
 1 

ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี/ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 
1.1  ช่ือรายวิชาและรหสั           SD426 การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร 
1.2  จ านวนหน่วยกิต               3 หน่วยกติ     3(2-3-4)   
1.3  หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 
        1.3.1  หลกัสตูร 
               วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร 
        1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

   วชิาเฉพาะบงัคบั 
1.4  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

 ผศ.ดร.พชิญอร  ไหมสุทธสิกุล 
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

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

ไมม่ ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  

 17 สงิหาคม พ.ศ.2558 
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2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
1)  เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจทฤษฎ ีหลกัการ และ มคีวามรูพ้ืน้ฐานของการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร   
2) เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูห้ลกัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์าหารทีถู่กตอ้ง 
3) เพื่อใหน้กัศกึษาไดฝึ้กทกัษะและแนวคดิในการน าความรูไ้ปใชจ้รงิ 
4) เพื่อใหน้กัศกึษาไดรู้จ้กัการวางแผนการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์าหารทีเ่หมาะสม 
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  

1. สามารถอธบิายความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาผลติภณัฑ์อาหารในธุรกจิอาหาร 
2. สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ โดยผนวกกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา               
หลกัการเบือ้งตน้ในการวจิยั พฒันาและออกแบบผลติภณัฑอ์าหาร สรา้งแนวความคดิผลติภณัฑใ์หม ่การ
วางแผนทดลองส าหรบัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์การออกแบบและพฒันาสตูร  กระบวนการผลติและ
ผลติภณัฑต์น้แบบใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค การส ารวจความตอ้งการของผูบ้รโิภค การ
วางแผนงานก่อนวางตลาดผลติภณัฑม์กีรณศีกึษาและปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิา  
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30  คาบ/ภาค
การศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 คาบ/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
- อาจารย์ผู้สอนแจ้งแก่นกัศกึษาเก่ียวกบัสถานท่ี  และเวลาเข้าพบ ในชัว่โมงแรกของการสอน  
- อาจารย์ผู้สอนจดัเวลา office hour ให้คาปรึกษาแก่นกัศกึษาเป็นเวลา 3 ชม ตอ่สปัดาห์ 
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4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
          1.1 มวีนิยั ตรงเวลา และมคีวามรบัผดิชอบสงูทัง้ต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 
          1.2 แสดงความชื่อสตัยส์ุจรติอยา่งสม ่าเสมอ 
          1.3 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยคุณธรรมและจรยิธรรม 

1.4 เคารพในระเบยีบและกฎเกณฑข์ององคก์รและสงัคม 
2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    

- ใชก้ารสอนแบบ Active Learning เปิดโอกาสใหน้กัศกึษามกีารตัง้ค าถามหรอืตอบค าถาม หรอื
แสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีนในโอกาสต่างๆ ใหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มมกีจิกรรมนกัศกึษาคน้ควา้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง 

- ยกตวัอยา่งกรณศีกึษา ตวัอยา่งทีข่าดความรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละการประพฤตทิีผ่ดิ
จรรยาบรรณในวชิาชพี 
 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีนและในสถานการณ์ทีภ่าควชิาฯ  และคณะจดั

กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน การตรง
ต่อเวลาและการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การเคารพผูอ้าวุโสและอาจารย์  โดยประเมนิเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 
        1.1 มคีวามรูใ้นสาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหารอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ   
        1.2 เขา้ใจและสามารถวเิคราะหห์ลกัการและทฤษฎดีา้นการจดัการธุรกจิอาหาร  
        1.3 สามารถน าหลกัการและทฤษฎไีปประยกุต์ 
        1.4 เขา้ใจและสามารถวเิคราะหห์ลกัการของศาสตรอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้งและน ามาใชเ้ป็นพืน้ฐานในดา้น
การจดัการธุรกจิอาหาร 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้  
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั   ไดแ้ก่  การสอนโดยใ หผู้เ้รยีนรูใ้นหลกัการวเิคราะห ์วจิยั

ตลาด เพื่อสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์จรงิจากกรณศีกึษา รวมถงึวางกลยทุธท์ีเ่หมาะสมได้  
(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั  

- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีนและการสอบวดัความรู้  โดยมกีารสอบยอ่ยและสอบเป็นทางการ     
2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  

- ท ารายงานรายบุคคลและประเมนิความสนใจการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน       
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- การท ารายงานกรณศีกึษา และน าเสนอหน้าชัน้เรยีนเป็นกลุ่ม  
- การฝึกปฏบิตัภิาคสนาม เพื่อหาขอ้มลูปฐมภมูกิบัผูบ้รโิภคในการท าวจิยัทางการตลาด       

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

          1.1 มคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์ โดยใชห้ลกัการทีไ่ดเ้รยีนมา ตลอดจนสามารถ
น าความรูไ้ปประยกุตใ์นสถานการณ์จรงิได้  
          1.2 สามารถแกปั้ญหาทางการจดัการธุรกจิอาหารไดโ้ดยน าหลกัการต่างๆ  มาอา้งองิได ้
อยา่งเหมาะสม 

1.3 มคีวามใฝ่หาความรู ้
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  

ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรยีนและการแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา และระดมสมองในการแกไ้ข
ปัญหา ศกึษาจากกรณศีกึษาตามประเดน็ปัญหาทีก่ าหนดไวแ้ลว้ โดยแบ่งนกัศกึษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่ม 
จะตอ้งก าหนดแนวทางไปสู่การแกปั้ญหาหรอืเสนอแนวทางปฏบิตัทิีม่คีวามน่าเชื่อถอืและความเป็นไปได ้

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน การสอบยอ่ย (Quiz) แบบรายบุคคลและกลุ่ม 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

          1.1 สามารถท างานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งดี 
          1.2 มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
          1.3 สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร  
          1.4 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและบุคคลทัว่ไป 

1.5 มภีาวะผูน้ า 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 
สอนโดยมกีจิกรรมเสรมิในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนโดยมกีจิกรรมท างานเป็นกลุ่ม และมกีาร

เปลีย่นกลุ่มท างานตามภาระงานทีม่อบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาท างานไดก้บัผูอ้ื่นได ้โดยไมย่ดึตดิกบั
เฉพาะเพื่อนทีใ่กลช้ดิ 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
การประเมนิจากการแสดงออกอยา่งมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน และประเมนิผลงานจากรายงานของ

นกัศกึษา 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  
- การน าเสนอข้อมลูให้เข้าใจง่าย  
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- การใช้ Power point ในการน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย 
- การวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางสถิตท่ีิเหมาะสมในการแก้ปัญหา 

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมลูเป็นตวัอยา่งจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การน าเสนอโดยใช้  
PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้เรียน การเลือกวิธีการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย อยา่งเป็นระบบ 

- จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
หลากหลายและเหมาะสม 

- จดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้การวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 
(3) วิธีการประเมินผลทักษะการวิเคราะห์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา การ ทดสอบในชัน้
เรียน โดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือน าเสนอ อธิบาย และอภิปรายผลงานได้อยา่งเหมาะสม 

 

 สอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
    (Student – Centered Approach) 
        การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 การฝึกปฏิบติั (Practice)  การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  

  การอภิปราย (Discussion)  การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □ การสมัมนา (Seminar) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
         (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □  การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 

 □  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   

 □  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 

    การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 

 □ กรณีศึกษา (Case Study)    □ อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).............................................. ...............           
                                                       

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □ รูปภาพ (Pictures)    ส่ือน าเสนอในรูปแบบ  PowerPoint 

 □ ของจริง (Authentic Material) □  โปรแกรมส าเร็จรูป 
 □ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
 □ อ่ืน ๆ Others (Please 

specify)……………………..……………………………………………….         

                                                                                                                                            
 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
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  การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)   □ เกมส์ (Games) 
  การระดมสมอง (Brainstorming)      □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation)       □ การส ารวจขอ้มูล (Survey)  

 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)      □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
  การทดลอง (Experiment)          □ การศึกษาดูงาน (Field Trip) 

 □ การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาสอนเสริม  □  การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ 
       □ อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify)......................................................................................................  

 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 
บรรยาย 

วนัท่ี หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ ชม. ผูส้อน 

21 สค 58 หลกัการเบ้ืองตน้ในการวจิยั พฒันาและออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์าหาร 

2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหม
สุทธสิกุล 

28  สค 58 การสร้างแนวความคิดผลิตภณัฑ์ 2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหม
สุทธสิกุล 

4  กย 58 การคดัเลือกแนวความคิดผลิตภณัฑ์ 2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหม
สุทธสิกุล 

18 กย 58 การพฒันาและทดสอบแนวความคิดผลิตภณัฑ ์  2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหม
สุทธสิกุล 

18 กย 58 การพฒันาสูตรและการออกแบบขอ้ก าหนดผลิตภณัฑ ์  ผศ.ดร.พชิญอร ไหม
สุทธสิกุล 

25 กย 58 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหม
สุทธสิกุล 

2 ตค 58 การศึกษาดูงาน  ผศ.ดร.พชิญอร ไหม
สุทธสิกุล 

30 ตค 58 การทดสอบทางกายภาพและเคมีกบัการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 

2 อ. พิเศษ 

6 พย 58 การทดสอบทางประสาทสัมผสักบัการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 

2 อ. พิเศษ 

13 พย 58 เทคนิคท่ีใชก้ารวางแผนการทดลองส าหรับงานพฒันา
ผลิตภณัฑ ์1 

2 อ. พิเศษ 

20 พย 58 เทคนิคท่ีใชก้ารวางแผนการทดลองส าหรับงานพฒันา 2 อ. พิเศษ 
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ผลิตภณัฑ ์2 
27 พย 58 การพฒันาสูตร กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑต์น้แบบ

และบรรจุภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
2 อ. พิเศษ 

4 ธค 58 การส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภค การพฒันา
บรรจุภณัฑแ์ละการออกแบบฉลาก และการวางแผน
ก่อนการวางตลาดผลิตภณัฑ์ 

2 อ. พิเศษ 

5 พย 58 การศึกษาอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ 2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหม
สุทธสิกุล 

 
ปฏิบติัการ 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ ชม. ผูส้อน 

3 กย 58 การสร้างแนวความคิดผลิตภณัฑ์ 3 ผศ.ดร.พชิญอร  
อ. พิเศษ 

10  กย 58 การคดัเลือกแนวความคิดผลิตภณัฑ์ 3 ผศ.ดร.พชิญอร  
อ. พิเศษ 

17 กย 58 การพฒันาสูตรและผลิตภณัฑจ์ากแนวความคิดท่ีสร้าง
ข้ึน 

3 ผศ.ดร.พชิญอร  
อ. พิเศษ 

24 กย 58 การพฒันาสูตรและผลิตภณัฑ์ 3 ผศ.ดร.พชิญอร  
อ. พิเศษ 

22 ตค 58 การพฒันาสูตรและผลิตภณัฑ์ 3 ผศ.ดร.พชิญอร  
อ. พิเศษ 

29 ตค 58 การพฒันาสูตรผลิตภณัฑแ์ละการทดสอบผลิตภณัฑท่ี์
พฒันาข้ึนทางเคมีและกายภาพ 

3 ผศ.ดร.พชิญอร  
อ. พิเศษ 

12 พย 58 การพฒันาสูตรผลิตภณัฑแ์ละการทดสอบทาง
ประสาทสัมผสั 
(การปรับปรุงสูตรผลิตภณัฑ์) 

3 ผศ.ดร.พชิญอร  
อ. พิเศษ 

19 พย 58 การพฒันาสูตรผลิตภณัฑแ์ละการทดสอบทาง
ประสาทสัมผสั 
(ปรับปรุงสูตรผลิตภณัฑ์) 

3 ผศ.ดร.พชิญอร  
อ. พิเศษ 

26 พย 58 ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย (Final product) และการทดสอบ
ผูบ้ริโภค  

 ผศ.ดร.พชิญอร  
อ. พิเศษ 

3 ธค 58 จดัท ารายงานและน าเสนอผลงาน  ผศ.ดร.พชิญอร  
อ. พิเศษ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั       ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
SD426 การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร                       
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5.2 แผนการประเมิน 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

1 คณุธรรม จริยธรรม  
(1) มีวินยั ตรงเวลา และมีความ
รับผิดชอบสงูทัง้ตอ่ตนเอง วิชาชีพและ
สงัคม 
(2) แสดงความช่ือสตัย์สจุริตอยา่ง
สม ่าเสมอ 
(3) ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยคณุธรรมและ
จริยธรรม 
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์
ขององค์กรและสงัคม 

 
(1) การเข้าชัน้เรียน ตรงเวลา และการ
รับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย 
 
(2) การรับผิดชอบในงานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
 
(3) การรับผิดชอบในงานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
 
(4) การปฏิบตัติามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

1-15 

2 ความรู้ 
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจอาหารอยา่งกว้างขวางและเป็น
ระบบ  
(2) เข้าใจและสามารถวิเคราะห์
หลกัการและทฤษฎีด้านการจดัการ
ธุรกิจอาหาร 
(3) สามารถน าหลกัการและทฤษฎีไป
ประยกุต์ 
(4) เข้าใจและสามารถวิเคราะห์
หลกัการของศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและ
น ามาใช้เป็นพืน้ฐานในด้านการจดัการ
ธุรกิจอาหาร 

 
(1) การตอบค าถาม 
 
  
(2) การตอบค าถาม การท ารายงานและการ
สอบ 
 
(3) การตอบค าถาม การท ารายงานและการ
สอบ 
(4) การตอบค าถาม การท ารายงานและการ
สอบ 

1-15 

3 ทกัษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ โดยใช้หลกัการท่ีได้เรียน
มา ตลอดจนสามารถน าความรู้ไป

 
(1) การน าเสนอรายงาน การท ารายงานและ
งานท่ีมอบหมาย 
 

1-15 
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กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

ประยกุต์ในสถานการณ์จริงได้ 
(2) สามารถแก้ปัญหาทางการจดัการ
ธุรกิจอาหารได้โดยน าหลกัการตา่งๆ 
มาอ้างอิงได้อยา่งเหมาะสม 
(3) มีความใฝ่หาความรู้ 

 
(2) การน าเสนอรายงาน การท ารายงานและ
งานท่ีมอบหมาย 
 
(3) การน าเสนอรายงาน การท ารายงานและ
งานท่ีมอบหมาย 

4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 
(1) สามารถท างานกบัผู้ อ่ืนได้เป็น
อยา่งดี 
(2) มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์
และวฒันธรรมองค์กร 
(4) มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานใน
องค์กรและบคุคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

 
 

(1) การท างานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
 
(2) ความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย  
 
(3) การท างานกลุม่ท่ีมอบหมายและการ
ปฏิบตัติามข้อตกลงและระเบียบ 
(4) การท างานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
 
(5) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน 

1-15 

5 ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทกัษะการใช้ภาษาไทยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเก็บรวมรวมข้อมลู และการ
น าเสนอ 
(3) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการวิเคราะห์และน าเสนอ 

 
 
(1) การน าเสนอผลงานและการท ารายงาน 
 
(2) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน การตอบข้อซกัถามในชัน้เรียนและใน
การน าเสนอผลงาน 
(3) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน 

1-15 
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การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค การสอบ

ปลายภาค) 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล
ปลายภาค 

1 รายงาน 1-15 20% 
2 ปฏิบตักิาร  1-15 20% 
3 การมีสว่นร่วม 1-15 5% 
4 การสอบกลางภาค 8 25% 
5 การสอบปลายภาค 17 30% 

 
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 
พชิญอร ไหมสุทธสิกุล.  2552.  เอกสารประกอบค าสอนวชิาการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร.   
                 สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร  คณะวทิยาศาสตรแ์ละทคโนโลย ี  

             มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
 
6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

- 
 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  และ
เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

จากการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบตามบทเรยีนออนไลน์ ก่อนและหลงัจากอ่านบทเรยีนครบทุก
ส่วนแลว้ 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา มกีารฝึกอบรมกลยทุธ์
การสอนใหม่ๆ  ทุกปี อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 



 12 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาโดยคณะกรรมการประเมนิผลการศกึษาจากภายนอก  
และกรรมการตรวจทานคะแนน จากภายในคณะ 

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 

เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิตราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้หากมี
การเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
 


