
  แบบ มคอ.3 

วชิาการนํา  จรยิธรรมเด่น 

ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  

                                    คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF452 การแปรรปูอาหารเชงิการคา้  

                                  (SF452 Commercial Food Processing)  

1.2 จาํนวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(2-3-4)   

1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

หลายหลกัสตูร 

1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเลอืกเสร ี

1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผูช่้วยศาสตราจารยส์ุภางค ์เรอืงฉาย และ ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภญิญา เจรญิกูล 

1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 / ทุกชัน้ปี 

1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) สาํหรบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)    

ไมม่ ี

1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)  

ไมม่ ี

1.8 สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

1.9 วนัท่ีจดัทาํประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ 

15 สงิหาคม 2559 

 

2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1) เพื่อใหน้กัศกึษาทราบทฤษฎ ีหลกัการและขัน้ตอนของกระบวนการแปรรปูอาหารต่าง ๆ 

2) เพื่อใหน้กัศกึษานําความรูด้า้นทฤษฎมีาใชใ้นทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  

เพื่อใหเ้น้ือหามคีวามทนัสมยั 
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3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  

3.1 คาํอธิบายรายวิชา  

แนวโน้มตลาดของผลติภณัฑอ์าหารเชงิการคา้ เทคนิคการคดัเลอืกและเตรยีมวตัถุดบิ กรรมวธิกีาร

ผลติอาหารเชงิการคา้ 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากเน้ือสตัว ์ ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากพชื และ

ผลติภณัฑเ์บเกอรแีละไอศกรมี การเลอืกใชบ้รรจภุณัฑแ์ละวธิกีารเกบ็รกัษาเพื่อคงคุณภาพของผลติภณัฑ ์

รวมถงึการวเิคราะหต์น้ทุนและจดุคุม้ทุน 

3.2 จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 

30 ชัว่โมง/ภาค

การศกึษา 

สอนเสริม 

ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  

30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 

5 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ 

4 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

ใหน้ักศกึษาตระหนักและมคีวามรบัผดิชอบต่องานที่ไดม้อบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม มี

วนิัยและมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีน เขา้เรยีนและส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด มี

ความซื่อสตัยส์ุจรติ เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผู้ร่วมงาน และการรบัฟงัการแสดงความ

คดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน  

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    

- ยกตวัอยา่งการขาดความรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละการประพฤตทิีผ่ดิจรรยาบรรณในวชิาชพี 

- การแตะบตัรนักศกึษาดว้ยตนเองก่อนเขา้เรยีนทุกครัง้ เพื่อตรวจสอบการเขา้เรยีนและการมา

สายกว่าเวลาทีก่ําหนด 

- กําหนดเวลาการส่งงาน และกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

- นกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ จะถูกตดัคะแนนความสนใจในชัน้เรยีน 

- เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาถามหรอืตอบคาํถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีนในโอกาสต่างๆ 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

ประเมนิผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชัน้เรยีน การมวีนิัยต่อการเรยีน การตรงต่อเวลาและ

การเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผู้อื่น การเคารพผู้อาวุโสและอาจารย ์ โดยประเมนิเป็นรายบุคคล

และรายกลุ่ม 
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4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 

ความรูพ้ื้นฐานของวตัถุดบิ แหล่งที่มา การคดัเลอืกและการเก็บรกัษาวตัถุดบิ และกรรมวธิกีาร

แปรรปูผลติภณัฑก์ลุ่ม เน้ือสตัว ์ผกัผลไม ้ชา กาแฟ ช๊อกโกแลต็ เบเกอรแีละไอศกรมี การเลอืกใชบ้รรจุ

ภณัฑ์และวิธีการเก็บรกัษา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการ

วเิคราะหต์น้ทุนและจดุคุม้ทุน 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 

การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั (Student – Centered Approach) ไดแ้ก่ การบรรยาย, 

การฝึกปฏบิตั ิโดยใช้สื่อการสอน ไดแ้ก่ การนําเสนอในรปูแบบ Powerpoint ซึง่ประกอบไปด้วยรปูภาพ

และสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เช่น VCD, DVD รวมทัง้ตวัอย่างของจรงิ ทัง้ในบรรยายและปฏบิตักิาร การเรยีนรู้

ผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต แบบ UTCC iHybrid เน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าข้อมูลเพิม่เติมและ

หาทางแก้ไขปญัหาด้วยตนเองหรอืภายในกลุ่ม โดยยกตวัอย่างการใชค้วามรูใ้นวชิาต่างๆทีส่มัพนัธก์นั 

ทัง้วชิาในสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารเอง และในสาขาวชิาอื่นๆ รวมทัง้ยกตวัอย่าง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีพื่อแก้ไขปญัหาในการแปรรปูอาหาร และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 

- การสอบวดัความรู ้โดยมกีารสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

- ประเมนิจากพฤตกิรรมทัง้ในชัน้เรยีน  

- ประเมนิจากการทาํปฏบิตักิาร และการนําเสนอรายงานปฏบิตักิารหน้าชัน้เรยีนและ  

4.3 ทกัษะทางปัญญา       

(1) ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะการคดิวเิคราะหป์ญัหาและหาแนวทางการแกไ้ข โดยใชค้วามรูท้างทฤษฎแีละทางปฏบิตั ิ 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

- ฝึกตอบปญัหาในชัน้เรยีน และการให้แสดงความคดิเห็น และระดมสมองในการแก้ไขปญัหา 

และให้ตอบคําถามเป็นรายบุคคลและกลุ่มในชัน้เรยีนโดยให้นักศึกษาค้นคว้าเพิม่เติมการแหล่งข้อมูล

อื่นๆนอกเหนือจากทีเ่รยีนในชัน้เรยีน และความรูต่้างๆ ทีน่กัศกึษามรีว่มในการตอบคาํถามดว้ย 

- ฝึกใหน้กัศกึษามทีกัษะในการทําปฏบิตักิารโดยสามารถวางแผนและสามารถแกไ้ขปญัหาทีอ่าจ

เกดิขึน้ในขณะทาํปฏบิตักิารได ้

- การสรปุและวจิารณ์ผลการทดลองในปฏบิตักิารและการนําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

ประเมนิจากการตอบปญัหาในชัน้เรยีน และการนําเสนอหน้าชัน้เรยีนและการส่งงานต่างๆ 
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4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

เน้นการทาํงานเป็นกลุ่มในการทาํปฏบิตักิารซึง่จะมทีัง้รว่มกนัทํางานและแบ่งงานรบัผดิชอบ 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

การฝึกปฏบิตักิาร การกําหนดใหม้กีารส่งงานต่างๆ ในปฏบิตักิาร และการนําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

โดยใหม้กีารทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถทํางานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และรบัผดิชอบรว่มกนัในการ

ส่งงานตามเวลาทีก่ําหนด 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

การประเมินจากการมีส่วนร่วมในชัน้เรยีน การส่งงานต่างๆตามกําหนด และคุณภาพการ

นําเสนองานหน้าชัน้เรยีน 

4.5 ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การวเิคราะหข์อ้มลู และการอภปิรายผลการทดลอง 

- การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- แนะนําการวเิคราะหข์อ้มลู และการอภปิรายผลการทดลองในปฏบิตักิาร 

- การนําเสนอโดยใช ้PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้เรยีน การเลอืกวธิกีารนําเสนอทีเ่ขา้ใจ

งา่ย อยา่งเป็นระบบ 

- การสอนโดยมกีารนําเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต  

- ใหน้กัศกึษาไดใ้ชร้ะบบ UTCC iHybrid และศกึษาคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

- ใหน้กัศกึษาทาํคลปิวดีโีอดว้ย iPad และเผยแพรท่างสื่อออนไลน์ 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมนิจากคุณภาพงานต่างๆ ทัง้ทีนํ่าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน การส่งงาน และคลปิวดิโีอ  
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5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน (บรรยาย) 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จาํนวน 

ชัว่โมง 
ผูส้อน 

1-2 บทท่ี 1 ผลติภณัฑป์ระมง เน้ือสตัว ์และไข ่

 

4 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

3-4 
บทท่ี 2  ผลติภณัฑน์มและไอศกรมี  

 

4 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

5 
บทท่ี 3 การเลอืกใชบ้รรจภุณัฑแ์ละวธิกีารเกบ็

รกัษา 

2 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

6-7 บทท่ี 4  ความคดิผลติภณัฑแ์ละการออกแบบ

บรรจภุณัฑ ์

3 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

7-8 บทท่ี 5 ตน้ทุนและการวเิคราะหจ์ดุคุม้ทุน 

 

3 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

9 ----------------------------------- สอบกลางภาค ----------------------------------- 

10-11 บทท่ี 6 ผลติภณัฑจ์ากผกัและผลไม ้

 

4 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

12 บทท่ี 7 ช๊อกโกแลต็และผลติภณัฑ ์ 

 

2 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

13 บทท่ี 8 ชา กาแฟ และกระบวนการผลติ 

 

2 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

14-15 บทท่ี 9 ผลติภณัฑจ์ากธญัพชื และการแปรรปู 

 

3 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

15-16 บทท่ี 10  ผลติภณัฑเ์บเกอร ี

 

3 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 
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5.2 แผนการสอน (ปฏิบติัการ) 

วนัท่ี หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จาํนวน 

ชัว่โมง 
ผูส้อน 

25 ส.ค. 59 ปฏิบติัการท่ี 1 น้ําผลไม ้
3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 

ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

1 ก.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 2 แยม เยลลี ่มารม์าเลด 
3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 

ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

8 ก.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 3 ไอศกรมี 
3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 

ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

15 ก.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 4 ไสก้รอก 
3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 

ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

22 ก.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 5 ลกูชิน้ 
3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 

ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 

27 ต.ค. 59 ปฏิบติัการท่ี 6 ผลไมอ้บแหง้/ผลไมก้วน 
3 ผศ.สภุางค ์ เรืองฉาย 

ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

3 พ.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 7 ชอ็คโกแลตมสู 
3 ผศ.สภุางค ์ เรืองฉาย 

ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

10 พ.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 8 เคก้กาแฟ 
3 ผศ.สภุางค ์ เรืองฉาย 

ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

17 พ.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 9 ขา้วแตนทรงเครือ่ง 
3 ผศ.สภุางค ์ เรืองฉาย 

ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

24 พ.ย. 59 ปฏิบติัการท่ี 10 พาย 
3 ผศ.สภุางค ์ เรืองฉาย 

ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 
 

5.3 แผนการประเมินผล 

การ 

ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียน

รายงาน โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์

กาํหนด 

สดัส่วนของ 

การประเมินผล

ปลายภาค 

1 การทําปฏบิตักิารและการส่งรายงานปฏบิตักิาร 2-6, 10-14 30% 

2 การส่งคลปิวดิโีอ 16 5% 

3 การเขา้หอ้งบรรยาย 1-16 5% 

4 การทดสอบยอ่ย 1-16 10% 

5 การสอบกลางภาค 9 25% 

6 การสอบปลายภาค 17-18 25% 
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6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 

6.1 ตาํราท่ีกาํหนด 

สุภางค ์เรอืงฉาย.  2559.  การแปรรปูอาหารเชิงการค้า.  กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดั

สาํเนา) 

สุภางค ์เรอืงฉาย.  2559.  ปฏิบติัการการแปรรปูอาหารเชิงการค้า.  กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย. (อดัสาํเนา) 

อภญิญา  เจรญิกูล.  2559.  การแปรรปูอาหารเชิงการค้า.  กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  

(อดัสาํเนา) 

อภญิญา  เจรญิกูล.  2559.  ปฏิบติัการการแปรรปูอาหารเชิงการค้า.  กรงุเทพมหานคร : สาขาวชิา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย. (อดัสาํเนา) 

6.2 หนังสือท่ีแนะนําและเอกสารอ้างอิง 

- 

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

www.youtube.com 

7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ให้นักศึกษาทุกคนทําการประเมนิการสอนของอาจารย์ผ่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลยั และ

เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 

- 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา อาจารยป์ระชุมหารอืปญัหาการเรยีนรูข้อง

นกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและ

ระดบัขัน้คะแนน 

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนักศกึษา 

เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้่วมสอน เพื่อวเิคราะหป์ญัหา ทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้เพื่อ

การปรบัปรงุ 

 


