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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

โรงเรียนการเรือน/ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หมวดที่ 1 ขAอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

5072107 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Management)

2. จำนวนหนUวยกิต

3 หนXวยกิต (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุXมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ)

4. อาจารยXผูAรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยXผูAสอน

4.1 อาจารย=ผู?รับผิดชอบรายวิชา อาจารย^ป`ยวรรณ อยูXดี และ ผศ.ดร.ปeญญภัสก^ ป`hนแกiว
4.2 อาจารย=ผู?สอนและกลุEมเรียน อาจารย^ป`ยวรรณ อยูXดี และ ผศ.ดร.ปeญญภัสก^ ป`hนแกiว

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นป[ที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 3 / ปmการศึกษา 2562 (ภาคฤดูรiอน)/ชั้นปmที่ 2
6. รายวิชาที่ตAองเรียนมากUอน (Pre-requisite) (ถ?ามี)
ไมXมี
7. รายวิชาที่ตAองเรียนพรAอมกัน (Co-requisites) (ถ?ามี)
ไมXมี

8. สถานที่เรียน

8.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย^วิทยาศาสตร^และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร

2
8.2 ชXองทางออนไลน^ (ระบบ WBSC-LMS, Zoom และ MS Teams)

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลUาสุด
10 พฤษภาคม 2563

หมวดที่ 2 จุดมุUงหมายและวัตถุประสงคX
1. จุดมุUงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธิพิสัย (ความรูiทั่วไปและวิชาชีพที่ไดiรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อใหiมีความรูiความเขiาใจในรูปแบบของธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
1.1.2 เพื่อใหiนักศึกษาทราบถึงหลักการพื้นฐานและปeจจัยที่เกี่ยวขiองกับการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐศาสตร^อุตสาหกรรม
1.1.3 เพื่อใหiนักศึกษาสามารถวางแผนและบริหารจัดการดiานทรัพยากร การผลิต งบประมาณ
การเงิ น การบั ญชี การลงทุ น และการตลาด การจั ดการคุ ณภาพ การวางแผนควบคุ มติ ดตามและ
ประเมินผลในอุตสาหกรรมอาหารไดi
1.1.4 เพื่อใหiมีความรูiความเขiาใจในการใชiจิตวิทยาอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส^ และการ
บริหารความเสี่ยงในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใชi IT ที่ไดiรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหiนักศึกษามีทักษะดiานการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากร การผลิต
งบประมาณ การเงิน การบัญชี การลงทุน และการตลาด การจัดการคุณภาพ การวางแผนควบคุมติดตาม
และประเมินผลในอุตสาหกรรมอาหาร
1.2.2 เพื่อใหiนักศึกษามีทักษะดiานการคiนควiาขiอมูลใหมXๆ ที่เกี่ยวขiองกับการจัดการธุรกิจ
อาหาร
1.2.3 เพื่อใหiนักศึกษามีทักษะดiานการคำนวณงบประมาณ การเงิน การบัญชีเบื้องตiนและสถิติ
ที่เกี่ยวขiองกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดiรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ไดiรับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีตXอการเรียนรูi
1.3.2 นักศึกษาสามารถนำความคิดที่ไดiไปใชiในการประกอบอาชีพ และแกiปeญหาเพื่อสXวนรวม
ในอนาคต
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2. วัตถุประสงคXในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

เพื่อใหiผูiเรียนมีความรูi ความเขiาใจ และความสามารถในดiานการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม
อาหารไดiอยXางเหมาะสม และถูกตiอง รวมถึงการบริหารจัดการดiานทรัพยากร การผลิต งบประมาณ
การเงิ น การบั ญชี การลงทุ น และการตลาด การจั ดการคุ ณภาพ การวางแผนควบคุ มติ ดตามและ
ประเมินผลในอุตสาหกรรมอาหารอยXางมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา

ศึ กษารู ปแบบของธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรมอาหาร หลั กการพื ้ นฐานและปe จจั ย ที่ เ กี่ ยวขi องกั บ
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร เศรษฐศาสตร^อุตสาหกรรม การวางแผนและบริหารจัดการดiาน
ทรัพยากร การผลิต งบประมาณ การเงิน การบัญชี การลงทุน และการตลาด การจัดการคุณภาพ
การวางแผนควบคุม ติดตามและประเมินผลในอุตสาหกรรมอาหาร จิตวิทยาอุตสาหกรรม การจัดการ
โลจิสติกส^ และการบริหาร ความเสี่ยงในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
Study patterns of food business and industry, the basic principles and factors related
to the management of food industry, industrial economic, planning and management of
resources, production, budget, finance, accounting, investment, and marketing, quality
management, planning of monitoring and evaluation in the food industry, industrial
psychology and logistics management, and risk management in business and food industry

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชAตUอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

48 ชั่วโมงตXอภาค
การศึกษา

ตามความจำเปŒนของ
แตXละบุคคล

การฝLกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝLกงาน
ไมXมี

การศึกษาด?วยตนเอง
96 ชั่วโมงตXอภาค
การศึกษา

4

3. จำนวนชั่วโมงตUอสัปดาหXที่อาจารยXใหAคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกUนักศึกษาเปnน
รายบุคคล
อาจารย^จะใหiคำปรึกษาเปŒนรายบุคคล หรือรายกลุXม หากนักศึกษามีขiอสงสัย โดยใหiเวลาการ
ปรึกษาแตXละบุคคลหรือแตXละกลุXมอยXางนiอย 2 ชั่วโมง/สัปดาห^ ผXานชXองทางออนไลน^

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูAของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนด?านคุณธรรม จริยธรรม
ผูiเรียนตiองมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูiจักกาละเทศะ รับผิดชอบ ตXอตนเอง
วิชาชีพ สังคม และทาหนiาที่เปŒนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใตiจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดiวยความซื่อสัตย^สุจริตและเสียสละเพื่อการดำรงชีวิตอยูXในสังคมไดiอยXางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานดiานคุณธรรม จริยธรรมตiองครอบคลุม
1) เขiาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคXาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย^สุจริต
2) มีวินัย ตรงตXอเวลา รับผิดชอบตXอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขiอบังคับตXางๆ
ขององค^กรและสังคม
3) มีภาวะความเปŒนผูiนำและผูiตาม สามารถทำงานเปŒนหมูXคณะ สามารถแกiไขขiอขัดแยiง
ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟeงความคิดเห็นของผูiอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคXา และศักดิ์ศรี
ของความเปŒนมนุษย^
4) สามารถวิเคราะห=และประเมินผลกระทบจากการใช?ความรู?ทางเทคโนโลยีตEอบุคคล
องค=กรสังคม และสิ่งแวดล?อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ ผูiประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขiาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตXละสาขาตั้งแตXอดีตจนถึงปeจจุบัน
1.2 กลยุทธ=การสอนที่ใช?พัฒนาการเรียนรู?ด?านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน โดยใชiการสอนแบบสื่อสารสองทาง เป`ดโอกาสใหiนักศึกษามี
การตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวขiองกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนใน
โอกาสตXางๆ
2) การเปŒนแบบอยXางที่ดีของอาจารย^ เพื่อสรiางความตระหนักใหiนักศึกษาเห็นความสำคัญ
และคุณคXาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย^สุจริต
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1.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู?ด?านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูiดiวยตนเอง กXอนและหลังเรียน ในเรื่องการมีวินัยตXอ
การเรียน การตรงตXอเวลาในการเขiาชั้นเรียน และการสXงรายงาน
2) ประเมิ นโดยอาจารย^ จากการสั งเกตพฤติ กรรมการแสดงออกตามปกติ ของนั กศึ กษา
ที่แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่หลักสูตร/คณะจัดกิจกรรมตXางๆ ที่เกี่ยวขiองทางดiานคุณธรรม
และจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตXอผูiอาวุโส และอาจารย^
2. ความรู?
2.1 ผลการเรียนรู?ด?านความรู?
ผiูเรียนตiองมีความรูi ความเขiาใจในภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะใน ศาสตร^ดiานการประกอบ
อาหารและการบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เกี่ยวขiอง สามารถ ประยุกต^ใชiความรูi และทักษะความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตXอในระดับสูงขึ้น มีความใฝ•รูiในองค^ความรูiและเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยXางตXอเนื่อง สามารถพัฒนาองค^ความรูiที่ตนมีอยูXใหiสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานดiานความรูiตiองครอบคลุม
1) มีความรูiและความเขiาใจทางคณิตศาสตร^พื้นฐาน วิทยาศาสตร^และเทคโนโลยีพื้นฐาน
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร^ เพื่อการประยุกต^ใชiกับงานทางดiานเทคโนโลยีที่เกี่ยวขiองและการ
สรiางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มี ค วามรู ? แ ละความเข? า ใจเกี ่ ย วกั บ หลั ก การที ่ ส ำคั ญ ทั ้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ั ติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด?านทางเทคโนโลยี
3) มีความรูiในวิธีการและการใชiเครื่องมือดiานเทคโนโลยีไดiอยXางเหมาะสมในการทำงาน
4) สามารถบูรณาการความรูiดiานเทคโนโลยีกับความรูiในศาสตร^อื่นๆ ที่เกี่ยวขiองไดiอยXาง
เหมาะสม เชXน โปรแกรมคอมพิวเตอร^ เปŒนตiน
5) สามารถใชiความรูiและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต^แกiไขปeญหาในงานจริงไดi
2.2 กลยุทธ=การสอนที่ใช?พัฒนาการเรียนรู?ด?านความรู?
1) การใหi ภ าพรวมของความรูi กX อ นเขi า สูX บ ทเรี ย น การสรุ ป ย้ ำ ความรูi ใ หมX ห ลั ง บทเรี ย น
พรi อ มกั บ เชื่ อ มโยงความรูi ใ หมX กั บ ความรูi เ ดิ ม การเชื่ อ มโยงจากความรูi วิ ช าหนึ่ ง ไปสูX อี ก วิ ช าหนึ่ ง
ในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชiวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชi ก ารสอนหลายรู ป แบบ ตามลั ก ษณะของเนื้ อ หาสาระ ไดi แ กX การสอนบรรยาย
การทบทวน การฝ– ก ปฏิ บั ติ ก ารโดยใหi บู ร ณาการความรูi จากศาสตร^ ที่ ไ ดi เ รี ย นมา และเทคนิ ค การ
สอนอื่ น ๆ ที่ เ นi น ผูi เ รี ย นเปŒ น สำคั ญ เชX น การเรี ย นแบบรX ว มมื อ การเรี ย นแบบใชi ปe ญ หาเปŒ น ฐาน
การเรียนโดยการคiนควiาดiวยตนเอง เชXน การคiนควiาทางอินเตอร^เน็ต เปŒนตiน
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3) การถาม-ตอบปe ญ หาทางวิ ช าการในหi อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วขi อ งกั บ หลั ก การใชi อุ ป กรณ^
เครื่องมือ และสารเคมี ในการวิเคราะห^องค^ประกอบของอาหารแตXละประเภท
2.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู?ด?านความรู?
1) ประเมินจากผลงานระหวXางภาค เชXน การบiาน การเขียนรายงาน การสอบยXอย
2) ประเมินจากการสอบขiอเขียน ไดiแกX การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค รวมทั้ง
การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปaญญา
3.1 ผลการเรียนรู?ด?านทักษะทางปaญญา
ผiูเรียนตiองมีทักษะในการคิดวิเคราะห^อยXางเปŒนระบบ มีความคิดริเริ่มสรiางสรรค^ และสามารถเลือก
วิธีการแกiไขปeญหาตXางๆ ในการประกอบวิชาชีพไดiอยXางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานดiานทักษะทาง
ปeญญาตiองครอบคลุม
1) มีความคิดอยXางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห= และสรุปประเด็นปaญหาและความต?องการทางด?าน
เทคโนโลยี
3) สามารถคิด วิเคราะห^ และแกiไขปeญหาทางดiานเทคโนโลยีไดiอยXางมีระบบ รวมถึงการใชi
ขiอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดiอยXางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุXนในการปรับใชiองค^ความรูiทางดiานเทคโนโลยีที่เกี่ยวขiองอยXาง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตXอยอดองค^ความรูiจากเดิมไดiอยXางสรiางสรรค^
5) สามารถสื บ คi น ขi อ มู ล และแสวงหาความรู i ท างดi า นเทคโนโลยี เ พิ ่ ม เติ ม ไดi ด i ว ยตนเอง
เพื่อการเรียนรูiตลอดชีวิตและทันตXอการเปลี่ยนแปลงทางองค^ความรูiและเทคโนโลยีใหมXๆ
3.2 กลยุทธ=การสอนที่ใช?พัฒนาการเรียนรู?ด?านทักษะทางปaญญา
1) การแนะนำและฝ–กกระบวนการคิดอยXางสรiางสรรค^เมื่อเริ่มเขiาศึกษา เริ่มจากโจทย^ที่
งXาย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแกi ปe ญ หาจากโจทย^ ปe ญ หาและกรณี ศึ ก ษาหรื อ สถานการณ^
จำลอง เพื่อใหiนักศึกษาไดiทำการคิดวิเคราะห^ เพือ่ แกiไขปeญหา และเสนอแนว
3) การสอนแบบเนiนผูiเรียนเปŒนสำคัญ ที่เป`ดโอกาสใหiมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดiมาก
ขึ้น เชXน ใหiมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกับปรากฏการณ^ทางเคมีในอาหารที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน เทียบเคียงเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เรียนในรายวิชา
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3.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู?ด?านทักษะทางปaญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกiปeญหาที่ไดiรับมอบหมาย โดยการตอบปeญหาและการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคล และกลุXม
2) ประเมินโดยการสอบขiอเขียนดiวยโจทย^ที่ตiองใชiทักษะทางปeญญา ไดiแกX การสอบขiอเขียน
กลางภาค และปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ=ระหวEางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู?ด?านทักษะความสัมพันธ=ระหวEางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู i เ รี ย นตi อ งมี ท ั ก ษะในการอยูX ร X ว มกั บ ผู i อื่ น ในสั ง คมไดi อ ยX า งมี ค วามสุ ข มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ^ แ ละมี
ความสามารถในการทางานรXวมกับผูiอื่น มีทักษะในดiานการทางานเปŒนหมXูคณะ สามารถบริหาร จัดการ
การทางานไดi อ ยX า งเหมาะสม มี จ ิ ต สานึ ก รั ก องค^ ก รและเปŒ น ผู i ม ี ทั ศ นคติ ที ่ ด ี ใ นการทางาน ดั ง นั้ น
มาตรฐานดiานทักษะความสัมพันธ^ระหวXางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตiองครอบคลุม
1) สามารถสื ่ อ สารกั บ กลุ X ม คนที ่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตXางประเทศไดiอยXางมีประสิทธิภาพ สามารถใชiความรูiในสาขาวิชาชีพทางดiานเทคโนโลยีสื่อสาร
ตXอสังคมไดiในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปcนผู?ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก?ไขสถานการณ=เชิงสร?างสรรค=ทั้งสEวนตัวและ
สE ว นรวม พร? อ มทั ้ ง แสดงจุ ด ยื น อยE า งพอเหมาะทั ้ ง ของตนเองและของกลุ E ม รวมทั ้ ง ให? ค วาม
ชEวยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการแก?ไขปaญหาสถานการณ=ตEางๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู?ทางด?านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเอง และสอดคล?องกับทางวิชาชีพอยEางตEอเนื่อง
4) รูiจักบทบาท หนiาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุXม สามารถปรับตัวและทำงานรXวมกับผูiอื่นทั้งในฐานะผูiนำและผูiตามไดiอยXางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดiอยXางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองค^กร
5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดiานความปลอดภัยในการทำงานดiานเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดลiอมและพลังงาน
4.2 กลยุทธ=การสอนที่ใช?พัฒนาการเรียนรู?ด?านทักษะความสัมพันธ=ระหวEางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใชiการสอนแบบกลุXมรXวมมือ ซึ่งตiองแนะนำกฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแตXละคนในการเรียนรูiรXวมกัน
2) มอบหมายการทำงานแบบกลุXมยXอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุXมและตำแหนXงหนiาที่ใน
กลุXม เพื่อสรiางปฏิสัมพันธ^ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ
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3) ยกตัวอยXางผลกระทบของทักษะดiานนี้ที่มีตXอตนเองและสังคมสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุ ท ธ= ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ? ด ? า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ= ร ะหวE า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึ กษาประเมินตนเองและเพื่ อนในกลุX ม สรุปผลการประเมินโดยใชi เสี ยง
สXวนใหญX
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนรายบุคคล และรายกลุXม
5. ทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู?ด?านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูiเรียนตiองมีทักษะในการสืบคiนและวิเคราะห^ขiอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการ
นำเสนอ สามารถประยุกต^ใชiเทคโนโลยีตXางๆ ในการสรiางสรรค^ผลงานไดiอยXางเหมาะสม ดังนั้น
มาตรฐานทักษะการวิเคราะห^เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชiเทคโนโลยีสารสนเทศตiองครอบคลุม
1) มีทักษะในการใชiคอมพิวเตอร^ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวขiองกับวิชาชีพไดiเปŒนอยXางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห=ข?อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร=หรือการแสดงสถิติประยุกต=ตEอ
การแก?ปaญหาที่เกี่ยวข?องได?อยEางสร?างสรรค=
3) สามารถประยุกต^ใชiเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดiอยXางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอขiอมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณ^อักษร และการสื่อ
ความหมาย เลือกใชiสื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใชiเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวขiองไดi
5.2 กลยุทธ=การสอนที่ใช?พัฒนาการเรียนรู?ด?านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช?เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตiองมีการเรียบเรียงนำเสนอเปŒนภาษาเขียน และที่ตiองมีการนำเสนอดiวย
วาจาทั้งแบบปากเปลXาและใชiสื่อประกอบการนำเสนอ
2) มอบหมายงานที่ตiองมีการสืบคiนขiอมูลโดยใชiเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู?ด?านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช?
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการสื่อสารดiวยภาษาเขียนจากรายงานแตXละบุคคลหรือรายงานกลุXมที่สืบคiน
ขiอมูลดiวยเทคโนโลยีสารสนเทศในสXวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
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6. ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1 ผลการเรียนรู?ด?านทักษะการปฏิบัติงาน
ผูiเรียนตiองมีทักษะปฏิบัติในการใชiเครื่องมือ อุปกรณ^ และเทคโนโลยีเกี่ยวขiองกับการประกอบ
อาหารและการแปรรูปอาหารไดi สามารถวางแผนบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงระบบการ ทำงาน
สามารถประยุกต^ใชiเทคโนโลยีตXางๆ ในการทำงานรูปแบบโครงงาน และในสถานประกอบการไดi ดังนั้น
มาตรฐานดiานทักษะการปฏิบัติงานตiองครอบคลุม
1) มีทักษะปฏิบัติ การใชiเครื่องมือและอุปกรณ^พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เกี่ยวขiองไดiอยXางถูกตiองและปลอดภัย
2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทำงานอยEางตEอเนื่อง
3) สามารถบูรณาการการเรียนรูiรXวมกับการทำงาน
4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห=
หัวข?อ/รายละเอียด
ที่
1
- ปฐมนิเทศและแนะนำลักษณะวิชาการ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและ
การประเมินผล
- หลักการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

2

- เศรษฐศาสตร^อุตสาหกรรม
- การวางแผนและการบริหารการผลิต

จำนวน
กิจกรรม
ชั่วโมง การเรียนการสอน และสื่อที่ใช?
6
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint ผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSC-LMS
และ MS Teams)
2. แนวการสอน
3. เอกสารประกอบการเรียน
6
การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint ผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSC-LMS
และ MS Teams) และ
มอบหมายงานใหi
ศึกษาเปŒนรายบุคคล

ผู?สอน
อ. ป`ยวรรณ
อยูXดี และ
วิทยากรภายใน

อ. ป`ยวรรณ
อยูXดี และ
วิทยากรภายใน

10
สัปดาห=
ที่

หัวข?อ/รายละเอียด

3

- การจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ
- การบริหารสินคiาคงคลัง

4

- การจัดการโลจิสติกส^

จำนวน
กิจกรรม
ชั่วโมง การเรียนการสอน และสื่อที่ใช?
โดยการศึกษาหลักการทั่วไป
ในการจัดและการบริหารงาน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
และกลยุทธ^เชิงกระบวนการ
และ นําเสนอผลงานที่ไดiศึกษา
ผXานชXองทางออนไลน^ (ระบบ
WBSC-LMS และ MS
Teams) อภิปราย
รXวมกัน อาจารย^ใหiขiอมูล
ยiอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
6
การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint ผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSC-LMS
และ MS Teams)
และมอบหมายงานใหiศึกษา
เปŒนกลุXม วิธีปฏิบัติที่จําเปŒน
ในการบริหารงานโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
การออกแบบสินคiาและบริการ
และนําเสนอผลงาน
ผXานชXองทางออนไลน^ (ระบบ
WBSC-LMS และ MS
Teams) อภิปรายรXวมกัน
อาจารย^ใหiขiอมูลยiอนกลับและ
สรุปเพิ่มเติม สอบยXอยครั้งที่ 1
6
การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint ผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSC-LMS

ผู?สอน

อ. ป`ยวรรณ
อยูXดี และ
วิทยากรภายใน

อ. ป`ยวรรณ
อยูXดี และ
วิทยากรภายใน

11
สัปดาห=
ที่

หัวข?อ/รายละเอียด

5

การลงทุนและการตลาดผลิตภัณฑ^อาหาร

6

-การบริการงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี

จำนวน
กิจกรรม
ชั่วโมง การเรียนการสอน และสื่อที่ใช?
และ MS Teams) และ
มอบหมายงานใหiศึกษาคiนควiา
ดiวยตนเองเปŒนกลุXมและนํามา
นําเสนอผXานชXองทางออนไลน^
(ระบบ WBSC-LMS และ MS
Teams) โดยการ
ยกตัวอยXางใหiเห็นจริงโดยใชi
PowerPoint อาจารย^สรุป
ปรับความเขiาใจใหiถูกตiอง
6
การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint ผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSC-LMS
และ MS Teams) และ
มอบหมายงานใหi ศึกษา
คiนควiาดiวยตนเองเปŒนกลุXม
และ นํามานําเสนอผXาน
ชXองทางออนไลน^(ระบบ
WBSC-LMS และ MS
Teams) โดยการ ยกตัวอยXาง
ใหiเห็นจริงโดยใชi Power
Point อาจารย^สรุปปรับความ
เขiาใจใหi ถูกตiอง สอบยXอยครั้ง
ที่ 2
6
การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint ผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSC-LMS
และ MS Teams) และ
มอบหมายงานใหi ศึกษา

ผู?สอน

ผศ.ดร.
ปeญญภัสก^
ป`hนแกiว และ
วิทยากรภายใน

ผศ.ดร.
ปeญญภัสก^
ป`hนแกiว และ
วิทยากรภายใน
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สัปดาห=
ที่

หัวข?อ/รายละเอียด

7

- การบริหารทรัพยากรบุคคลใน
อุตสาหกรรมอาหาร
- จิตวิทยาอุตสาหกรรม

8

- การจัดการระบบคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร
- การบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
อาหาร

จำนวน
กิจกรรม
ชั่วโมง การเรียนการสอน และสื่อที่ใช?
คiนควiาดiวยตนเอง นํามา
นําเสนอผXานชXองทางออนไลน^
(ระบบ WBSC-LMS และ MS
Teams) การยกตัวอยXาง ใหi
เห็นจริงโดยใชi Power Point
อาจารย^สรุปปรับความเขiาใจ
ใหiถูกตiอง และแนะนำการใชi
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่
เกี่ยวขiอง รวมถึงใหiกรณีศึกษา
และใชiโปรแกรมทางสถิติเปŒน
เครื่องมือชXวยแกiปeญหา
6
การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint ผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSC-LMS
และ MS Teams) และ
มอบหมายงานใหi ศึกษาเปŒน
กลุXมโดย พรiอมทั้งนําผลงานที่
ไดiจากการเรียน การสอนการ
บริหารผXานชXองทางออนไลน^
(ระบบ WBSC-LMS และ MS
Teams)
6
การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint ผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSC-LMS
และ MS Teams) และ
มอบหมายงานใหi ศึกษาเปŒน
กลุXมโดย พรiอมทั้งนําผลงานที่
ไดiจากการเรียน การสอนผXาน

ผู?สอน

ผศ.ดร.
ปeญญภัสก^
ป`hนแกiว และ
วิทยากรภายใน

ผศ.ดร.
ปeญญภัสก^
ป`hนแกiว และ
วิทยากรภายใน

13
สัปดาห=
ที่

หัวข?อ/รายละเอียด

จำนวน
กิจกรรม
ชั่วโมง การเรียนการสอน และสื่อที่ใช?
ชXองทางออนไลน^ (ระบบ
WBSC-LMS และ MS
Teams)

ผู?สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูA
กิจกรรม ผลการเรียนรู?
ที่
1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

2

ความรูi

รายละเอียด
(4) สามารถวิเคราะห^และ
ประเมินผลกระทบจากการ
ใชiความรูiทางเทคโนโลยีตXอ
บุคคล องค^กรสังคม และ
สิ่งแวดลiอม

วิธีการประเมิน

การมีสXวนรXวมในการเขiา
เรียนผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSCLMS และ MS Teams)
- นักศึกษาประเมิน
ตนเองจากการมีวินัยตXอ
การเรียน การตรงตXอ
เวลาในการเขiาเรียน
รวมถึงการสXงรายงาน
- อาจารย^สังเกต
พฤติกรรมการแสดงออก
รายบุคคลและรายกลุXม
(2) มีความรูiและความเขiาใจ - แบบฝ–กหัด และ
เกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ
รายงานรายบุคคลและ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ รายกลุXม ที่มีการคiนควiา
ในเนื้อหาของสาขาวิชา
ขiอมูลทางวิชาการจาก
เฉพาะดiานทางเทคโนโลยี แหลXงตXางๆ
- ประเมินความรูi
ความเขiาใจเนื้อหาวิชา

สัปดาห5ที่
ประเมิน
1-8

สัดส6วนการ
ประเมินผล
10%

1-8

10%

14
กิจกรรม ผลการเรียนรู?
ที่

3

ทักษะทาง
ปeญญา

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห^ และสรุปประเด็น
ปeญหาและความตiองการ
ทางดiานเทคโนโลยี

และประเมินขiอมูล
แนวคิด และหลักฐาน
ใหมXๆ จากแหลXงขiอมูลที่
หลากหลาย
การทดสอบยXอย
แบบฝ–กหัด และถามตอบปeญหาทางวิชาการ
ระหวXางเรียน
- ประเมินความรูi ความ
เขiาใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินผลการเรียน
การสอนรายวิชา
การสอบกลางภาค
- ประเมินความรูi ความ
เขiาใจ ในเนื้อหาวิชา
และการนําความรูiมา
ประยุกต^ใชi จากการทํา
แบบทดสอบ งาน
มอบหมาย รายงานเดี่ยว
และกลุมX
การสอบปลายภาค
- ประเมินความรูi ความ
เขiาใจ ในเนื้อหาวิชา
และการนําความรูiมา
ประยุกต^ใชi จากการทํา
แบบทดสอบ งาน
มอบหมาย รายงานเดี่ยว
และกลุมX

สัปดาห5ที่
ประเมิน

สัดส6วนการ
ประเมินผล

1-8

15%

1-4

25%

5-8

25%

15
กิจกรรม ผลการเรียนรู?
ที่
4
ทักษะ
ความสัมพันธ^
ระหวXางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5

รายละเอียด

(2) สามารถเปŒนผูiริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกiไข
สถานการณ^เชิงสรiางสรรค^
ทั้งสXวนตัวและสXวนรวม
พรiอมทั้ง แสดงจุดยืนอยXาง
พอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุXม รวมทั้งใหiความ
ชXวยเหลือ และอำนวยความ
สะดวกในการแกiไขปeญหา
สถานการณ^ตXางๆ
(3) สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรูiทางดiานเทคโนโลยีทั้ง
ของตนเอง และสอดคลiอง
กับทางวิชาชีพอยXางตXอเนื่อง
ทักษะวิเคราะห^ (2) มีทักษะในการวิเคราะห^
เชิงตัวเลข การ ข i อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
สื่อสารและการ คณิตศาสตร^หรือการแสดง
ใชiเทคโนโลยี
ส ถิ ติ ป ร ะ ยุ ก ต^ ตX อ ก า ร
สารสนเทศ
แกiปeญหาที่เกี่ยวขiองไดiอยXาง
สรiางสรรค^

วิธีการประเมิน

- ประเมินโดยอาจารย^
จากการสังเกตพฤติกรรม
จากการมีวินัยตXอการ
เรียนผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSCLMS และ MS Teams)
- ประเมินโดยอาจารย^
จากการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาในการทำงาน
รายบุคคล และรายกลุXม

- ประเมินจากผลงานที่
เกี่ยวขiองกับการคิด
วิเคราะห^เชิงตัวเลข
รวมทั้งการแกiโจทย^
ปeญหา
- ประเมินการสื่อสารจาก
การเขียนรายงานที่มีการ
นำความรูiทางทฤษฎีมา
คิดวิเคราะห^ และอธิบาย
ผลการทดลองที่เกิดขึ้น
ไดi จากการสืบคiนขiอมูล
ดiวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สัปดาห5ที่
ประเมิน
1-8

สัดส6วนการ
ประเมินผล
5%

1-8

5%
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กิจกรรม ผลการเรียนรู?
ที่
6
ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

(2) มีทักษะในการบริหาร
จัดการวางแผน
การบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทำงานอยXาง
ตXอเนื่อง

- ประเมินจาก
กระบวนการดำเนินงาน
ในสXวนของงานที่ไดiรับ
มอบหมายผXานชXองทาง
ออนไลน^ (ระบบ WBSCLMS และ MS Teams)
และโครงงาน

สัปดาห5ที่
ประเมิน
1-8

สัดส6วนการ
ประเมินผล
5%

3. การประเมินผลการศึกษา

ใหiระดับผลการเรียนตามชXวงคะแนน ดังนี้

ระดับผลการเรียน
ชEวงคะแนน
A
85-100
B+
79-84
B
73-78
C+
67-72
C
61-66
D+
55-60
D
50-54
F
0-49
หมายเหตุ นักศึกษาตiองมีเวลาเรียนและเขiารXวมกิจกรรมไมXต่ำกวXา 80% (ยกเวiนกรณีมีเหตุจําเปŒน)
หากเกิน 80% ถือวXาไมXมีสิทธิ์สอบ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ป`ยวรรณ อยูXดี และคณะ. (2563). เอกสารประกอบการเรียน วิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร.
กรุงเทพฯ: ศูนย^บริการสื่อและสิ่งพิมพ^กราฟฟ`คไซท^
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2. หนังสือ เอกสาร และขAอมูลอAางอิง ที่สำคัญ

ประสงค^ ประณีตพลกรัง. (2543) การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ^
สุกัญญา มั่งวิฑิตกุล. (2544) กระบวนการและเทคนิคการลดค?าใชAจ?ายพลังงานสําหรับอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
สุปeญญา ไชยชาญ. (2539). การบริหารการผลิต. กรุงเทพฯ: เอลิฟวิ่ง.

3. หนังสือ เอกสาร และขAอมูลอAางอิง ที่แนะนำ

ดนั ย เที ยนพุ ฒ. (2546). ธุ รกิ จของ HR B2E: Business to Employee. กรุ งเทพฯ: บริ ษั ท นาโกตi า
จำกัด.
อาชว^ เตาลานนท^. (2544). "บทบาทใหมXของ HR ในยุค New Economy", วารสารการบริหารฅน. 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2544), 16–19.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธXการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาดiวยระบบคอมพิวเตอร^ของมหาวิทยาลัย ในดiานวิธี
การสอน การจัดกิจกรรมในหiองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตXอการเรียนรูi และผล
การเรียนรูiที่ไดiรับ รวมทั้งใหiขiอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา

2. กลยุทธXการประเมินการสอน

การประเมินการสอน ไดiจากการประเมินการสอนของนักศึกษา การสังเกตการณ^สอนของผูiรXวม
ทีมการสอน การประเมินผลการสอบ และการทวนสอบผลประเมินการเรียนรูi

3. การปรับปรุงการสอน

หลักสูตรกำหนดใหiอาจารย^ผูiสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ^และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลiวจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่สกอ กำหนดทุกภาคการศึกษา.
ภาควิชากำหนดใหiอาจารย^ผูiสอนเขiารับการฝ–กอบรมกลยุทธ^การสอน/การวิจัยในชั้นใหiใหiอาจารย^ผูiสอน
รายวิชาที่มีปeญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอยXางนiอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย^ทั้ง
ภาควิชาเพื่อหารือปeญหาการเรียนรูiของนักศึกษาและรXวมกันหาแนวทางแกiไข
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีการประเมินการสอนโดยทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุXม
ประเมินขiอสอบและความเหมาะสมของการใหiคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60%
ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบ ภายในรอบเวลาหลักสูตร

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย^ผูiสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย^ผูiสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่
สอนและกลยุ ท ธ^ ก ารสอนที ่ ใ ชi และนำเสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาในรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา เสนอตXอหัวหนiาหลักสูตร เพื่อนำเขiาที่ประชุมอาจารย^ประจำหลักสูตรพิจารณาใหi
ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใชiในปmการศึกษาถัดไป

