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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF445  เทคโนโลยผีลติภณัฑเ์นื้อสตัว์และนม 

 (SF445  Technology of Meat and Dairy Products) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ    3(2-3-4)  
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเอกเลอืก 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผูช้่วยศาสตราจารยอ์ภญิญา เจรญิกูล และ ผูช้่วยศาสตราจารยส์รินิาถ  ตณัฑเกษม 
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

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

ไมม่ ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  
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2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1) เพื่อให้ ทราบ ทีม่าและองคป์ระกอบทางเคมแีละทางกายภาพของกลา้มเนื้อ  
และการแปรรปูเนื้อสตัวเ์ป็นผลติภณัฑต่์าง ๆ 

2) เพื่อใหท้ราบทีม่าและองคป์ระกอบทางเคมขีองน ้านม 
และการแปรรปูน ้านมเป็นผลติภณัฑช์นิดต่างๆ  

3) 
เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑเ์นื้อสตัวแ์ละนมไปไชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   

เพื่อปรบัปรงุเนื้อหาในดา้นเทคโนโลย ีและเครือ่งมอืใหท้นัสมยั 
รวมทัง้ใหรู้จ้กัและเขา้ใจในผลติภณัฑต่์างๆทีม่จี าหน่ายทางการคา้ 
 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
 โครงสรา้งและระบบของกลา้มเนื้อ  องคป์ระกอบทางเคมแีละทางกายภาพของกลา้มเนื้อ  
วธิกีารฆา่สตัว์  การตดัแต่งซาก  และการเกบ็รกัษาทีเ่หมาะสม  การเปลีย่นแปลงของกลา้มเนื้อหลงัการฆา่  
คุณภาพของเนื้อสตัวแ์ละปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงคุณภาพของเนื้อสตัว์  
การแปรรปูเนื้อสตัวเ์ป็นผลติภณัฑต่์าง  ๆ ความส าคญัของอุตสาหกรรมนม องคป์ระกอบทางเคมขีองน ้านม 
การแปรรปูน ้านมเป็นผลติภณัฑช์นิดต่างๆ 
หลกัการตรวจวเิคราะห์ และ การควบคุมคุณภาพน ้านม ดบิ และผลติภณัฑน์ม 
และปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเทคโนโลยขีองผลติภณัฑเ์นื้อสตัว์ และนม 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30  

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
1 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
1 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
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(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
ใหน้กัศกึษาตระหนกัและมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดม้อบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

มวีนิยัและมคีวามรบัผดิชอบ ต่อการเรยีน เขา้เรยีนและ ส่งงานที่ไดร้บัมอบหมายตรงตามเวลาทีก่ าหนด 
มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผูร้ว่มงาน 
และการรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
- ยกตวัอยา่งการประพฤตทิีผ่ดิจรรยาบรรณในวชิาชพี 
- การขานชื่อหรอืการแตะบตัรนกัศกึษาดว้ยตนเองก่อนการเรยีนทุกครัง้  
- ก าหนดเวลาการส่งงาน และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาถามหรอืตอบค าถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน การมวีนิยัต่อการเรยีน การตรงต่อเวลา 

และการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น โดยประเมนิเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 
มคีวามรูด้า้นเทคโนโลยขีองผลติภณัฑเ์นื้อสตัว ์ตัง้แต่ โครงสรา้งของกลา้มเนื้อ 

องคป์ระกอบของกลา้มเนื้อ วธิกีารฆา่สตัว ์การตดัแต่งซาก และการเกบ็รกัษาทีเ่หมาะสม 
การเปลีย่นแปลงของกลา้มเนื้อหลงัการฆา่ 
คุณภาพของเนื้อสตัวแ์ละปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงคุณภาพของเนื้อสตัว ์
การแปรรปูเนื้อสตัวเ์ป็นผลติภณัฑต่์าง ๆ  เช่น แฮม เบคอน แฮมเบคอน  หมหูยอง  หมแูผ่น กุนเชยีง 
ลกูชิน้ หมยูอ และไสก้รอก เป็นตน้ 

มคีวามรูใ้นอุตสาหกรรมนม ตัง้แต่ประวตักิารเลีย้งโคนมในประเทศไทย  พนัธุโ์คนม 
การเลีย้งโคนม  กระบวนการพืน้ฐานของอุตสาหกรรมนม  ไดแ้ก่ การรบัและการเกบ็รกัษาน ้านมดบิ 
กระบวนการพาสเจอรไ์รส ์กระบวนการสเตอรไิลส ์กระบวนการยเูอชท ี
รวมทัง้ การวเิคราะหค์ุณภาพน ้านมดบิ  ภาชนะบรรจใุนอุตสาหกรรมนม  
และ การท าความสะอาดอุปกรณ์และเครือ่งมอืในโรงงานอุตสาหกรรมนม   
นอกจากนี้ยงัไดเ้รยีนรูถ้งึกระบวนการผลติผลติภณัฑน์มอื่น ๆ ไดแ้ก่  เนยเหลว เนยแขง็ นมขน้ นมผง 
นมเปรีย้ว และไอศกรมี รวมทัง้การวเิคราะหค์ุณภาพของผลติภณัฑน์ม 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ( Student – Centered Approach) ไดแ้ก่ 

การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต การสอนบรรยายแบบ Active 
Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษาหาทางคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิและหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรอืภายในกลุ่ม 
รวมทัง้การสอนแบบ UTCC iHybrid โดย การน าเสนอในรปูแบบ Powerpoint 
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มกีารยกตวัอยา่งการใชค้วามรูใ้นวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยเีพื่อแกไ้ขปัญหา 
และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั  

 (3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 
- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีน ความสนใจและการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
- การสอบวดัความรู ้โดยมกีารทดสอบยอ่ยในชัน้เรยีน การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
- การท าปฏบิตักิาร ความตัง้ใจและการมสี่วนรว่มในการท าปฏบิตักิาร 
- การท ารายงานปฏบิตักิารและการส่งงานต่างๆ 
 
 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะการคดิวเิคราะหปั์ญหาและหาแนวทางการแกไ้ข โดยใชค้วามรูท้างทฤษฎแีละทางปฏบิตั ิ 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  

- ถาม ค าถามในชัน้เรยีน  และการ ให้ แสดงความคดิเหน็  
โดยใหน้กัศกึษาไดใ้ชค้วามรูใ้นวชิาต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีนมารว่มในการตอบค าถามดว้ย 

- ฝึกใหน้กัศกึษามทีกัษะในการท าปฏบิตักิาร 
โดยสามารถวางแผนรวมทัง้สามารถแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะท าปฏบิตักิารได้ 

- การเขยีนสรปุและวจิารณ์ผลการทดลองในรายงานปฏบิตักิาร 
โดยใหน้กัศกึษาไปคน้ควา้เพิม่เตมิการแหล่งขอ้มลูอื่นๆนอกเหนือจากทีเ่รยีนในชัน้เรยีน 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน 

การน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนและการเขยีนรายงานปฏบิตักิาร 
4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
เน้นการท างานเป็นกลุ่มในการท าปฏบิตักิารซึง่จะมทีัง้รว่มกนัท างานและแบ่งงานรบัผดิชอบ 

(2) 
กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

การฝึกปฏบิตักิาร โดยก าหนดใหม้กีารส่งรายงานปฏบิตักิาร 
และการคน้ควา้ท ารายงานเพื่อน าเสนอหน้าชัน้เรยีน โดยใหม้กีารท างานเป็นกลุ่ม  

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
การประเมนิจากการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน  คุณภาพการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน  

และจากรายงานปฏบิตักิารของนกัศกึษา 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การวเิคราะหข์อ้มลู การค านวณ และการอภปิรายผลการทดลองในรายงานปฏบิตักิาร 
- การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ตและน าเสนอขอ้มลูเป็น PowerPoint หน้าชัน้เรยีน 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- แนะน าการวเิคราะหข์อ้มลู การค านวณ และการอภปิรายผลการทดลอง 
- การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต  
- ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ตและน าเสนอขอ้มลูเป็น PowerPoint หน้าชัน้เรยีน 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเมนิจากการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนและจากเอกสารรายงานปฏบิตักิารของนกัศกึษา  

5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (บรรยาย) 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1-2 บทที ่1 โครงสรา้งและองคป์ระกอบของเนื้อสตัว ์ 4 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

3-4 บทที ่2 การฆา่สตัว ์และการเกบ็รกัษา 4 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

5-7 บทที ่3 ผลติภณัฑเ์นื้อสตัว ์ 6 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

9-10 บทที ่4 น ้านมโค 4 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

11-12 บทที ่5 กระบวนการพืน้ฐานของอุตสาหกรรมนม 4 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

13-16 บทที ่6 ผลติภณัฑน์ม 8 ผศ.อภญิญา  เจรญิกูล 

5.2 แผนการสอน (ปฏิบติัการ) 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 แฮมและเบคอน 3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 
ผศ. สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

2 หมหูยองและหมแูผ่น 3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 
ผศ. สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

3 กุนเชยีง 3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 
ผศ. สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

4 ลกูชิน้และหมยูอ 3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 
ผศ. สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

5 ไสก้รอก 3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 
ผศ. สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

6 การวเิคราะหค์ุณภาพน ้านมดบิ 3 ผศ. สิรินาถ  ตณัฑเกษม 
ผศ.อภญิญา  เจรญิกลู 
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7 การวเิคราะหค์ุณภาพผลติภณัฑน์ม 3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 
ผศ. สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

8 เนยเหลว 3 ผศ. สิรินาถ  ตณัฑเกษม 
ผศ.อภญิญา  เจรญิกลู 

9 เนยแขง็ 3 ผศ. สิรินาถ  ตณัฑเกษม 
ผศ.อภญิญา  เจรญิกลู 

10 ไอศกรมี 3 ผศ.อภิญญา  เจริญกลู 
ผศ. สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

 

 

 

 

 

5.3 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

สปัดาห์
ท่ีก าหน

ด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลายภาค 

1 การท าปฏบิตักิาร 
(การเขา้หอ้งและการส่งรายงานปฏบิตักิาร) 

2-6, 11-
14 

20% 

2 การท าโครงงาน 1-18 5% 

3 การทดสอบยอ่ย  1-18 5% 

4 การเขา้หอ้ง 1-18 5% 

5 การสอบกลางภาค  8-9 30% 

6 การสอบปลายภาค  19-20 35% 
 

 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) 
  กรณีศกึษา (Case Study)  อื่น ๆ (Others) (Please specify).............................................. 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  รปูภาพ (Pictures)     สือ่น าเสนอในรปูแบบ  PowerPoint 
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  ของจรงิ (Authentic Material)    โปรแกรมส าเรจ็รปู 
  สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
  อื่น ๆ Others (Please specify) อุปกรณ์และเครื่องมอืในหอ้งปฏบิตักิาร        

 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   การสง่นกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการ 
  อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify).......................................................................................  

6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 

อภญิญา  เจรญิกูล.  2558.  เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยผีลติภณัฑเ์นื้อสตัว์และนม. 
กรงุเทพฯ : สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

อภญิญา  เจรญิกูล.  2558.  เอกสารประกอบการสอน 
ปฏบิตักิารเทคโนโลยผีลติภณัฑเ์นื้อสตัว์และนม. กรงุเทพฯ : 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. (อดัส าเนา) 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
เยาวลกัษณ์  สุรพนัธพศิษิฐ.์  2536.  เทคโนโลยเีนื้อสตัวแ์ละผลติภณัฑ.์  กรงุเทพฯ :  

ภาควชิาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 

วรรณา ตัง้เจรญิชยั และวบิลูยศ์กัดิ ์กาวลิะ. 2531.  นมและผลติภณัฑน์ม. กรงุเทพฯ :  
โอเดยีนสโตร ์

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ  
www.youtube.com 

 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

- 
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7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 

อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขา วชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้
เพื่อการปรบัปรงุ 
 


