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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง/คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ/สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0404438 เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหาร (Technology and Local Wisdom of Food)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. อมรรัตน ถนนแกว
4.2 อาจารยผูสอน
ผศ.ดร. อมรรัตน ถนนแกว
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนการศึกษาตน 2562
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
18 พฤษภาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนทราบความหมายและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหาร ประวัติและชนิดของอาหาร
แตละทองถิ่น อาหารตามประเพณี
1.2 เพื่อใหผูเรียนทราบการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหาร
การพัฒนาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหาร
1.3 เพื่อใหผูเรียนทราบนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดานอาหารไทย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสําคัญ ของภูมิปญ ญาทองถิ่นดานอาหาร ประวัติและชนิดของอาหารแตละทองถิ่น
อาหารตามประเพณี การใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับภูมิปญ ญาทองถิ่นดานอาหาร การ
พัฒนาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหาร นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ดานอาหารไทย
2. หัวขอและจํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

-

90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
3 ชั่วโมง/สัปดาห โดยการประกาศใหนิสิตทราบทางเว็บไซต
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ สุภาพ ออนนอมถอมตน ขยันและอดทน และยึด
หลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
-ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนิสิตมีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ
-ยกตัวอยางกรณีศึกษา ตัวอยางกรณีที่นิสิตมีการทุจริตตอการสอบและมีการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
-อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปดโอกาสใหนิสิตแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนิสิต เปนตน
1.3 วิธีการประเมิน
-ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนของนิสิตที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะ
ตอผูอาวุโสและอาจารย
-การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามระยะเวลาที่กําหนด
-นิสิตประเมินตนเองกอน
-การอภิปรายรวมกันในประเด็นที่เกี่ยวของในชั้นเรียน/กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น
2. ดานความรู
2.1 ความรูที่ตองพัฒนา
 มีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
อยางกวางขวางและเปนระบบ เชน ความรูค วามเขาใจดานเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร
วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลและการทําวิจัย
มีความรูในสาขาวิชาอื่น เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการ
บรรจุ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในสวนที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
-ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง โดยเนนใหนิสิตหาทางคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติมและการคนควาทางสื่อออนไลน เปนตน
-วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขจากกรณีศึกษา
-การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
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2.3 วิธีการประเมิน
-การทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
-ทํารายงานกลุม
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
มีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรคคิดแกปญหา และ ตัดสินใจอยางมี
เหตุผล
มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางสรรคสังคม
สามารถสืบคน ตีความขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการแกไขปญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไมตองอาศัยคําแนะนํา
สามารถใชทักษะและความรูความเขาใจอันถองแททั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในกลุมเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพอาหารและสุขาภิบาล และการวิจัย ในบริบททางวิชาชีพและ
วิชาการ เชน การดูแลจัดการการผลิตผลิตภัณฑอาหาร การตรวจวิเคราะหอาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพ
การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 วิธีการสอน
-ฝกตอบป ญ หาในชั้น เรีย นและแสดงความคิดเห็นตอปญ หาและระดมสมองในการแกไขปญ หา จากกรณี ศึกษาตาม
ประเด็นปญหาที่ไดกําหนดไว โดยผูเรียนจะตองกําหนดแนวทางไปสูการแกปญ หาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความ
นาเชื่อถือและความเปนไปได
-ใหวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการแกปญหาจากสถานการณของกรณีศึกษา
-มอบหมายงานกลุม
3.3 วิธีการประเมิน
-ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
-การเขียนรายงาน
-การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม
มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น
มีจิตอาสาและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของชุมชนและสังคม
เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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4.2 วิธีการสอน
-จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธรวมกัน เชน การทํางานเปนกลุม การแสดงบทบาทสมมติ
และการทํางานเปนทีม เปนตน
-มอบหมายงานกลุมตามกิจกรรมที่มอบหมาย
4.3 วิธีการประเมิน
-การประเมินสวนรวมในชั้นเรียน
-การประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุม/การปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
-ใหผูเรียนเปนผูประเมินตนเองและประเมินบุคคลอื่นดานความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
5.1 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีที่ตองพัฒนา
มีความสามารถในการสืบคนรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอและสื่อสาร
โดยใชภาษาประจําชาติและภาษาที่สองไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน
สามารถระบุ เขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงขอมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.2 วิธีการสอน
-ใชเอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint) ที่นาสนใจ ชัดเจนงายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนใน
ชั้นเรียน
-การสอนโดยการนําขอมูล รูปภาพตางๆ ที่ไดจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อกระตุนใหนิสิตเห็นประโยชนของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอมูลและสืบคนขอมูล
-การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
-การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปแบบเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
-กรณีศึกษาเพื่อใชเชื่อมโยงกับวิธีการวิเคราะหเพื่อแกปญหาที่ไดเรียนจากชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมิน
-ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
-ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน
-ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดานคุณภาพชีวิต
6.1 ดานคุณภาพชีวิตที่ตองพัฒนา
 รูวิธีการดูแล รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม อารมณ และปญญา
 มีทัศนคติที่เปดกวางตอการรับรูถึงความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม
 สนใจใฝรูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
 ตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
 มีความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพและสามารถนําไปใชในชีวิตอยางสมสมัย
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6.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนใหผูเ รีย นตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีอ าหารกับคุณคาของธรรมชาติ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
- ใหวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการแกปญหาจากสถานการณของกรณีศึกษา
6.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินแนวคิดในการแกไขปญหาจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
- ใหผูเรียนเปนผูประเมินตัวเอง และประเมินบุคคลอื่นดานการตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติ อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ชี้แจงรายละเอียดวิชา
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น
-ความหมายภูมิปญญาทองถิ่น
-ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
-การแบงประเภทของภูมิปญญา
ทองถิ่น
-การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น
2-3

บทที่ 2 ประวัติและชนิดของอาหาร
แตละทองถิ่น
-ประวัติภูมิปญญาอาหารไทย
-ภูมิปญญาอาหารไทยจากภาคตาง ๆ

จํานวน*
(ชั่วโมง)
3
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
และสื่อที่ใช
-บรรยายเนื้อหารายวิชาที่ ผศ.ดร.อมรรัตน
จะตองเรียนในรายวิชานี้
-แนะนําวิธีการและแหลง
สืบคนขอมูล
-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอยางกรณีศึกษา
-บรรยายใชสื่อ power
ผศ.ดร.อมรรัตน
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-การนําเสนอหนาชั้น
ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอยางกรณีศึกษา

7

4-5

บทที่ 3 เทคโนโลยีและภูมิปญ
 ญาการ
แปรรูปอาหาร

6

6-7

บทที่ 4 เทคโนโลยีและภูมิปญญา
บรรจุภัณฑอาหารและการเก็บรักษา
อาหาร
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8
9-10

บทที่ 5 อาหารตามประเพณีไทย
-ประเพณีบวชนาค
-ประเพณีแตงงาน
-ประเพณีการทําบุญขึ้นบานใหม
-ประเพณีเขาพรรษา
-ประเพณีชักพระ
-ประเพณีสารทเดือนสิบ
-ประเพณีกินเจ
11-12 บทที่ 6การพั ฒ นาและต อ ยอดภู มิ
ปญญาทองถิ่นดานอาหาร
-กระบวนการพัฒ นาตอยอดภูมิปญ ญา
ทองถิ่นดานอาหาร
ตัวอยางงานวิจัยและผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากการพัฒนา
และต อ ยอดภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า น
อาหาร

-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การนําเสนอหนาชั้น
ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอยางกรณีศึกษา

ผศ.ดร.อมรรัตน

-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การนําเสนอหนาชั้น
ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอยางกรณีศึกษา
สอบกลางภาค

ผศ.ดร.อมรรัตน
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-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การนําเสนอหนาชั้น
ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอยางกรณีศึกษา

อ.ดร.อัจฉรัตน

6

-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การนําเสนอหนาชั้น
ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอยางกรณีศึกษา
-การศึกษาดูงาน

ผศ.ดร.อมรรัตน

8

13-15

16

บทที่ 7 การพั ฒ นาและต อ ยอดภู มิ
ปญญาทองถิ่นดานอาหาร
- การจั ด การภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า น
อาหาร
-กระบวนการพัฒนาตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นดานอาหาร
-ตัวอยางงานวิจัยและผลิตภัณฑอาหาร
ที่ ได จ ากการพั ฒ นาและต อ ยอดภู มิ
ปญญาทองถิ่นดานอาหาร
บทที่ 8 นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ
แ ละการคุ ม ครองท รั พ ย สิ น ท าง
ปญญาดานอาหารไทย
-น โยบ ายสนั บ สนุ น จากภ าครั ฐ ที่
เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่น
-การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไทย
-การแจงขอ มูลภูมิปญ ญาทองถิ่นไทย
และการขอรับบริการขอมูลภูมิปญญา
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6

-บรรยายใชสื่อ power
ผศ.ดร.อมรรัตน
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การนําเสนอหนาชั้น ซักถาม
และอภิปราย
-การยกตัวอยางกรณีศึกษา

3

-บรรยายใชสื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอยางกรณีศึกษา

ผศ.ดร.อมรรัตน

สอบปลายภาค
2. แผนประเมินการเรียนรู
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)

ลําดับการ
ประเมิน

ลักษณะการประเมิน
(เชน สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)

สัปดาหที่
ประเมิน

1.1 1.2 1.5 4.1 4.2

การประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ การเขาชั้นเรียน ความสนใจใน
การเรียน การแตงกายถูกระเบียบ
การทดสอบยอย อภิปรายและการแกไขปญหา
ในกรณีศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปในชั้นเรียน
รายงานกลุม สงรายงานตรงเวลาทีก่ ําหนด

1-8

สัดสวนของ
คะแนนที่
ประเมิน
5%

1-8

5%

7

10%

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

8
17

37.33%
42.67%

2.3 2.4 3.1 3.3 3.4
2.3 2.4 3.3 3.4 4.1
4.2 5.2 5.3
2.3 2.4 3.1 3.3 3.4
2.3 2.4 3.1 3.3 3.4

หมายเหตุ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คณาจารย ภ าควิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร. 2539. วิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 504 หนา
จรัญ จันทลักขณา และผกาพรรณ สกุลมั่น. 2550. ภูมิปญญาชาวบานและสํานวนไทยจากไรนา.เสริมมิตร:
9

กรุงเทพ ฯ
จิราพร อาจเจริญ. 2554. ศึกษาภูมิปญญาการทําเครื่องทองลงหินในชุมชนหมูบานบุ แขวงอรุณอมรินทร บางกอก
นอย กรุงเทพ ฯ. สถาบันภาษาและพัฒนาวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพ ฯ
ชัชรี นฤทุม. 2551. การพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม. สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กรุงเทพ ฯ
ยิ่งยง เทพประเสริฐ. การศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น. เครือขายบริหารราชภัฎดานภูมิปญญาทองถิ่น.
ศูนยวิจัยและพัฒนาแพทยพื้นบาน.สถาบันราชภัฎเชียงราย.
เสรี พงศพิศ. 2536. ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท อมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ:กรุงเทพ ฯ
ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร. 2548. ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาเทศ. เคล็ดไทย: กรุงเทพ ฯ
สมชัย ลักษณานุรักษ. 2546. ภูมิปญญาไทยจังหวัดนครปฐม. สถาบันนครปฐม
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
วิ ไ ล รั ง สาดท อง. 2552. เท คโน โล ยี ก ารแป รรู ป อาห าร. พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 5. กรุ ง เทพ ฯ: เท็ กซ แ อน ด
เจอรนัล พับลิเคชั่น. 500 หนา.
คณาจารยภ าควิช าวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร. 2539. วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 504 หนา
Fellows, P.J. 2000. Food processing technology principles and practices. Woodhead Publishing
Limited, England. 575 p.
Geankoplis C. J. 1995. Transport Processes and Unit Operation. Prentice-Hall International, Inc.
Singapore.
Henry, C.J.K. and C. Chapman. 2002. The Nutrition handbook for food processors. Woodhead
Publishing Limited, Cambridge England. 483 p.
Kare, M. Fennema, O.R. and Lund, D.B. 1975. Principles of Food Science. New York: Marcel and
Dekker Inc. 474 p.
Parker, R. 2003. Introduction to Food Science. USA: Delmar Thomsom Learning.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
จรั ญ จัน ทลักขณา. 2553. ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง กับ ความสุขมวลชน และการเกษตรยั่งยื น. เสริมมิ ตร:
กรุงเทพ ฯ
จรัญ จันทลักขณา และผกาพรรณ สกุลมั่น. 2546. การเกษตรยั่งยืน: หลักการ แนวทาง และตัวอยางระบบฟารม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กรุงเทพ ฯ
เสรี พงศพิศ. 2536. ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท อมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ:กรุงเทพ ฯ
วิทูรย ปญญากุล 2540. ภูมิปญญาพื้นบานกับความหลากหลายทางชีวภาพ. เคล็ดไทย: กรุงเทพ ฯ
อรสุดา เจริญรัถ. 2546. เศรษฐกิจพอเพียงภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. พิมพดี: กรุงเทพ ฯ
ฉลาดชาย รมิตานนท. 2537. ความหลากหลายทางชีวภาพ : ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา
ในสิทธิชุมชน : การกระจายอํานาจจัดการทรัพยากร. สถาบันชุมชุนทองถิ่นพัฒนา: กรุงเทพ ฯ
ประเวศ วะสี. 2533. การสรางสรรคภูมิปญญาไทยเพื่อการพัฒนาใน. การสัมมนาทางวิชาการ
เนื่องในงานวัฒนธรรมพื้นบานไทย เรื่องภูมิปญญาชาวบาน. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม แหงชาติ:
กรุงเทพ ฯ
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ประเวศ วะสี. 2536. การศึกษาชาติกับภูมิปญญาทองถิ่น : ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท. (พิมพครั้งที่
2). กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิชชิ่ง.
สุ ร เชษฐ เวชชพิ ทั ก ษ . 2534. ภู มิ ป ญ ญาชาวบ า นกั บ การดํ า เนิ น งานด า นวัฒ นธรรมและการพั ฒ นาชนบท.
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ: กรุงเทพฯ
งามทิพย ภูวโรดม. 2550. การบรรจุอาหาร. บริษัท เอส.พี.เอ็ม.การพิมพ จํากัด. กรุงเทพฯ.
จุฬาภรณ เลิสบวรวงศ. 2553. กระบวนการแปรรูปอาหาร 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิธิยา รัตนาปนนท. 2549. เคมีอาหาร. พิมพครั้ท2ี่ .กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร.
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