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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา     สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
                                          มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือรายวิชาและรหัสST187 วทิยาศาสตรก์ารอาหารเบือ้งตน้  
 (Introduction to Food Science) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต3 หน่วยกติ     3(3-0-6)   
1.3 หลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี ้

การจดัการธุรกิจอาหาร  
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเอก-บงัคบั 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 ผศ.ผาณิต  รุจิรพิสิฐ 
1.5 ระดับชัน้ปีที่เรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 
1.6 บุรพวิชา (pre-requisite) ส าหรับรายวิชานี ้(ถ้ามี)    

ไมมี่ 
1.7 วิชาที่ต้องเรียนร่วมกับรายวิชานี ้(ถ้ามี)  

     ไมมี่ 
1.8 สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  กรุงเทพมหานคร 
1.9 วันท่ีจัดท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครัง้ล่าสุด  
5มกราคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
:  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจ  ทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารอาหารเบือ้งตน้รวมทัง้เรือ่ง  

        เกีย่วกบัวตัถุดบิ การจดัการและการแปรรปูวตัถุดบิเบือ้งตน้ 
:  เพื่อเป็นความรูพ้ืน้ฐานในการเรยีนวชิาการแปรรปูอาหารเบือ้งตน้ต่อไป  
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  

ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรและนกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

ความส าคญัของวทิยาศาสตรก์ารอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร การเสื่อมเสยีของอาหาร 
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติอาหาร 
การเกบ็รกัษาและการจดัการวตัถุดบิหลงัการเกบ็เกีย่วความส าคญัของการแปรรปูผลติผลเกษตร 
และการวางแผนการแปรรปูผลติผลเกษตร การแปรรปูวตัถุดบิเบือ้งตน้ 
การประกอบอาชพีและจรรยาบรรณของนกัวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 

3.2 จ านวนช่ัวโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

48ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 
สอนเสริม 

ไมมี่ 
การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน  

ไมมี่ 
การศึกษาด้วยตนเอง 

6  ชัว่โมง/สปัดาห์ 
3.3 การจัดเวลาและจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
4 ชัว่โมง/สปัดาห ์และปรกึษาไดต้ลอดเวลาผ่าน social media 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- ให้นกัศกึษาตระหนกัและมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้มอบหมายทัง้ของตนเองและผลงานของกลุม่ท่ีได้รับมอบหมาย มีวินยัตอ่การเรียน 

สง่มอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผู้ ร่วมงาน 
และการรับฟังการแสดงความคดิเห็นของเพ่ือนในชัน้เรียน 
มีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองและคนอ่ืนโดยท างานท่ีมอบหมายอยา่งซ่ือสตัย์ไมค่ดัลอกงานของผู้ อ่ืน 

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    
- อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
- เน้นการเข้าชัน้เรียนตรงเวลาและการแตง่กายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  
- มอบหมายให้นกัศกึษาท างานเป็นกลุม่ ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุม่ ฝึกความรับผิดชอบ  
- อาจารย์ปฏิบตัตินให้เป็นตวัอยา่งท่ีดี  
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(3) วิธีการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ประเมินผลจากพฤตกิรรมของนกัศกึษา การตรงตอ่เวลาของนกัศกึษาในการเข้าชัน้เรียน 
การสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากพฤตกิรรมการเรียนและการสอบ 

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 
      - เรียนรู้เข้าใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การอาหารท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจอาหาร 
      - เข้าใจและสามารถน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมาประยกุต์ใช้ในธุรกิจอาหารได้ 
 - สามารถน าหลกัของศาสตร์ทางด้านการจดัการมาประยกุต์ใช้กบัศาสตร์ของวิทยาศาสตร์การอาหาร 
(2) กลยุทธ์การสอนท่ีจะใช้การพัฒนาความรู้ 

- ใช้ การสอนบรรยายแบบ Active Learning 
โดยเน้นให้นกัศกึษาหาทางค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือภายในกลุม่ 
โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาเบือ้งต้นร่วมกบัการสอ นโดยใช้ iHybrid learning การสอนแบบศกึษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  
(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รับ 

- ประเมินพฤตกิรรมในชัน้เรียนและการสอบวดัความรู้ โดยมีการสอบ 3 ครัง้ (สอบกลางภาค สอบนอกตาราง และสอบปลายภาค) 
- ประเมินจากการท ากิจกรรมในชัน้เรียน ทัง้รายบคุคลและรายกลุม่ ความสนใจการมีสว่นร่วมในกิจกรรม และการน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

4.3 ทักษะทางปัญญา       
(1) ทักษะทางปัญญา 

-    สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลกัการท่ีเรียนมา และสามารถน าไปประยกุต์ใช้จริงได้ 
- สามารถน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมาใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระบบธุรกิจอาหารได้ 

โดยใช้หลกัการท่ีเรียนมาและศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ 
(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา 
- ฝึกแก้ปัญหาโดยใช้การท ากิจกรรมในชัน้เรียน เพ่ือให้ชว่ยกนัฝึกคดิวิเคราะห์กระบวนการและปัญหา และการแสดงความคดิเห็นตอ่ปัญหา 

รวมทัง้การระดมสมองในการแก้ไขปัญหา รวมทัง้มีการค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิมาชว่ยกนัอภิปราย เก่ียวกบัสถานการณ์ตา่งๆ 
ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในธุรกิจอาหาร หรือยกตวัอยา่งเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  

 (3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญา 
- ประเมินจากการวิเคราะห์ปัญหาในชัน้เรียน การท ากิจกรรม การทดสอบยอ่ย การเขียนรายงาน  
การน าเสนอผลงาน 
 

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

เน้นการท างาน ร่วมกนั  
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การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานโดยมีการท างานเป็นกลุม่ซึง่จะต้องชว่ยเหลือแบง่งานยอ่ยโดยมอบหมายให้ชว่ยกนัค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิ 
เพ่ือใช้วิเคราะห์ปัญหา เขียนรายงานและเสนอแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ในกิจกรรมท่ีท าหรือกรณีศกึษาในชัน้เรียน 
(2)กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชัน้เรียนและมีการท างานเป็นกลุม่ และมีการแบง่กลุม่ให้นกัศกึษาโดยเฉล่ียความสามารถในแตล่ะกลุม่ 
เพ่ือให้นกัศกึษาท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพ่ือนท่ีใกล้ชิด 
และให้มีการแบง่งานกนัท าโดยทกุคนต้องรับผิดชอบงานของตนเองมิฉะนัน้งานทัง้หมดจะไมป่ระสบความส าเร็จ  
(3) วิธีการวัดและประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากการแสดงออกอยา่งมีสว่นร่วมในชัน้เรียน ประเมินผลงานจากรายงาน การน าเสนอผลงานของนกัศกึษา 
และประเมินโดยเพ่ือนร่วมชัน้ 

4.5 ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีการค้นคว้าข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต  
- การน าเสนอข้อมลูให้เข้าใจง่าย ใช้ภาษาและวิธีการน าเสนอได้ถกูต้อง 
- มีการใช้ Power point ,Slide Shark, และiTunes U โดยใช้ipad ในการเรียนการสอน และ 
การน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การสอนโดย ใช้ ipadประกอบการสอน โดย มีการน าเสนอข้อมลู ท่ีได้ จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การน าเสนอโดยใช้  

PowerPointผา่น Slide Sharkและการน าเสนอบทเรียนผา่น iTunes U โดยเลือกวิธีการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย อยา่งเป็นระบบ 
- จดักิจกรรมหรือมอบหมายงาน ให้ผู้ เรียนจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการท างาน 

(3) วิธีการประเมินผลทักษะการวิเคราะห์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเมินจากผู้ ท่ีเข้าลงทะเบียนเรียนในiTunes U 
ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนโดยใช้ PowerPoint ผา่น Slide Shark  
ประเมินจากเนือ้หาของงานท่ีนกัศกึษาค้นคว้ามา วา่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาข้อมลูและ   
ประมวลผล 

 
 
 
 
วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 
□ การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบตั ิ(Practice) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion)□ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจยั (Research-based-Learning) 

 

 

 



มคอ.3 

ผลติบัณฑิตท่ีเช่ียวชาญ สรรสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ ประสานเครือข่ายธุรกจิและสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

5 

 □การสมัมนา (Seminar) □ การเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  
         ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □  การเรียนรู้เป็นรายบคุคล  (Individual  Study)   
 □การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  (Self-study) 
 □ การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □กรณีศกึษา (Case Study)    □อ่ืน ๆ (Others) (Please specify)..............................................  

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □รูปภาพ (Pictures)  □ ส่ือน าเสนอในรูปแบบ  PowerPoint 
 □ของจริง (Authentic Material) □โปรแกรมส าเร็จรูป 
 □ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เชน่ Option Finder,VCD,  DVD, e-book ฯลฯ 
 □อ่ืน ๆ Others (Please specify)…e-classroom…ใช้ipad -Slide Shark, และ iTunes U  

 กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
 □การค้นคว้าข้อมลู (Data/Information Search)   □เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)   □สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 □การน าเสนอ (Presentation)   □การส ารวจข้อมลู (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)  □การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
 □การทดลอง (Experiment)    □ การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
 □การเชิญผู้ มีประสบการณ์มาสอนเสริม  □  การสง่นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
□ อ่ืนๆ (ระบ)ุ Others(Pleasespecify)..........................................................  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
แผนการสอน (บรรยาย) 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมที่จัดให้ 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1 
ชีแ้จงรายละเอยีดของวชิาและแจง้ขอ้ตกลงต่างๆ 
บทที ่1 ความส าคญัของวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 

3 ผศ.ผาณิต  
 

2 บทที ่2 ส่วนประกอบของอาหาร 3 

3 บทที ่2 ส่วนประกอบของอาหาร (ต่อ) 3 

4 บทที ่3 การเสื่อมเสยีของอาหาร 3 

5 บทที ่4วตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติอาหาร 3 

6 บทที ่4วตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติอาหาร(ต่อ) 3 

7 บทที ่4วตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติอาหาร(ต่อ) 3 

8 สอบกลางภาค - 

9 บทที ่5 การจดัการวตัถุดบิ 
การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่(ีGAP) และการจดัหาวตัถุดบิ 

3 ผศ.ผาณิต  
 

10 
บทที ่
6การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วและการเกบ็รกัษาวตัถุดบิ 

3 

11 
บทที ่7 ความส าคญัของการแปรรปูผลติผลเกษตร 
และการวางแผนการแปรรปูผลติผลเกษตร 

3 

12 บทที ่8 การแปรรปูวตัถุดบิเบือ้งตน้ 3 

13 บทที ่8 การแปรรปูวตัถุดบิเบือ้งตน้ (ต่อ) 3 

14 บทที ่8 การแปรรปูวตัถุดบิเบือ้งตน้ (ต่อ)  3 

15 
บทที ่9 การประกอบอาชพี 
และจรรยาบรรณของนกัวทิยาศาสตรก์ารอาหาร  

3 

16 น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีน 3 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนด 
เวลาการ
ประเมิน 
(สัปดาห์

ที่) 
1 คณุธรรม จริยธรรม 

(1) 
มีวินยัตรงเวลาและมีความรับผิดชอบสงูทัง้ต่
อตนเองวิชาชีพและสงัคม 
(2) แสดงความช่ือสตัย์สจุริตอยา่งสม ่าเสมอ 
(3) ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยคณุธรรมและจริยธรรม 
(4) 
เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรแล
ะสงัคม 

 
(1) 
การเข้าชัน้เรียนตรงเวลาและการรับผิดชอบใ
นงานท่ีมอบหมาย 
(2) การรับผิดชอบในงานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
(3) การรับผิดชอบในงานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
(4) การปฏิบตัติามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

1-18 

2 ความรู้ 
(1) 
มีความรู้ในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจอาหาร
อยา่งกว้างขวางและเป็นระบบ 
(2) 
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลกัการและทฤ
ษฎีด้านการจดัการธุรกิจอาหาร 
(3) 
สามารถน าหลกัการและทฤษฎีไปประยกุต์ 
(4) 
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลกัการของศาส
ตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและน ามาใช้เป็นพืน้ฐานใน
ด้านการจดัการธุรกิจอาหาร 

 
(1) การตอบค าถาม การสอบ การท ากิจกรรม 
 
(2) การตอบค าถาม 
การท ารายงานการสอบและการท ากิจกรรม   
(3) การตอบค าถาม 
การท ารายงานและการสอบ การท ากิจกรรม 
(4) การตอบค าถาม 
การท ารายงานและการสอบ 

1-18 

3 ทกัษะทางปัญญา 
(1) 
มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โ
ดยใช้หลกัการท่ีได้เรียนมาตลอดจนสามารถ
น าความรู้ไปประยกุต์ในสถานการณ์จริงได้ 

 
(1) การน าเสนอรายงาน 
การท ารายงานการท าปฏิบติการ 
และการท ากิจกรรม 
 

1-18 
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กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนด 
เวลาการ
ประเมิน 
(สัปดาห์

ที่) 
(2) 
สามารถแก้ปัญหาทางการจดัการธุรกิจอาหา
รได้โดยน าหลกัการตา่งๆมาอ้างอิงได้อยา่งเห
มาะสม 
(3) มีความใฝ่หาความรู้ 

 
(2) การน าเสนอรายงาน 
การท ารายงานการท าปฏิบติการ  
การท ากิจกรรม 
และการสอบ 
(3) การน าเสนอรายงาน การท ารายงาน 

4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) สามารถท างานกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
 
(2) 
มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย  
(3) 
สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และวฒัน
ธรรมองค์กร 
(4) 
มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานในองค์กรแล
ะบคุคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

 
 

(1) 
การท างานกลุม่ท่ีมอบหมายคณุภาพของงาน
ท่ีมอบหมาย การท ากิจกรรม 
(2) คณุภาพของงานท่ีมอบหมาย 
และผลของกิจกรรมท่ีท า 
(3) 
การท างานกลุม่ท่ีมอบหมายและการปฏิบตัติ
ามข้อตกลงและระเบียบ 
(4) การท างานกลุม่ท่ีมอบหมาย 
 
(5) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย  

1-18 

5 ทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) 
มีทกัษะการใช้ภาษาไทยได้อยา่งมีประสิทธิภ
าพ 
(2) 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บร
วมรวมข้อมลู และการน าเสนอ 

 
 
(1) 
การใช้ภาษาและวิธีการน าเสนอผลงานและก
ารท ารายงาน 
(2) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
และการน าเสนอผลงาน 

1-18 
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การประเมิ
น 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 การทดสอบยอ่ย (Quiz) 4,7,12,16 15% 
2 การค้นคว้าและการท ารายงานกลุม่ตามท่ีมอบหมาย 

และน าเสนอผลงานเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การอาหารท่ีนา่สนใ
จ 

14-15 10% 

3 ความสนใจในการเรียนและเข้าชัน้เรียน 1-15 10% 
4 การสอบกลางภาค 8 30% 
5 การสอบปลายภาค 17 35% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 ต าราที่ก าหนด(ให้นกัศกึษาdownloadจาก itunes U) 
ผาณติ  รจุริพสิฐิ. 2558. เอกสารประกอบการสอนวิชาST187 วิทยาศาสตรก์ารอาหารเบือ้งต้น . 
กรงุเทพมหานคร. สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร  คณะวทิยาศาสตร์  
         มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
6.2 หนังสือที่แนะน าและเอกสารอ้างอิง 
จริงแท้ ศริิพานิช .  2541.  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวผกัและผลไม้ . 

ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 
         กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
รุ่งนภา วิสิฐอดุรการ และ ระตพิร หาเรือนกิจ. 2539. วิศวกรรมและเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวผกัและผลไม้. 

ภาควิชาอตุสาหกรรมเกษตร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร. 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั. กรุงเทพมหานคร. 

รุ่งนภา ก่อประดษิฐ์สกลุ ชวนพิศ อรุณรังสิกลุ และ ชยัรงค์ รัตนกรีฑากลุ 2549 
ระบบควบคมุคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร Thai GAP และ EUREPGAP มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เพชรเกษมการพิมพ์ พิมพ์ครัง้ท่ี 1 นครปฐม 

สมคดิ ทกัษิณาวิสทุธ์ิ 2548 ธุรกิจการเกษตรเบือ้งต้น ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.  
Beierlein, James G., and Michael W. Woolverton. 1991, Agribusiness Marketing: The  
Management Prospective, Prenice Hall,Englewood Cliffs, NewjerseyNew York :  Van   
Nostrand  Reinhold  Company. 
Fellows, P.J.  1990 .  Food  Processing  Technology : Principles  and  Practice. 
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 England : Ellis  Horwood  Ltd. 
6.3 ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ   
   หนงัสอืในหอ้งสมดุ และขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ท 
    แผ่น CD เกีย่วกบัการจดัการและการผลติวตัถุดบิบางประเภท และ VDOจาก www.youtube.com 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ให้นกัศกึษาทกุคนท าการประเมินการสอนของอาจารย์ผา่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวิทยาลยัและเสนอแนะเพื่อกา
รปรับปรุงรายวิชา 
7.2 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 

จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบตามบทเรียน 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนกลยทุธ์การสอนทกุภาคการศกึษา 
มีการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนใหม่ๆ  ทกุปี 
อาจารย์ประชมุหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 
7.4 กระบวนการพสูิจน์มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

ผู้สอนพิจารณาจากผลการทดสอบ 
รวมทัง้สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินผลการศกึษาประเมินข้อสอบและผลการสอบ 
ความเหมาะสมของการให้คะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนเนือ้หาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้ 
หากมีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในท่ีประชมุสาขาวิชาฯ เพื่อพิจารณาตอ่ไป 

 


