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 ประมวลการสอนรายวิชา 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    
                                    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

1. ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 

1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั    SD429 เทคโนโลยแีละธุรกจิผลติภณัฑเ์นื้อสตัว ์สตัวปี์ก ไข่                 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(2-2-5)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

การจดัการธุรกจิอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเลอืก 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ และ ผศ.รชันี  ไสยประจง 
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่3               
1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    

ไมม่ ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  กรงุเทพมหานคร 
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  
      5 มกราคม พ.ศ.2559 
 

2. จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
1. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจความส าคญัของอุตสาหกรรมการแปรรปูเนื้อสตัว ์  
2. เพื่อใหน้กัศกึษาทราบโครงสรา้งของกลา้มเนื้อของเนื้อสตัวแ์ละการเปลีย่นแปลงหลงัการฆา่ 
3. เพื่อใหน้กัศกึษาทราบขัน้ตอนและวธิกีารฆา่สตัวแ์ละการตดัแต่งตามมาตรฐานสากล 
4. เพื่อใหน้กัศกึษาทราบกรรมวธิกีารผลติผลติภณัฑเ์นื้อสตัวป์ระเภทต่างๆ เช่น ไสก้รอก  แฮม 

         เบคอน หมหูยอง กุนเชยีง ฯลฯ 
5. เพื่อใหน้กัศกึษาทราบเกีย่วกบัคุณภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑเ์นื้อสตัว์   
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6.  เพื่อใหน้กัศกึษาทราบเกีย่วกบัการเลอืกใชบ้รรจภุณัฑข์องผลติภณัฑส์ตัวปี์กและไข่ 
7.  เพื่อใหน้กัศกึษาทราบเกีย่วกบัการจดัท าระบบ HACCP ในธุรกจิแปรรปูเนื้อสตัว ์

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   
 
 

3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
             ความหมายของเนื้อสตัวแ์ละผลติภณัฑเ์นื้อสตัว์         พนัธุส์ตัวใ์หเ้นื้อองคป์ระกอบทางเคมแีละ 
โครงสรา้งของเนื้อสตัว์      การเปลีย่นแปลงสภาพจากกลา้มเนื้อเป็นเน้ือสตัว์     การฆา่โค       สุกรและ                                             
การตดัแต่งซากแบบมาตรฐานสากล       วตัถุเจอืปนอาหารในผลติภณัฑเ์นื้อสตัว์     กระบวนการแปรรปู 
ผลติภณัฑเ์นื้อสตัว ์เช่น หมหูยอง ไสก้รอก  แฮม เบคอน  ลกูชิน้  กุนเชยีง  แหนม ไสก้รอกเปรีย้ว หมยูอ   
โครงสรา้งและสมบตัทิางกายภาพของไข ่      คุณภาพและมาตรฐานของไข ่    อุตสาหกรรมไก่สดแช่เยน็ 
แช่แขง็และไก่แปรรปู บรรจภุณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑเ์นื้อสตัว ์       มาตรฐานเน้ือสตัวแ์ละผลติภณัฑ ์    
โครงการเนื้อสตัวอ์นามยั   กรณศีกึษา HACCP Plan  ของโรงงานแปรรปูเนื้อสตัวข์นาดยอ่ม    
และปฏบิตักิารกระบวนการการผลติผลติภณัฑเ์นื้อสตัวช์นิดต่างๆ                                                                                                                                                                                                       
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
45  

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
3 ชัว่โมง/สปัดาห ์

การศึกษาด้วยตนเอง 
5 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
 

4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

ใหน้กัศกึษาตระหนกัและมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดม้อบหมายทัง้ของตนเองและผลงานของกลุ่มทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
มวีนิยัต่อการเรยีน ส่งมอบงานทีม่อบหมายตามเวลาทีก่ าหนด เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผูร้ว่มงาน 
และการรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
- ใชก้ารสอนแบบ  Active Learning เปิดโอกาสใหน้กัศกึษามกีารตัง้ค าถามหรอืตอบค าถาม 

หรอืแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีนในโอกาสต่างๆ ใหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มมกีจิกรรมนกัศกึษาคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง 
- เพิม่การสอนนอกชัน้เรยีนโดยน าศกึษาไปดงูานในโรงงานอุตสาหกรรมผลติภณัฑเ์นื้อสตัว ์

      (3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีนและในสถานการณ์ที่สาขาวชิาฯ และคณะจดักจิกรรมต่างๆ 
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ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน 
การตรงต่อเวลาและการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การเคารพผูอ้าวุโสและอาจารย์  
โดยประเมนิเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 
กระบวนการผลติ ผลติภณัฑเ์นื้อสตัว์  สตัวปี์กและไข ่ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ   

การเลอืกใชบ้รรจุ ภณัฑ์และการเกบ็รกัษา  มาตรฐานผลติภณัฑเ์นื้อสตัว์  สตัวปี์กและไข ่  สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด    
การเขยีนและพฒันาแผนธุรกจิดา้นผลติภณัฑเ์นื้อสตัว ์ สตัวปี์กและไข ่ แนวทางและการบรหิารจดัการธุรกจิผลติภณัฑเ์นื้อสตัว ์ 
สตัวปี์กและไข ่

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้  
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั   ไดแ้ก่  การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem Based Learning : PBL) 

การสอนแบบคดิวเิคราะห ์( Critical thinking) การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู้  (Co-Operative Learning) 
การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต การสอนบรรยายแบบ  Active Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษาหาทางคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิและหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรอืภายในกลุ่ม 
โดยมอีาจารยเ์ป็นเพยีงทีป่รกึษาเบือ้งตน้ 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั  
- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีนและการสอบวดัความรู้  โดยมกีารสอบยอ่ยและสอบเป็นทางการ     2 ครัง้ 

(สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  
- ท ารายงานรายบุคคลและประเมนิความสนใจการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน        

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
การแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหาทีท่ราบในชัน้เรยีนหรอืงานทีม่อบหมายใหค้น้หาค าตอบเพื่อไดใ้หแ้นวทางในการแกปั้ญหานัน้ๆ   

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  
ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรยีนและการแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา 

ศกึษาจากกรณศีกึษาตามประเดน็ปัญหาทีก่ าหนดไวแ้ลว้ โดยแบ่งนกัศกึษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่ม 
จะตอ้งก าหนดแนวทางไปสู่การแกปั้ญหาหรอืเสนอแนวทางปฏบิตัทิีม่คีวามน่าเชื่อถอืและความเป็นไปได ้

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน การสอบยอ่ย (Quiz) แบบรายบุคคลและกลุ่ม 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

เน้นการท างานเป็นทมี 
โดยมกีารท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอืแบ่งงานยอ่ยโดยมอบหมายใหช้่วยกนัคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
เพื่อใชเ้ขยีนรายงานและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา กรณศีกึษาในชัน้เรยีน 
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(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

สอนโดยมกีจิกรรมเสรมิในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนโดยมกีจิกรรมท างานเป็นกลุ่ม 
และมกีารเปลีย่นกลุ่มท างานตามภาระงานทีม่อบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาท างานไดก้บัผูอ้ื่นได ้
โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพื่อนทีใ่กลช้ดิ 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
การประเมนิจากการแสดงออกอยา่งมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน และประเมนิผลงานจากรายงานของนกัศกึษา 

4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์นต 
- การใช ้Power point ในการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต การน าเสนอโดยใช้  PowerPoint 

ประกอบการสอนในชัน้เรยีน การเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ย อยา่งเป็นระบบ 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมนิจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา การสอบยอ่ย (Quiz) ในชัน้เรยีน 
 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล  

 

5.1 แผนการสอน 
    5.1.1  ภาคบรรยาย 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านว
น 

ชัว่โมง 
ผูส้อน 

1 บทน าผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว์ 
1.   ความหมายของเนื้อสตัวแ์ละผลติภณัฑเ์นื้อ 
2.   ประเภทของเนื้อสตัว์ 
3.   พนัธุส์ตัวใ์หเ้นื้อ 
4.   การใชป้ระโยชน์จากเนื้อสตัวแ์ละผลพลอยได้    

2 ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 

2-3 องคป์ระกอบทางเคมีโครงสร้างของกล้ามเน้ือสตัว ์
 1. องคป์ระกอบทางเคมขีองเนื้อสตัว ์
 2.โครงสรา้งของเนื้อสตัว์ 

- กระดกู 
- เนื้อเยือ่กลา้มเนื้อ 

2  ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 
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- เนื้อเยือ่ไขมนั 
- เนื้อเยือ่เกีย่วพนั 
- อวยัวะภายใน 

 3.การเรยีงตวัของกลา้มเนื้อสตัว ์
4-5 การเปล่ียนแปลงสภาพจากกล้ามเน้ือเป็นเน้ือสตัว์  

1.  ความสมดุลแห่งการมชีวีติ 
2.  การเอาเลอืดออก 
3.  การหมนุเวยีนโลหติเขา้สู่กลา้มเนื้อหยดุชะงกั 
4.  การลดต ่าลงของ pH ของกลา้มเนื้อ 
5.  การเกดิขึน้และการระบายความรอ้นหลงัสตัวต์าย 
6.  การเกรง็ตวัของกลา้มเนื้อ 
7.  การสญูเสยีระบบป้องกนัจลุนิทรยีใ์นเนื้อสตัว์ 
8.  การสญูเสยีโครงสรา้งของกลา้มเนื้อ 
9.  การยอ่ยสลายตวัเอง 
10.  การเปลีย่นแปลงทางกายภาพของกลา้มเนื้อ 

2 ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 

6-7 การฆ่าโคและสกุรและการตดัแต่งตามมาตรฐานสาก
ล 
1.  การเตรยีมสตัวก่์อนฆา่ 
2.  อุปกรณ์ส าหรบัฆา่สตัว์ 
3.  การฆา่สุกรโดยวธิมีาตรฐานสากล 
4.  การฆา่โคโดยวธิมีาตรฐานสากล 
5.  การตดัแต่งซากโคขัน้แรก 
6.  การตดัแต่งซากสุกรขัน้แรก 
7.  การตดัแต่งซากลกูโคและแกะขัน้แรก 
8.  การตดัแต่งเนื้อส่วนยอ่ย     

2 ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 

       8 วตัถเุจือปนอาหารในผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว์ 
1.  เกลอื 
2.  ไนไตรทแ์ละไนเตรท 
3.  ฟอสเฟต 
4.  อรีโีธรเบทและแอสคอรเ์บท 
5.  กลโูคโนเดลตาแลคโตน 
6.  น ้าตาล 
7.  สารทีช่่วยในการรวมตวั 
8.  สารเพิม่น ้าหนกั 
9.  เครือ่งเทศ 
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10.  ผงชรูส 
11.  สารเคมป้ีองกนัการเสื่อมเสยี 

9 สอบกลางภาค   

10 การแปรรปูผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว์ 
1.  ประเภทของผลติภณัฑเ์นื้อสตัว์ 
2.  การผลติแฮม 
3.  การผลติเบคอน 
4.  การผลติไสก้รอก 
5.  การผลติไสก้รอกเปรีย้ว 
6.  การผลติหมหูยอง 
7.  การผลติลกูชิน้ 
8.  การผลตหมยูอ 

4 ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 

11 ไข ่
1.โครงสรา้งของไข่ 
2.สมบตัทิางเคม ีฟิสกิสเ์คมแีละทางกายภาพของไข่ 
3.คุณภาพและมาตรฐานของไข ่

2 
 

 

ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 
 

 

12 อุตสาหกรรมไก่สดแช่เยน็ แช่แขง็และไก่แปรรปู 
1.โครงสรา้งอุตสาหกรรมไก่สดแช่เยน็ แช่แขง็และ 
ไก่แปรรปู 
2.ลกัษณะของผูป้ระกอบการเลีย้งไก่เนื้อ 
3.เกรดไก่ทีเ่ขา้โรงฆา่ 
4.ขัน้ตอนการฆา่ไก่ในอุตสาหกรรม 
5.การตดัแต่งซากไก่ 
6.ตน้ทุนการผลติผลติภณัฑไ์ก่ 
7.การส่งออกผลติภณัฑไ์ก่ 

2 ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 

13 บรรจภุณัฑส์ าหรบัเนื้อสตัว์และผลติภณัฑ ์
1.ชนิดของบรรจภุณัฑ์ 
2.ชนิดของภาชนะบรรจแุละวสัดุทีใ่ชก้บัผลติภณัฑเ์นื้อสตั
วช์นิดต่างๆ 
3.การเกบ็รกัษาผลติภณัฑเ์นื้อสตัวใ์นบรรจภุณัฑช์นิดต่าง
ๆ 

2 ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 

14 มาตรฐานเน้ือสตัวแ์ละผลติภณัฑ ์ 2 ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 

15 กรณศีกึษา HACCP Plan ของโรงงานเน้ือสตัว์ 
ขนาดยอ่ม 

4 ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 
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16 ดงูานนอกสถานที ่  ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 

17 สอบปลายภาค   

 
 
5.1.2 ภาคปฏิบติัการ 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 การผลติหมหูยอง 2  

2 การผลติกุนเชยีง 2  
3 การผลติแหนม 2  
4 การผลติไสก้รอกเปรีย้ว 2  
5 การผลติลกูชิน้ 2 ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 
6 การผลติหมยูอ 2 ผศ.รชันี ไสยประจง 
7 การผลติไสก้รอกอมีลัชนั 2  
8 การผลติแฮม 2  
9 การผลติเบคอน 2  

10 การผลติไขเ่คม็ 2  
 
5.2 แผนการประเมิน 

    การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)  

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 การทดสอบยอ่ย (Quiz) 1-15 5% 

2 การเรยีนปฏบิตักิาร 2-12 20% 

3 งานทีม่อบหมายและน าเสนอผลงาน 14 5% 

4 การสอบกลางภาค 8 35% 

5 การสอบปลายภาค 17 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) 

* 
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      การสมัมนา (Seminar)  การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based-  
     กรณศีกึษา (Case Study)   อื่น ๆ (Others) (Please specify)..............................................                                           
 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 

  รปูภาพ (Pictures)   สื่อน าเสนอในรปูแบบ Powerpoint 
     ของจรงิ (Authentic Material)  สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option    
                                                      Finder, VCD 
      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) 
       อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)........................... 
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน  

6.1 ต าราท่ีก าหนด 
วชิชุดา  สงัขแ์กว้. 2556. เทคโนโลยแีละธุรกจิผลติภณัฑเ์นื้อสตัว ์ สตัวปี์กและไข่. คณะวทิยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. กรงุเทพฯ.   
6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
     1.ชยัณรงค ์ คนัธพนิิต. 2529. วทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพไ์ทยวฒันาพานิช. 
     2.เยาวลกัษณ์  บุญปัน้.2537. เทคโนโลยเีนื้อสตัวแ์ละผลติภณัฑ.์ พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพมหานครฯ. 
                   โรงพมิพส์หมติรออฟเซต. 
     3.ภกัด ี โพธศิริ.ิ  2536.     มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศกบัความปลอดภยัของอาหาร.  
 วารสารอุตสาหกรรมเกษตร. 4 (2) หน้า 35-45.  
     4.John, CF., et al. 1975. Principle of Meat Science. San Francisco: W.H. Freeman and  
                    Company. 
     5. Pearson, A.M. and Tauber, F.W. 1984. Process Meat. 2 nd  ed. Westport, Connecticus: AVI  

 Publishing Company, INC. 
 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  
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จากการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบตามบทเรยีน 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

ภาควชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 
มกีารฝึกอบรมกลยทุธก์ารสอนใหม่ๆ  ทุกปี 
อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

ภาควชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน โดยการสุ่มรายวชิา 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนิสติ คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิตราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้
หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมภาควชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
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