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ประมวลการสอนรายวิชา 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี  1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1. รหสั และ ช่ือรายวิชา SD329 การประกอบธุรกจิอาหารเชงิสรา้งสรรค์  (SD329 Creative Food 

Entrepreneuship)                 
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 ่3              
6. บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    
    - 
7. วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  

- 
8. สถานท่ีเรียน 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรงุเทพมหานครฯ 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของวิชา ครัง้ล่าสดุ  

 1 มถุินายน พ.ศ.2558 
 

หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 
1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

-  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการจ าแนกประเภทกลุ่มธุรกิจอาหารตามชนิด
ผลิตภณัฑ ์กระบวนการในการสร้างธุรกิจดา้นอาหาร การวเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การก าหนดแนวคิดธุรกิจ  
การน านวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์   

-  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบั แนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวตักรรม การเขียนและ
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พฒันาแผนธุรกิจดา้นอาหาร 
 

2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  
- เพื่อปรบัปรงุเนื้อหาการเรยีนใหม้คีวามทนัสมยัต่อนวตักรรมการประกอบธุกจิอาหาร  

 
หมวดท่ี 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
การจ าแนกประเภทกลุ่มธุรกิจอาหารตามชนิดผลิตภณัฑ ์ กระบวนการในการสร้างธุรกิจดา้นอาหาร  การ
วเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจ  การก าหนดแนวคิดธุรกิจ แนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวตักรรม  การน า
นวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ การเขียนและพฒันาแผนธุรกิจดา้นอาหาร 
 
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 ผลติภณัฑส์นิคา้อาหารชนิดต่างๆทีไ่ดร้บัการพฒันาผลติภณัฑจ์าก
ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว. )เพื่อใหน้กัศกึษาเกดิความรูค้วามเขา้ใจ
ขัน้ตอนการพฒันานวตักรรมผลติภณัฑอ์าหารประเภทต่างๆและการพฒันาบรรจภุณัฑข์องสนิคา้จากทุก
ภาคทีเ่ขา้รว่มโครงการกบั สสว. 

-อธบิายผลติภณัฑอ์าหารชนิดต่างๆทัว่โลกทีต่ดิอนัดบั 100 อนัดบัแรกแบรน์ยอดนิยมโดย
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วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเหตุใดสนิคา้เหล่านัน้จงึเป็นแบรน์ยอดนิยมและยงัคงมผีลติภณัฑว์างจ าหน่ายใน
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

-อธบิายแนวคดิการสรา้งนวตักรรมสนิคา้ประเภทธุรกจิอาหารโดยใชแ้นวความคดิจากประเทศ
ญีปุ่่ นทีม่ ีหนึ่งผลติภณัฑห์นึ่งหมูบ่า้น (One Village One Product) และประเทศเกาหลใีตท้ีม่หีน่วยงาน 
Korea Culture and Content Agency (KOCCA) ท าหน้าทีใ่นการวางกลยทุธท์ัง้หมด 

 
 
1.3 วิธีการประเมินผล 

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

- นกัศกึษาสามารถอธบิายการจ าแนกประเภทกลุ่มธุรกิจอาหารตามชนิดผลิตภณัฑ์ 
- นกัศกึษาสามารถอธบิาย กระบวนการในการสร้างธุรกิจดา้นอาหาร 
- นกัศกึษาสามารถอธบิายการวเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจและการก าหนดแนวคิดธุรกิจ 
- นกัศกึษาสามารถอธบิายแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวตักรรมและการน านวตักรรมไป

ใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
- นกัศกึษาสามารถอธบิายการน านวตักรรมไปใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารหน่ึงผลิตภณัฑ ์หน่ึง

ต าบลประเภทต่างๆในเชิงพาณิชย ์  
- นกัศกึษาสามารถอธบิายการเขียนและพฒันาแผนธุรกิจดา้นอาหาร 

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 

- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีน การตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีน และการสอบวดัความรู ้โดยมี
การสอบยอ่ยและสอบเป็นทางการ     2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  

- ท ารายงานงานมอบหมายรายบุคคลและประเมนิความสนใจการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน       
- การท ารายงาน เป็นกลุ่มและการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีน  
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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  
3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน การสอบยอ่ย  (Quiz) แบบรายบุคคล 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

เน้นการท างานเป็น กลุ่ม โดยมกีารท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอืแบ่งงานยอ่ยโดย
มอบหมายใหช้่วยกนัคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อใชเ้ขยีนรายงานและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา หน้า
ชัน้เรยีนและเขยีนสรปุในรายงาน 
4.2 วิธีการสอน 

สอนโดย การบรรยายและ มกีารแบ่งกลุ่มและ มกีจิกรรมท างานเป็นกลุ่ม และมกีารเปลีย่นกลุ่ม
ท างานตามภาระงานทีม่อบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาท างานไดก้บัผูอ้ื่นได ้โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพื่อนที่
ใกลช้ดิ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

การประเมนิจากการแสดงออกอยา่งมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน  การสอบกลางภาคเรยีน การสอบ
ปลายภาคเรยีน และประเมนิผลงานจากรายงานของนกัศกึษารวมทัง้จ านวนครัง้ในการเขา้ชัน้เรยีน 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีต้องพฒันา 

- การคน้ควา้สบืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต การสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส ์แบบ Active-
Learning และ YouTube เป็นตน้ 

- การน าเสนอขอ้มลูเชงิสถติิวเิคาระหเ์ปรยีบเทยีบ และการน าเสนอขอ้มลูใหเ้ขา้ใจงา่ย โดยเสนอ
เป็นกราฟแบบต่างๆ แสดงค่าเฉลีย่ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการท างาน     

- การใช ้PowerPoint ในการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
5.2 วิธีการสอน 

การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต กรณศีกึษา
ประเภทผลติอาหารชนิดต่างทีม่นีวตักรรม และมกีารน าเสนอโดยใช้  PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้
เรยีน Download ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูต่างๆมาใชป้ระกอบการเขยีนรายงาน 



แบบ มคอ. 3 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมนิจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา การสอบยอ่ย  

(Quiz) ในชัน้เรยีนและผลการสอบของการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
 
หมวดท่ี 5.  แผนการสอนและการประเมินผล  

 
5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 การจ าแนกประเภทกลุ่มธุรกิจอาหารตามชนิด
ผลิตภณัฑ์ 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

2 กระบวนการในการสร้างธุรกิจดา้นอาหาร การ
วเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจ  

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

3-4 การก าหนดแนวคิดธุรกิจ 3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

5 แนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวตักรรม 3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

6-7 ตวัอยา่งผลิตภณัฑอ์าหารประเภทต่างๆของแนวคิดและ
กระบวนการในการสร้างนวตักรรม 
สอบกลางภาคปลายสปัดาหท่ี์ 8 วนัองัคารท่ี 13- 
วนัจนัทรท่ี์ 19 สิงหาคม 2556 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

9-10 ตวัอยา่งผลิตภณัฑอ์าหารประเภทต่างๆท่ีมีนวตักรรม
จากประเทศต่างๆ 
 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

11 แนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวตักรรม
ผลิตภณัฑอ์าหารจากจงัหวดัต่างๆทัว่ทุกภูมิภาคท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมกบัส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.) ในการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร
และบรรจุภณัฑ์ 
 

3   ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

12 แนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวตักรรม
ผลิตภณัฑอ์าหารจากจงัหวดัต่างๆทัว่ทุกภูมิภาคท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมกบัส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.) ในการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร
และบรรจุภณัฑ ์วเิคราะห์เปรียบเทียบผลิตภณัฑอ์าหาร 

3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 



แบบ มคอ. 3 
 

ก่อนและหลงัไดรั้บการส่งเสริมจาก สสว. 
 

13 การน านวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 3   ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

14-15 การเขียนและพฒันาแผนธุรกิจดา้นอาหาร 3 ผศ.ดร.สุรพงษ์ พนิิจกลาง 

5.2 แผนการประเมินผล 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล
ปลายภาค 

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. Peter F. Drucker  Innovation and Entrepreneuship Revised Edition Christopher Bones,  
Oxford, UK, 2007. 
2. John Bessant and Joe Tidd Innovation and Entrepreneuship Second Edition John Wiley & 
Son Ltd, UK, 2011.  

 
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมลูอ้างอิง ท่ีส าคญั 
1.  รอ้ยผลติภณัฑส์รา้งสรรคเ์ศรษฐกจิไทย โครงการ SMEs ไทยเขม้แขง็ 2010  
    ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) บรษิทั ท า ได ้ไง จ ากดั 2554  
2.  Food Insight Connect ปีที ่3 ฉบบัที ่10 เมษายน-มถุินายน 2554 
3.  Food Insight Connect ปีที ่3 ฉบบัที ่9 มกราคม-มนีาคม 2554 
4.  Food Today Vol.3 No.1January-February 2011 
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3. หนังสือ เอกสาร และข้อมลูอ้างอิง ท่ีแนะน า  
- Center for Innovative Food Technology http://ciftinnovation.org/ 
- Food business Innovation Network http://fyi.uwex.edu/foodbin/ 
- Centre for food Innovation http://www.shu.ac.uk/sbs/research/food-innovation/ 
- Food and Drink Innovation http://www.fdin.org.uk/ 
- Innovation in the Food Industry  
http://www.foodproductdesign.com/blogs/hotpot/2011/04/innovation-in-the-food-industry.aspx 
- YouTube Veijo Merilainen on Innovation in the Agri-Food Industry of Finland - The Experience  
of Valio 

- YouTube What is system innovation? 

- YouTube Develop New Foods: Study Food Industry Marketing and Administration 
- YouTube Future of food and drink industry: fast, quality, value,customer service. Keynote 
conference speaker 
- YoutTube 2011 food trends predictions yt.wmv 
 
 
หมวดท่ี  7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  

 
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  และ
เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุหวัขอ้การเรยีน 
2. การประเมินการสอน 

ท าการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบตามบทเรยีนก่อนและหลงับรรยาย 
3. การปรบัปรงุการสอน 

สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวน ขอ้มลูทีท่นัสมยัของรายวชิา การสอนทุกภาคการศกึษา 
อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและ
ระดบัขัน้คะแนน  
5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนิสติ คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เขา้ที่
ประชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและ วธิีการสอนทีใ่ช ้หากมกีาร
เปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
 


