
          แบบ มคอ.3  

ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  
                                     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF439 สมัมนาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
                                  (SF439 Seminar on Food Science and Technology)   
1.2 จ านวนหน่วยกิต       1 หน่วยกติ     1(1-0-2)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเอก-บงัคบั 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผูช้่วยศาสตราจารยส์รินิาถ  ตณัฑเกษม (อาจารยผ์ูค้วบคุมวชิา) 
ผูช้่วยศาสตราจารยอ์ญัชนั  ชุณหะหริณัย ์ 
รองศาสตราจารยอ์ดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ 

ผูช้่วยศาสตราจารยก์มลทพิย ์ เอกธรรมสุทธิ ์
ผูช้่วยศาสตราจารยอ์ภญิญา เจรญิกูล  
ผูช้่วยศาสตราจารยอุ์ษามาส  จรยิวรานุกูล 
อาจารย ์ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค ์

1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 

1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    
ไมม่ ี

1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  
ไมม่ ี

1.8 สถานท่ีเรียน 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  
15 สงิหาคม 2559 
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2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
1) เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้บัความรูแ้ละวทิยาการทีท่นัสมยั 

จากผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตใินสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 

2) เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้บัความรูจ้ากวารสารวชิาการและฐานขอ้มลูต่างๆ โดยการคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   

เพื่อฝึกฝนและเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดค้น้ควา้ เรยีนรูแ้ละน าเสนองานไดด้ว้ยตนเอง 
โดยการน าเสนอความรูว้ทิยาการทีไ่ดม้าจากการคน้ควา้  ผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการต่างๆ  
อภปิรายผลและรว่มแสดงความคดิเหน็ เพื่อกระตุน้การซกัถามใหเ้กดิการเรยีนรูท้างวชิาการมากขึน้ 

 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
การสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศ การเขยีนบรรณานุกรม 

การน าเสนอและรว่มอภปิรายในหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ่งทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  

หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวชิา 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
42 

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
ไมม่ ี

การศึกษาด้วยตนเอง 
5 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
2-3 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

ใหน้กัศกึษา มจีติส านึกในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี มี ความซื่อสตัยส์ุจรติ มี วนิยั และ ความรบัผดิชอบต่อ ตนเองและสงัคม 
ใหน้กัศกึษาตระหนกัและมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ด้ รบั มอบหมาย  การเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา  มวีนิยัต่อการ เขา้ฟังสมัมนา  ส่งมอบงานทีม่อบหมายตามเวลาทีก่ าหนด 
มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของสถาบนั โดยแต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด เคารพ สทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การมสีมัมาคารวะ การใหเ้กยีรตผิูส้มัมนา 
การเคารพในการแสดงออกทางความคดิและการรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาผูเ้ขา้ฟังการสมัมนาในชัน้เรยีน 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
-  ยกตวัอยา่งการประพฤตทิีผ่ดิจรรยาบรรณในวชิาชพี 
 - การขานชื่อหรอืการแตะบตัรนกัศกึษาดว้ยตนเองก่อนการเรยีนทุกครัง้  
 - ก าหนดเวลาการส่งงาน และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการ 
 - ตดัคะแนนเมือ่นกัศกึษาไมต่รงต่อเวลา ทัง้ในการเขา้หอ้งเรยีน และการส่งงาน  
 - เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาถามหรอืตอบค าถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

 (3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน  การมสี่วนรว่มในการสมัมนา และการตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน การตรงต่อเวลา  การแต่งกาย 

และการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาผูเ้ขา้ฟังการสมัมนา 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 
เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูห้ลกัการทฤษฎดีา้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร มคีวามรูค้วามกา้วหน้าทางวชิาการและเทคโนโลยต่ีางๆ รูก้ฏระเบยีบ ขอ้ก าหนดทางวชิาการและการเปลีย่นแปลง 

นกัศกึษาไดร้บัความรูจ้าก ต ารา วารสารวชิาการ  ฐานขอ้มลูต่างๆ และเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  โดยการคน้ควา้ หาความรูเ้พิม่เตมิ ดว้ยตนเอง  
นกัศกึษาไดร้บัความรูแ้ละวทิยาการทีท่นัสมยัในผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตใินสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารทีน่กัศกึษาผูอ้ื่นน าเสนอ 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้  
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  (Student – Centered Approach) ไดแ้ก่ การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

โดยเน้นใหน้กัศกึษาหาทางคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ รวมทัง้การสอนแบบ UTCC Hybrid Learning System การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
โดยเน้นใหน้กัศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิดว้ยตนเอง ทัง้การคน้ควา้จากต ารา วารสารวชิาการ ฐานขอ้มลูต่างๆ และการเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต   

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 
ประเมนิความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร และความรูค้วามเขา้ใจในหวัขอ้ทีส่มัมนา ทัง้ทีไ่ดน้ าเสนอในชัน้เรยีน และจากเอกสารรายงานของนกัศกึษา 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

สามารถท าความเขา้ใจและประเมนิขอ้มลู มี ทกัษะการคดิวเิคราะห ์ สามารถวเิคราะหปั์ญหา และเสนอแนวทางแกไ้ขทีส่รา้งสรรค ์
ในงานทีม่อบหมายใหค้น้หาค าตอบเพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการแกปั้ญหานัน้ๆ  สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจในทางวชิาการและวชิาชพี และตอบค าถามหลงัการเสนอสมัมนาในชัน้เรยีน 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  
- ฝึกตอบค าถาม หลงัการเสนอสมัมนา ในชัน้เรยีนและการแสดงความคดิเหน็ โดยใหน้กัศกึษาไดใ้ชค้วามรูใ้นวชิาต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีน และการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ 

มารว่มในการตอบค าถามดว้ย 
- ฝึกใหน้กัศกึษามกีารวเิคราะหปั์ญหาและเสนอแนวทางต่างๆ ในการแกไ้ข 
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- ฝึกใหน้กัศกึษามทีกัษะในการวางแผนรวมทัง้สามารถแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้  

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
ประเมนิจากการตอบค าถามหลงัการเสนอสมัมนาในชัน้เรยีน  

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

ใหน้กัศกึษารูจ้กัการตดิต่อเพื่อเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา  และมคีวามรบัผดิชอบต่องานที่ อาจารยท์ีป่รกึษาไดม้อบหมาย การตดิต่อเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุในกรณใีชบ้รกิารระหว่างหอ้งสมดุ 
การน าเสนอสมัมนา การฟังและการมสี่วนรว่มในการสมัมนา การส่งมอบงานทีม่อบหมายตามเวลาทีก่ าหนด วางตวัและแสดงความคดิเหน็ไดเ้หมาะสมกบับทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 
สามารถวางแผนและรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้และคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อพฒันาตนเองในการเรยีนรู ้

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
การฝึกใหน้กัศกึษารูจ้กัการนดัหมายเพื่อเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา  การฝึกใหน้ าเสนอสมัมนาและการพดูทางวชิาการในทีชุ่มชน โดยการน าเสนอในรปูแบบ Powerpoint 

ซึง่ประกอบไปดว้ยเนื้อหา และรปูภาพ  
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

การประเมนิจากการอาจารยท์ีป่รกึษา และการน าเสนอสมัมนา การมสี่วนรว่มในการสมัมนา 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สามารถสรปุประเดน็ และสื่อสาร ทัง้การพดูและการเขยีน และเลอืกใชร้ปูแบบการน าเสนอ  

เช่น การใช ้Power point ในการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- สามารถระบุ เขา้ถงึและคดัเลอืกแหล่งขอ้มลู มกีารคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
- มวีจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และใชอ้ยา่งสม ่าเสมอในการรวบรวมขอ้มลู 
- สามารถใชค้อมพวิเตอรใ์นการจดัเกบ็ขอ้มลู  
- สามาถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิตามความกา้วหน้า 
- สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม   

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- แนะน าการคน้ควา้ทางวารสารทางวชิาการ และฐานขอ้มลูต่างๆทาง 
- มกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต การเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ย อยา่งเป็นระบบ 
- ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ตและน าเสนอขอ้มลูเป็น powerpoint หน้าชัน้เรยีน 
- ใหน้กัศกึษาใชร้ะบบ UTCC Hybrid Learning System 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การประเมนิจากการน าเสนอสมัมนา และจากเอกสารรายงานของนกัศกึษา  

 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

หวัขอ้สมัมนาเป็นไปตามความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยผ์ูค้วบคุมวชิาวชิาสมัมนา 
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5.1 แผนการสอน (ตารางการสมัมนา) 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1-2 รายละเอยีดและขัน้ตอนต่างๆเกีย่วกบัวชิาสมัม
นา/รปูแบบและเทคนิคการน าเสนอสมัมนา 

6 ผศ.สรินิาถ  ตณัฑเกษม 

3 ศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลู 3 คณาจารยป์ระจ าสาขาฯ 

4-6 การน าเสนอหวัขอ้สมัมนา 9 คณาจารยป์ระจ าสาขาฯ 

7 จดัท ารายงาน 3 คณาจารยป์ระจ าสาขาฯ 

8 -----------------  สอบกลางภาค  ---------------------- 

9-10 ศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลู 6 คณาจารยป์ระจ าสาขาฯ 

11-13 การน าเสนอหวัขอ้สมัมนา  9 คณาจารยป์ระจ าสาขาฯ 

14-15 จดัท ารายงาน 6 คณาจารยป์ระจ าสาขาฯ 

16 -----------------  สอบปลายภาค  ---------------------- 
 
 
 

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)  

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 การน าเสนอผลงานทางวิชาการในชัน้เรียน   

- ทกัษะการใชภ้าษา 
- บุคลกิภาพในการสมัมนา 
- เนื้อหาในการสมัมนา 
- การใชโ้สตทศันูปกรณ์ 
- การมสี่วนรว่มในการสมัมนา 

1-15 65% 
10% 
10% 
30% 
10% 
5% 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา   
- ความรบัผดิชอบของนกัศกึษา, การตรงต่อเวลา  
  ความมสีมัมาคารวะ 

1-15 15% 
15% 

3 รายงานสมัมนาฉบบัสมบรูณ์   
- รปูแบบในเล่มสมบรูณ์ถูกตอ้ง 
- อื่นๆ (ส่งเล่มตรงเวลา, วารสารปรทิศัน์ทีเ่กีย่วขอ้ง, 
การคน้ค าถาม-ค าตอบทา้ยการสมัมนาเพิม่เตมิ) 

1-15 20% 
10% 
10% 
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 วธีิการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

    (Student – Centered Approach) 
        การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบติั (Practice) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
  การสัมมนา (Seminar)  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
         ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
   การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
   การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
   การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
   การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □  กรณีศึกษา (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) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
 □ อ่ืน ๆ Others (Please specify)… …………………….         
                                                                                                                                            

 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
  การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)   □ เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)      □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation)       □ การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)      □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
 □ การทดลอง (Experiment)          □ การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
 □ การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาสอนเสริม  □ การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ 
       □ อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify)...................................................................................................... 
 

6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
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6.1 ต าราท่ีก าหนด 
นกัศกึษาจะตอ้งคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง ทัง้จากเอกสารประกอบการเรยีนการสอน ต าราเรยีน 

และวารสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัเรือ่งทีต่อ้งสมัมนา 
6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 

นกัศกึษาจะตอ้งคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง ทัง้จากเอกสารประกอบการเรยีนการสอน ต าราเรยีน 
และวารสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัเรือ่งทีต่อ้งสมัมนา 
6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

การคน้ควา้จากเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
 
 
 
 
 
 
 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

 

7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  
ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  

และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

- 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 
อาจารยป์ระชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา   

การตดัเกรดนกัศกึษาตามเกณฑม์าตรฐาน 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนกัศกึษา คะแนน ในส่วนต่างๆ  
พฤตกิรรมของนกัศกึษา เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิคราะหปั์ญหา 
ทบทวนเน้ือหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้เพื่อการปรบัปรงุ 
 


