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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี/ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1  ช่ือรายวิชาและรหสั           SF444 การพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร 
1.2  จ านวนหน่วยกิต               3 หน่วยกติ     3(2-2-5)   
1.3  หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 
        1.3.1  หลกัสตูร 
               วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
        1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

   วชิาเอกเลอืก 
1.4  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

 ผศ.สุภางค ์ เรอืงฉาย 
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่4               
1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    

ไมม่ ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  
 17 สงิหาคม พ.ศ.2558 

 
2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
1)  เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูห้ลกัการการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารทีถู่กตอ้ง 
2) เพื่อใหน้กัศกึษาไดฝึ้กทกัษะการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารใหเ้กดิความช านาญพรอ้มทีจ่ะออกสู่การท างานจรงิได้ 
3) 
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เพื่อใหน้กัศกึษาไดรู้จ้กัการวางแผนการทดลองและวธิกีารวเิคราะหผ์ลทางสถติขิองผลติภณัฑอ์าหารทีไ่ดร้บัการพฒันาแลว้ 
4) เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้หน็สภาพหอ้งปฏบิตักิารทดสอบทางประสาทสมัผสัทีเ่หมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรม 
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   

- 
 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  

3.1 ค าอธิบายรายวิชา               

SF444 การพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
 ( Food Product Development) 
แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร  ปัจจยัท่ีค  านึงถึงทั้งดา้นทรัพยากร เทคโนโลยแีละเศรษฐกิจ 
หลกัการคิดสูตรและทดลองผลิตภณัฑใ์หม่ 
การทดสอบความชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละการประเมิน ค่าการทดสอบเพื่อสรุปผล 
หลกัวธีิและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลในการทดลอง และมีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
40  

คาบ/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 คาบ/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
5 คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
1 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม

 ตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชพี 
และมคีวามรบัผดิชอบต่อการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพส าหรบัผูบ้รโิภค (1.1)

แสดงความซื่อสตัยส์ุจรติอยา่งสม ่าเสมอ (1.2)
 มวีนิยัต่อการเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ และตรงต่อเวลา 

รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม  (1.3)
 มคีวามเคารพต่อกฏระเบยีบของสถาบนั โดยการแต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

(1.4)
มคีวามเคารพและรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มชัน้เรยีนทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่ม  (1.5) 
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(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
 ใชก้ารสอนแบบสื่อสองทาง เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดต้ัง้ค าถาม หรอืตอบค าถาม 

หรอืแสดงความคดิเหน็ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม (1.1) 
 ยกตวัอยา่งกรณศีกึษา เกีย่วกบัการขาดจรรยาบรรณในวชิาชพี (1.1) 
 อาจารยป์ฏบิตัตินเป็นตวัอยา่ง โดยใหค้วามส าคญัต่อจรรยาบรรณวชิาชพี (1.1) 
 นกัศกึษาจะตอ้งท าการลงชื่อเขา้เรยีนดว้ยตนเองทุกครัง้ หา้มมใิหม้กีารลงแทนกนั (1.2) 
 มกีารเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีนทุกครัง้ทัง้บรรยายและปฏบิตักิาร  

และมกีารใหค้ะแนนความสนใจในชัน้เรยีน  10 % โดยในชัว่โมงปฏบิตักิารมกีารก าหนดว่า (1.3) 
 ถา้เขา้เรยีนหลงัเวลา 15 นาท ีใหถ้อืว่ามาสาย 
 ถา้เขา้เรยีนหลงัเวลา 30 นาท ีใหถ้อืว่าขาดเรยีน 
 การมาสาย 3 ครัง้ ใหถ้อืว่าขาดเรยีน 1 ครัง้ 
 การขาดเรยีนเกนิกว่า 3 ครัง้ ใหถ้อืว่าไมส่ทิธิส์อบ 
 ในชัว่โมงปฏบิตักิารมกีารแบ่งงานใหน้กัศกึษารบัผดิชอบในการท าการทดลอง  

และน าผลมาเขยีนรายงานกลุ่มละ 1 ฉบบั โดยก าหนดวนัส่งงานคอืสปัดาหส์ุดทา้ยของการเรยีนการสอน 
หากเลยเวลาทีก่ าหนดจะถูกหกัคะแนน (1.3) 

 ดแูลการแต่งกายและตกัเตอืนนกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ 
หากพบอกีจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชัน้เรยีน (1.4) 

 เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
มกีารตัง้ค าถามหรอืตอบค าถามเป็นระยะๆ ในระหว่างการบรรยายและปฏบิตักิาร  (1.5) 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

 การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน และการตรงต่อเวลา จากการเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีน (1.2, 1.3)
 ประเมนิผลจากการส่งงานภายในเวลาทีก่ าหนด  (1.3)
 ประเมนิจากการทีน่กัศกึษาไมแ่ต่งกายผดิระเบยีบอกี  

หากพบอาจมกีารตดัคะแนนความสนใจในชัน้เรยีน (1.4)
 การประเมนิการรบัฟังความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มชัน้เรยีน  

โดยดจูากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน (1.5) 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้

 มคีวามรูต้ามหลกัการและทฤษฎใีนดา้นการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพส าหรบัผูบ้รโิภค  (2.1)
 มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ สถติ ิเคมอีาหาร การแปรรปูผลติภณัฑ์ (2.2)
 มคีวามรูท้างความกา้วหน้าทางวชิาการดา้นการผลติในโรงงาน(2.3)
 มคีวามรูด้า้นกฎระเบยีบ/หรอืขอ้ก าหนดทางวชิาการทีเ่ปลีย่นแปลงไป  (2.4) 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้

 การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ การสอนแบบคดิวเิคราะห์ (Critical thinking) 
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การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้(Co-Operative Learning) การสอนบรรยายแบบ Active Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษาถาม-ตอบในชัน้เรยีน รวมถงึการสอนในระบบ UTCC Hybrid Learning System 
เพื่อใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาเพิม่เตมิเองทีบ่า้น (2.1-2.4) 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั

 การทดสอบวดัความรู ้โดยการสอบอยา่งเป็นทางการ 2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)
 การทดสอบวดัความรู ้โดยการสอบเกบ็คะแนน 1 ครัง้ 
 ท ารายงานกลุ่ม และประเมนิความรูต่้างๆ ทีน่กัศกึษาไดร้บัจากชัน้เรยีน  

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

 สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิจากผลการทดลอง ประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ แลว้น ามาสรปุ (3.1)
 สามารถวเิคราะหปั์ญหา และแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา 

และเสนอแนวทางการแกไ้ขทัง้ในและนอกชัน้เรยีน (3.2)
 สามารถใชท้กัษะทางทฤษฎมีาประยกุตแ์ละปรบัปรงุใชใ้นสถานการณ์จรงิ  (3.3)
 มทีกัษะภาคปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง (3.4) 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

 แบ่งกลุ่มใหน้กัศกึษาท าการทดลอง ประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ แลว้น ามาสรปุในรายงานผลการทดลอง 
หรอืน าเสนอหน้าชัน้เรยีน (3.1)

 นกัศกึษาแต่ละกลุ่มจะตอ้งวเิคราะหปั์ญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างการทดลอง  
และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว (3.2)

 ยกตวัอยา่งการประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีบัสถานการณ์จรงิ (3.3)
 ใหน้กัศกึษาไดท้ าการทดลอง และใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ดว้ยตนเอง (3.4) 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา

 ประเมนิผลจากรายงานผลการทดลอง หรอืน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
รวมถงึการตอบขอ้สอบทีถ่ามดา้นการคดิวเิคราะห์ (3.1-3.2)

 ประเมนิจากการตอบค าถามในชัน้เรยีน รวมถงึการตอบขอ้สอบทีถ่ามดา้นการประยกุตใ์ช ้(3.3)
 ประเมนิจากทกัษะภายในชัว่โมงปฏบิตักิาร  (3.4) 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ

 มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้รายบุคคล  และงานกลุ่ม (4.1)
 สามารถปรบัตวัท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดใ้นทุกสถานภาพ  (4.2)
 วางตวัและรว่มแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม (4.3)
 สามารถวางแผนและรบัผดิชอบในการเรยีนรูพ้ฒันาตนเองได้ (4.4) 
(2) 
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กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 สอนปฏบิตักิารโดยเน้นการท างานเป็นทมี  มกีารแบ่งกลุ่มกนัท าการทดลอง 
ซึง่ในแต่ละกลุ่มจะตอ้งช่วยเหลอืและแบ่งงานยอ่ยใหร้บัผดิชอบเป็นรายบุคคล  
และน าผลไปรวมกนัเพื่อใชเ้ขยีนรายงานการทดลอง (4.1, 4.3)

 มกีารเปลีย่นกลุ่มกนัท างานตามกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
เพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ างานรว่มกบัผูอ้ื่นทีไ่มใ่ช่เพื่อสนิท 
หรอือาจมกีารจดักลุ่มใหน้กัศกึษาเองโดยการจบัฉลาก (4.2)

 ใหน้กัศกึษาวางแผนการทดลอง โดยแจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนทราบส่งก่อนชัว่โมงปฏบิตักิาร 
เพื่อทีน่กัศกึษาสามารถวางแผน และรบัผดิชอบในการทดลองของตนเองได ้(4.4) 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 ประเมนิจากการมสี่วนรว่มภายในกลุ่มในระหว่างท าการทดลอง  (4.1-4.3)
 ประเมนิผลงาน และการประสานงานกนัภายในกลุ่มระหว่างท าการทดลอง (4.4) 

4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สามารถใชเ้ทคนิคทางสถติ/ิคณติศาสตร์ (เฉพาะวชิาทีม่กีารค านวณ) (5.1)
 สามารถใช ้Power point ในการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (5.2)
 สามารถคน้ควา้หาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตได้ โดยมกีารคดัเลอืกจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้(5.3)
 มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอในการรวบรวม  แปลความหมาย และสื่อสารขอ้มลู 
(5.4)
 สามารถใชค้อมพวิเตอรจ์ดัเกบ็ขอ้มลู (5.5)
 สามารถคน้ควา้หาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตได้ เพื่อตดิตามความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ี(5.6)
 สามารถใชภ้าษาไทยในการน าเสนอดว้ยการเขยีนและการพดูไดอ้ยา่งเหมาะสม  (5.7) 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ใช ้Power point ทีน่่าสนใจ ชดัเจน และงา่ยต่อการท าความเขา้ใจ ประกอบการสอนในชัน้เรยีน 
(เฉพาะวชิาทีม่กีารค านวณ) (5.1)

 ใหแ้บบฝึกหดัเพื่อใหน้กัศกึษาไดฝึ้กทกัษะการแกโ้จทยท์างคณติศาสตร์  (5.1)
 มอบหมายงานใหน้กัศกึษาไดใ้ช ้Power point ในการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน (5.2)
 แนะน าวธิกีารสบืคน้ขอ้มลู และแหล่งขอ้มลูแก่นกัศกึษา (5.3)
 มอบหมายงานใหน้กัศกึษาท าการสบืคน้ขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ  

และมกีารสอนโดยใชส้ื่อ อเิลก็ทรอนิกสใ์นระบบ  UTCC Hybrid Learning System ทีม่กีระดานขา่ว  
และกล่องขอ้ความใหน้กัศกึษาและอาจารยส์ามารถโตต้อบกนัไดท้นัทแีมอ้ยูน่อกชัน้เรยีน (5.4)

 มอบหมายงานใหน้กัศกึษาส่งรายงานทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นรปูเอกสาร และแผ่นขอ้มลู (5.5)
 สอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต  
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เพื่อเป็นตวัอยา่งกระตุน้ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ และตดิตามความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ี(5.6)
 มอบหมายงานทีต่อ้งมกีารน าเสนอทัง้ในลกัษณะของรปูเอกสาร  

และดว้ยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลย ี(5.7) 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเมนิการฝึกทกัษะการแกโ้จทยท์างคณติศาสตร์ จากการท าแบบฝึกหดั  (5.1)
 ประเมนิจากทกัษะการใช ้Power point ในการน าเสนอหน้าชัน้ (5.2)
 ประเมนิการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  จากงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย (5.3-5.6)
 ประเมนิจากความถีใ่นการเขา้ระบบ UTCC Hybrid Learning System ของนกัศกึษา (5.4)
 ประเมนิทกัษะการใชภ้าษาทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีนจากการนเสนอหน้าชัน้เรยีน  

และการเขยีนรายงาน (5.7) 
 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 การพฒันาผลติภณัฑ ์
การเลอืกแนวความคดิผลติภณัฑ์
ใหม่ 

4 บรรยายน า ยกตวัอยา่ง 
มอบหมายงานกลุ่มใหน้กัศกึษารว่
มกนัศกึษา 

ผศ.สุภางค ์

2 ความส าคญัของงานพฒันาผลติภั
ณฑต่์อผลติผลเกษตร  
รวมถงึการวจิยัตลาด 

4 บรรยายน า ยกตวัอยา่ง 
มอบหมายงานกลุ่มใหน้กัศกึษารว่
มกนัศกึษา 

ผศ.สุภางค ์

3 การประเมนิคุณภาพทางประสาท
สมัผสั 
 

2 บรรยายน า ยกตวัอยา่ง 
มอบหมายงานกลุ่มใหน้กัศกึษารว่
มกนัศกึษา 

ผศ.สุภางค ์

4-5 Basic Experimental Design 4 บรรยายน า ยกตวัอยา่ง 
ทดลองท าแบบฝึกหดั 
มอบหมายแบบฝึกหดัใหน้กัศกึษา 

ผศ.สุภางค ์

6-7 Factorial Experimental 4 บรรยายน า ยกตวัอยา่ง 
ทดลองท าแบบฝึกหดั 
มอบหมายแบบฝึกหดัใหน้กัศกึษา 

ผศ.สุภางค ์

8 สอบกลางภาค 2  ผศ.สุภางค ์

9 เยีย่มชมโรงงาน 6 พานกัศกึษาเยีย่มชมโรงงาน 
เพื่อเปิดโลกทศัน์เกีย่วกบัการพฒั

ผศ.สุภางค ์
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นาผลติภณัฑ ์

10 Mixture Design 2 บรรยายน า ยกตวัอยา่ง 
ทดลองท าแบบฝึกหดั 
มอบหมายแบบฝึกหดัใหน้กัศกึษา 

ผศ.สุภางค ์

11 สอบยอ่ยครัง้ที ่1 2  ผศ.สุภางค ์

12 Linear Programming 2 บรรยายน า ยกตวัอยา่ง 
ทดลองท าแบบฝึกหดั 
มอบหมายแบบฝึกหดัใหน้กัศกึษา 

ผศ.สุภางค ์

13 Plackett and Burman Design 2 บรรยายน า ยกตวัอยา่ง 
ทดลองท าแบบฝึกหดั 
มอบหมายแบบฝึกหดัใหน้กัศกึษา 

ผศ.สุภางค ์

14-15 การวางแผนส าหรบัโครงงาน 4 บรรยายน า ยกตวัอยา่ง 
ทดลองท าแบบฝึกหดั 
มอบหมายแบบฝึกหดัใหน้กัศกึษา 

ผศ.สุภางค ์

16 ความส าเรจ็ของผลติภณัฑใ์หม่ 2 บรรยาย ซกัถาม  
ทบทวนสรปุเนื้อหาทัง้รายวชิา  

ผศ.สุภางค ์

16 การน าเสนอรายงาน 2 นกัศกึษาเสนอรายงานปากเปล่าแ
ละสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ผศ.สุภางค ์

17 สอบปลายภาค 3  ผศ.สุภางค ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรีย
นรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สปัดาหท่ี์
ประเมิน 

สดัส่วนของ 
การประเมินผ

ล 
1.1,2.1,2.4,

3.2,3.3 
การสอบกลางภาค 8 25% 

2.1,2.3,2.4,
3.2,3.3 

การทดสอบยอ่ย (Quiz) 1 ครัง้  10 15% 

2.1,3.3,4.1,
4.2,4.3,5.7 

รายงานกลุ่มการดงูานเรือ่ง  
การพฒันาผลติภณัฑ ์

14 5% 

2.1,3.2,3.3,
4.1,4.2,4.3, 

รายงานกลุ่มเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการพฒันา 16 10% 

1.1, 
2.1,2.4,3.2,

3.3 

การสอบปลายภาค 17 30% 



 

 

8 

1.3,1.5,1.- การประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 1-16 3% 

1.3,4.3, การประเมนิพฤตกิรรมดา้นความรบัผดิชอบ 1-16 3% 

1.1,1.3,1.5,
4.1,4.2,4.3 

การประเมนิตนเองของนกัศกึษา พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม และความรบัผดิชอบ 

1-16 3% 

4.1,4.2,4.3 การประเมนิดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ
ในการท างานกลุ่ม โดยนกัศกึษาสมาชกิกลุ่ม 

1-16 3% 

4.2,4.3 การประเมนิดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและและการมสี่วนรว่
มในกจิกรรมในชัน้เรยีน โดยนกัศกึษาอื่นๆในรายวชิา 

1-16 3% 

 
      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) 
  การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ   การส่งนกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
  อื่นๆ (ระบุ) Others (Please 
specify).......................................................................................  
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6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 
สุภางค ์ เรอืงฉาย.  2557.  เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร.   
                 สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
                 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
การพฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร I.วชิยั  หฤทยัธนาสนัติ.์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร:์ 
กรงุเทพฯ, 2527.   
การพฒันาผลติภณัฑท์างโภชนาการ . ศริลิกัษณ์ สนิธวาลยั. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร:์ กรงุเทพฯ, 
2533.  

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
- 

 

7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
 

7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  
ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  

และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

จากการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบตามบทเรยีนออนไลน์ 
ก่อนและหลงัจากอ่านบทเรยีนครบทุกส่วนแลว้ 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

สาขา วชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 
มกีารฝึกอบรมกลยทุธก์ารสอนใหม่ๆ  ทุกปี 
อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขา วชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน โดยการสุ่มรายวชิา 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนิสติ คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิตราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้
หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
 


