห์และน าเสนอ 

(2) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
และการน าเสนอผลงาน 
(3) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 

1 การทดสอบยอ่ย (Quiz) 7,15 5% 

2 การเขา้ท าปฏบิตักิาร  รายงานปฏบิตักิาร 
มกีารคน้ควา้วเิคราะห ์วจิารณ์ 
และสรปุผลการทดลองโดยใชห้ลกัทางวชิาการ 

1-15 20% 

3 การเขยีนแผนธุรกจิเบเกอร ีและน าเสนอแผนฯ 13-15 15% 

4 การสอบกลางภาค 8 30% 

5 การสอบปลายภาค 16 30% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 ต าราที่ก าหนด(ให้นกัศกึษาdownloadจาก itunes U) 
ผาณติ  รจุริพสิฐิ. 2558. เอกสารค าสอนวิชาSD324เทคโนโลยีและธรุกิจผลิตภณัฑ์ 
เบเกอรี.กรงุเทพมาหานคร. สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
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          มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
ผาณติ  รจุริพสิฐิ. 2556. คู่มือปฏิบติัการ   วิชาSD324เทคโนโลยีและธรุกิจผลิตภณัฑ์ 
เบเกอรี.กรงุเทพมาหานคร. สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
          มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
 
6.2 หนังสือที่แนะน าและเอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย (In Thai) :  
จติธนา  แจม่เมฆ และอรอนงค ์ นยัวกุิล. 2523. เบเกอรีเทคโนโลยีเบ้ืองต้น . กรงุเทพมหานคร : 
กรงุสยามการพมิพ์. 
อรอนงค ์ นยัวกุิล. 2532 . ข้าวสาลี : วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี . กรงุเทพมหานคร : กราฟฟิค 
แอนดป์ริน้ติง้เซน็เตอร์. 
American Association of Cereal Chemists (AACC). 2000.Approved Methods. St.Paul, MN: 
 AACC International. 
Matz,S.A. 1992. Bakery  Technology  and Engineering. 3 th ed. New York : AVI Publishing. 
Hebeda,R.E.  1996. Baked  Goods  Freshness. New York : Marcel Dekker. 
Stauffer, C.E.  1991. Functional  Additives for Bakery  Foods. New York : AVI Publishing. 
Pyler,E.J. 1988. Baking Science & Technology 3 th ed. Missouri,U.S.A. : Sosland Publishing 
 
6.3 ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ   
      - หนงัสอื วารสาร และแหล่งขอ้มลูต่างๆ ในหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
- กระบวนการผลติเบเกอรต่ีางๆ ใน www.youtube.com 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ให้นกัศกึษาทกุคนท าการประเมินการสอนของอาจารย์ผา่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวิทยาลยัและเสนอแนะเพื่อกา
รปรับปรุงรายวิชา 
7.2 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 

จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบตามบทเรียน 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนกลยทุธ์การสอนทกุภาคการศกึษา 
มีการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนใหม่ๆ  ทกุปี 
อาจารย์ประชมุหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 
7.4 กระบวนการพสูิจน์มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

ผู้สอนพิจารณาจากผลการทดสอบ 

http://www.youtube.com/
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รวมทัง้สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินผลการศกึษาประเมินข้อสอบและผลการสอบ 
ความเหมาะสมของการให้คะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนเนือ้หาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้ 
หากมีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในท่ีประชมุสาขาวิชาฯ เพื่อพิจารณาตอ่ไป 

 


