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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวชิาการศึกษาทัว่ไป 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

SG004 วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
Modern Science and Technology 

2. จ านวนหนววยกติ   
3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หมวดศึกษาทัว่ไป 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
ทีมอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมากวอน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังลวาสุด 
วนัท่ี  4  มกราคม  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุวงหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุวงหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการคิดอยา่งมีเหตุผล   
2. ใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. มีความรู้พื้นฐานท่ีเพียงพอท่ีจะน าไปใชแ้สวงหาความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิา 

          ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งสามารถวเิคราะห์ไตร่ตรอง  เร่ืองราวต่าง ๆ   
         ไดอ้ยา่งมีเหตุผล    

4. ใหเ้ป็นผูมี้ความรักในการแสวงหาความรู้  และสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ   
เขา้ดว้ยกนัและน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ภายใตคุ้ณธรรมและจริยธรรม 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. สามารถเปรียบเทียบวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีางๆ  ไดว้า่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร และ 
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมนุษยอ์ยา่งไร 

2. สามารถอธิบายถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ในชีวติ 
ประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. สามารถน าเทคโนโลยไีปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยอยูใ่นกรอบของคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

         วทิยาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ นวตักรรม และการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ความกา้วหนา้
ทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม พลงังาน ผลิตภณัฑก์ารเกษตร การแพทย ์การ
ส่ือสาร เศรษฐกิจ ธุรกิจและสังคม 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ตวอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบิัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ส อน เส ริม ต าม ค ว าม
ต้องการของนัก ศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มี การศึกษาดว้ยตนเอง      
90 ชัว่โมง 
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3. จ านวนช่ัวโมงตวอสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแกวนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยผ์ูส้อนแจง้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี และเวลาเขา้พบ ในชัว่โมงแรกของการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนจดัเวลา office hour ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

- มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
- เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 
-  มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  
- มีความเสียสละและมีความอดทน 

 

1.2 วธีิการสอน  

            -  สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

            -  มอบหมายงานให้นกัศึกษาท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงาน 
               ชดัเจน 
            -  บรรยาย/  ฝึกปฏิบติั/  กรณีศึกษา/  กิจกรรม (activity base) 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- การเช็คช่ือเขา้หอ้งเรียนระบบ student attendant   
- การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
- การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 
- มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 มีความรู้พื้นฐานดา้นธุรกิจ  การบญัชีและคณิตศาสตร์ 
 มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ 
 มีบุคลิกภาพของนกัธุรกิจและรู้จกัการเขา้สังคม 
 มีความรู้และตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรม 

       2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง และใช ้e-learning  

2.3 วธีิการประเมินผล 

            -  การน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

            -  ทดสอบยอ่ยในห้อง 

            -  สอบกลางภาคและปลายภาค 
            - ศึกษาและทดสอบยอ่ยผา่นระบบ e-Classroom 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
 มีความสามารถในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

3.2 วธีิการสอน 

กรณีศึกษา โครงงาน การแกปั้ญหา การจ าลองสถานการณ์ อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชก้ารวิเคราะห์ การน าไปใช ้ 
การแสดงเหตุผล  ประเมินผลงานของนกัศึกษา 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหววางบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

-  พฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
-  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละใหรู้้จกัการมีภาวะผูน้ า 
  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

-  สามารถปรับตวัใหก้บัสถานการณ์และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
-  มีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งภายในและภายนอก มีความสามารถในการเขา้สังคม 

4.2 วธีิการสอน 

            - มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน 
            - การท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
            - สถานการณ์จ าลอง 
    4.3 วธีิการประเมินผล 
 - ท าแบบทดสอบ on-line ในระบบ e-Classroom 
              - การส่งงานทางอีเมล ์ 
              - ประเมินการน าเสนอผลงาน  
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

- ทกัษะการคิดค านวณเชิงตวัเลข 

             -  ทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม 
            -   ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจาก internet 
             -  ทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณ น าเสนอ วิเคราะห์ และแปรผลขอ้มูล 
             -  ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยระบบ iTunes U  และ e-Classroom  
             -  ทกัษะในการน าเสนอขอ้มูล โดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

5.2 วธีิการสอน 

 -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเองจากโปรแกรมส าเร็จรูป    
-   มอบหมายควา้ขอ้มูลจาก website   และ ส่ือการสอนผ่าน iTunes U,  e-Classroom  โดยเน้นขอ้มูล

เชิงตวัเลข และสถิติอา้งอิง 
          -   ฝึกทกัษะทางการส่ือสาร 



6 
 

ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

5.3 วธีิการประเมินผล 

             -  ท ารายงาน และน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 
             -  ท าแบบฝึกทกัษะแบบ on-line 

 
เน้ือหาสาระส าคัญ (Body of Knowledge) 

 ความรู้และทกัษะการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ความรู้พื้นฐานทางดา้นธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  บญัชีและคณิตศาสตร์ 
 ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีต่อวถีิชีวติ  ส่ิงแวดลอ้ม  

พลงังาน  สุขภาพ   เศรษฐกิจ  ธุรกิจและสังคม 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน ารายละเอียดวชิา 
แนะน าระบบการเรียนการ
สอนผา่น iTunes U  และ e-
Classroom 

3 น าเสนอประมวลรายวชิา มคอ.3  
ก าหนดกติกาการเรียนการสอน 
น าเสนอระบบ iTunesU Course 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

2 กินดี  อยูดี่ 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยาย
ดว้ยระบบ iTunes U  และ
ซกัถามขอ้สงสัย  พร้อมฟัง
บรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน   
โดยใช ้ power point +  VDO 
clip เป็นส่ือ   

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

3 สุขภาพองคร์วม 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ iTunes U  และซกัถามขอ้
สงสยั  พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติม
ในหอ้งเรียน   โดยใช ้power point 
+  VDO clip เป็นส่ือ 
 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

4 สมอง 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ iTunes U  และซกัถามขอ้
สงสยั  พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติม
ในหอ้งเรียน   โดยใช ้power point 
+  VDO clip เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

5 สเตม็เซลล ์ 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ iTunes U  และซกัถามขอ้
สงสยั  พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติม
ในหอ้งเรียน   โดยใช ้power point 
+  VDO clip เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

6 ความกา้วหนา้ทาง
วทิยาศาสตร์การแพทย ์

3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยาย
ดว้ยระบบ iTunes U  และ
ซกัถามขอ้สงสัย  พร้อมฟัง
บรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน   
โดยใช ้ power point +  VDO 
clip เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

7 ทบทวนเน้ือหาทั้งหมด 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยาย
ดว้ยระบบ iTunes U  และ
ซกัถามขอ้สงสัย  พร้อมฟัง
บรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน   
โดยใช ้ power point +  VDO 
clip เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

8 สอบกลางภาค   วนัที ่ 1  มีนาคม  2559  เวลา  12.00 – 14.00 น. 
9 แผน่ดินไหว 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย

ระบบ iTunes U  และซกัถามขอ้
สงสยั  พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติม
ในหอ้งเรียน   โดยใช ้power point 
+  VDO clip เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

10 พลงังาน  3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ iTunes U  และซกัถามขอ้
สงสยั  พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติม
ในหอ้งเรียน   โดยใช ้power point 
+  VDO clip เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

11 รังสีใกลต้วั 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ iTunes U  และซกัถามขอ้
สงสยั  พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติม
ในหอ้งเรียน   โดยใช ้power point 
+  VDO clip เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

12 เทคโนโลยโีลกปัจจุบนั 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ iTunes U  และซกัถามขอ้
สงสยั  พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติม
ในหอ้งเรียน   โดยใช ้power point 
+  VDO clip เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

13 นาโนเทคโนโลยี 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ iTunes U  และซกัถามขอ้
สงสยั  พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติม
ในหอ้งเรียน   โดยใช ้power point 
+  VDO clip เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

14 ทบทวนเน้ือหาวชิาทั้งหมด 
ก่อนสอบปลายภาค 

3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ iTunes U  และซกัถามขอ้
สงสยั  พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติม
ในหอ้งเรียน   โดยใช ้power point 
+  VDO clip เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและ
บริการ 

15 สอบปลายภาค  วนัที ่ 13 พฤษภาคม 2559   เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 



 มคอ. 3 
 

  
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการประเมิน (สัปดาห์ที่) 
สัดสววนของการประเมินผล 

 

1  
สอบ 
กลางภาค 
ปลายภาค 
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16 

 
30% 
30% 

2  งาน/กิจกรรมในห้องเรียน  34% 
3  เขา้เรียน   5% 
4  ประเมินการเรียนการสอนผา่นระบบ   1% 
   รวม 100% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 
Curriculum Mapping 
ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา คณุธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ฯ ทกัษะการวิเคราะหฯ์ 

1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
SG004 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม ่                  



 มคอ. 3 
 

  
 



หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ต าราภาษาไทย ของคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 บทเรียน e-learning วชิาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3. ต ำรำและเอกสำร 
     พูนสวสัด์ิ  อภิสิทธ์ิ.  สุขวทิยำอำหำร.  ต ำรำ – เอกสำรวชิำกำร  ฉบับที ่ 17  ภำคพฒันำต ำรำและ 
               เอกสำรวชิำกำร  หน่วยศึกษำนิเทศก์  กรมกำรฝึกหัดครู,  กรุงเทพมหานคร,  2531. 
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  จักรพิทักษ์.  หลกัโภชนำกำรปัจจบุัน.  พิมพ์คร้ังท่ี  6. กรุงเทพมหานคร,   
               โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช  จ ากัด,  2537. 
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/food/labelfoo.htm 
Dr.Tony Smith The British Medical Association - Family Doctor - Home Adviser, Dorling Kindersley, 
              London, 1994.  
Family Guide to Nature Medicine, Readers Digest 1993  
Dr.Stephen Carroll, Dr.Tony Smith The Complete Family Guide to Healthy Living, Dorling Kindersley, 
               London, 1992  
นิตยสารสารคดี ฉบับท่ี 154 ปีท่ี 13 เดือน ธันวาคม 2540  
นิตยสาร ELLE ฉบับท่ี 43 เดือนพฤษภาคม 2541  
เอกสารอโรมาเธราปี The Body Shop  
หนังสือ นิตยสารใกล้หมอ ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2546 
สุฮวง ฐิติสัตยากร. ไขข้อข้องใจทางวิชาการ. วารสารอาหารและยา 5 (มกราคม-เมษายน 2541) : 72-75. 
ห้องสมดุ  E-LIB  :  Health  Library  for  Thai  :  Aroma  Therapy 
http://www.kingsolder.com/telecom/microwave/ 
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-811.html 
http://board.dserver.org/b/bjp/00000215.html 
http://www.showded.com/myprofile/mainblog.php?user=kuki&jucId=5245 
http://physics.science.cmu.ac.th/Scripts/webboard/01682.html 
http://archaeology.thai- archaeology.info/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=49 
http://nakasut007ster1234.blogspot.com/ 

http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/food/labelfoo.htm
http://www.elib-online.com/books/neardoc.html
http://www.kingsolder.com/telecom/microwave/
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-811.html
http://board.dserver.org/b/bjp/00000215.html
http://www.showded.com/myprofile/mainblog.php?user=kuki&jucId=5245
http://physics.science.cmu.ac.th/Scripts/webboard/01682.html
http://archaeology.thai-archaeology.info/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=49
http://nakasut007ster1234.blogspot.com/
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http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=10646 
http://www.blogth.com/blog/China/Tech/526.html 
http://www.soqihotspa.com/vhcs2/aiweb/modules.php?name=Page_View&page=style.html 
http://www.komedamedicare.com/infrared_th.ht 
http://th.hydrohealth.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=560887 
http://blog.hunsa.com/prompt2600/blog/11496 
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=formicid&date=25-01-2007&group=6&gblog=2 
http://www.pharmanet.co.th/articles.php?action=1&article_no=59 
http://bbbbbbbbbbbbb.multiply.com/reviews/item/1 
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=10270&gid=1 
http://www.siamswim.com/knowleage/sun.html 
http://203.172.163.147/stu/23307/index2.html 
http://www.hotelsthailand.com/travel/sea/index.html 
http://www.eng.mut.ac.th/chemical/Article_detail.asp?ArticleID=322 
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=06332&st=61 
http://www.biopluschem.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=176528 
http://nonthaburi.moph.go.th/cyber/journal/tomj/v16/d3.htm 
http://www.pharm.su.ac.th/Thai/Organizations/DIS/Webboards/showQAnswer.asp?qNo=377 
http://www.eppo.go.th/ngv/index.html 
http://www.doeb.go.th/ngv/knowledge/ngv_auto.htm 
http://variety.teenee.com/science/1749.html 
http://www.vcharkarn.com/varticle/322 
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.emerging.asphttp://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.emerging.asp 
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.exploration.asp 
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.utilization.asp 
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.th.history.asp 
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.area.asp 
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.reservation.asp 
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.volume.asp 
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.methane.asp 
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.cleancoal.asp 
http://www.pyo.nu.ac.th/Info/Term1-49/hp_contest49/1_21/web/la.html 
http://www.energy.go.th 
http://www.pyo.nu.ac.th/Info/Term1-49/hp_contest49/1_21/web/c1.html 

http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=10646
http://www.blogth.com/blog/China/Tech/526.html
http://www.soqihotspa.com/vhcs2/aiweb/modules.php?name=Page_View&page=style.html
http://www.komedamedicare.com/infrared_th.ht
http://th.hydrohealth.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=560887
http://blog.hunsa.com/prompt2600/blog/11496
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=formicid&date=25-01-2007&group=6&gblog=2
http://www.pharmanet.co.th/articles.php?action=1&article_no=59
http://bbbbbbbbbbbbb.multiply.com/reviews/item/1
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=10270&gid=1
http://www.siamswim.com/knowleage/sun.html
http://203.172.163.147/stu/23307/index2.html
http://www.hotelsthailand.com/travel/sea/index.html
http://www.eng.mut.ac.th/chemical/Article_detail.asp?ArticleID=322
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=06332&st=61
http://www.biopluschem.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=176528
http://nonthaburi.moph.go.th/cyber/journal/tomj/v16/d3.htm
http://www.pharm.su.ac.th/Thai/Organizations/DIS/Webboards/showQAnswer.asp?qNo=377
http://www.eppo.go.th/ngv/index.html
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.emerging.asphttp:/www.dmf.go.th/petro_focus/coal.emerging.asp
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.exploration.asp
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.utilization.asp
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.th.history.asp
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.area.asp
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.reservation.asp
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.volume.asp
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.methane.asp
http://www.dmf.go.th/petro_focus/coal.cleancoal.asp
http://www.energy.go.th/
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http://www.thaienvi.net 
http://www.schoolscience.co.uk/content/4/chemistry/fossils/ 
http://www.sarakadee.com/feature/2002/11/oil.htm 
http://www.dede.go.th/ 
http://www.egat.co.th/rdo/energy/index.html 
พญ. กาญจนา  คูณรังสีสมบูรณ์ 21 มนีาคม 2551 “การฝังเขม็”  [On-line]. Available: 
http://www.se-ed.net/junnoi/page4.html 
อ้วน “อ้วนอย่างมไีสตล์” 21 มนีาคม 2551 [On-line]. Available: http://www.tuvayanon.net/2fatf.html 
การกระตุ้นเขม็ด้วยมือ  8 เมษายน 2551 [On-line]. Available: 
http://www.thaiacupuncture.net/public/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=42 
Administrator “การฝังเขม็ ..ว่าด้วยเขม็” 7 เมษายน 2551  [On-line]. Available: 
http://www.thaiacupuncture.net/public/index.php?option=com 
Simulator 10 เมษายน  2551  [On-line]. Available:    
http://www.medcatalog.com/Q_P/physical.htm 
พรพล รมย์นุกูล. กำรถนอมอำหำร. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2545.  
วิไล รังสาดทอง. เทคโนโลยกีำรแปรรูปอำหำร. กรุงเทพฯ : Text and Journal   Publication Ltd, 2545.  
นฤดม บุญหลง และกล้าณรงค์ ศรีรอต. อำหำรเพือ่มนษุยชำติ.  กรุงเทพฯ , ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู ้สอน และแบบประเมินรายวิชา ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนของ

มหาวทิยาลยั 
- การส่ือสารผา่นกระดานสนทนาในระบบ e-learning Hybrid system 
- การส่ือสารผา่น e-mail ของอาจารยผ์ูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
- ประชุมการจดัการเรียนการสอน 

http://www.thaienvi.net/
http://www.schoolscience.co.uk/content/4/chemistry/fossils/
http://www.dede.go.th/
http://www.egat.co.th/rdo/energy/index.html
http://www.se-ed.net/junnoi/page4.html
http://www.tuvayanon.net/2fatf.html
http://www.thaiacupuncture.net/public/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=42
http://www.thaiacupuncture.net/public/index.php?option=com
http://www.medcatalog.com/Q_P/physical.htm
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
- การสอบถามนกัศึกษา 
- การประชุมทีมผูส้อนเพื่อพิจารณาผลการเรียน 
- กรรมการประเมินผลการศึกษาพิจารณา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั  iTunesU   e-Classroom 
 

 


