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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา         
    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 
 

1.รหัสและช่ือรายวิชา 

     SF448 เทคโนโลยีขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่ม (Technology of Snack and Beverage)  
2. จ านวนหน่วยกิต       
      3 หนว่ยกิต     3 (2-3-4)   
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 

3.1 หลักสูตร 
     วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

3.2 ประเภทของรายวิชา  
           หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทศันีย์ วฒันชยัยงค์ 
5. ภาคการศึกษา ชัน้ปีที่เรียน 

ภาคต้น ชัน้ปีท่ี 3 หรือชัน้ปีท่ี 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)    

ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   

ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครัง้ล่าสุด 

15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
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หมวดที่ 2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
     1.  เพ่ือศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตลาดและการบริโภคผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่ม 
     2.  เพ่ือศกึษาให้มีความรู้ และ เข้าใจ ถึง ชนิดและสว่นประกอบของวตัถดุบิ 

การตรวจสอบและการควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่ม แตล่ะประเภท  
     3.  เพ่ือศกึษาให้มีความรู้ และ เข้าใจ ถึง วิธีการผลิต และ การควบคมุ   

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่ม  
     6.  เพ่ือศกึษาถึงเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวข้องกบั และแนวทางพฒันา ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้ว และเคร่ืองดื่ม  

เพ่ือการประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  
ไมมี่  

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 กรรมวิธี และเทคโนโลยี การผลิต ขนม ขบเคีย้ว และเคร่ืองดื่ม ชนิดตา่งๆ 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพของ ผลิตภณัฑ์  
การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ ของวตัถดุบิและผลิตภณัฑ์สดุท้าย   
และมีปฏิบตักิารท่ีสอดคล้องกบัเทคโนโลยีของขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่ม 

Processing and technology of snack and drink production, effecting factors to quality of 
products, quality and determination control of raw material and finished product and  
corresponding laboratory to the technology of snack and drinks 
 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 

30  ชัว่โมง 
สอนเสริม 

สอนเสริมเฉพาะบคุคล 
การฝึกปฏบิัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน  

การฝึกปฏิบตัิ 30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 
การศึกษาด้วยตนเอง 

40 ชัว่โมง 
 

3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
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หมวดที่ 4.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 

- มีความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคณุธรรมและจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบตอ่ความปลอดภยัของผู้บริโภค 

- มีความซ่ือสตัย์สจุริตตอ่การเรียน ไมท่จุริตในการสอบทัง้ระหวา่งเรียนกลางภาค และปลายภาค  
- มีระเบียบวินยัในการเข้าชัน้เรียน  

รวมถึงมีความรับผิดชอบการสง่งานและการเข้าปฏิบตักิารตรงตามเวลาก าหนด  
- การแตง่กายให้ถกูระเบียบตามกฎระเบียบวินยัท่ีก าหนดได้ถกูต้อง  สภุาพเหมาะสม 

มีสมัมาคารวะตอ่อาจารย์ เชน่ การไมส่ง่เสียงดงัรบกวนผู้ อ่ืนในห้องเรียน ไมน่ างานอ่ืนมาท าในห้องเรียน 
เป็นต้น  

- รับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนร่วมชัน้เรียน ทัง้ในระหวา่งการเรียนและการท ารายงานกลุม่  
1.2 วิธีการสอน   

- ใช้การส่ือสารแบบสองทาง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน ตัง้-ตอบค าถามในชัน้เรียนตามวาระและโอกาส 
ให้ แสดงความคดิเห็นท่ีเก่ียวข้องกบัคณุธรรม จริยธรรม  เชน่ การท าสิ่ง ดี  ๆ 
ซึง่กศุลท่ีจะได้รับก็จะสง่ผลให้เกิดปัญญาและสมาธิในการเรียนได้ดี  

- ปฏิบตัตินเป็นตวัอยา่ง  ทัง้ การมีวินยั และ ให้ความส าคญัตอ่จรรยาบรรณวิชาชีพ  
เปิดโอกาสให้ ซกั-ถาม แสดงความคดิเห็นและรับฟัง ผู้ อ่ืน การ พดูจาสภุาพ 
มีสมัมาคารวะเป็นตวัอยา่งให้กบัรุ่นน้อง เคารพและให้เกียรตแิก่ผู้อาวโุส 

- ไมอ่นญุาตให้แตง่กายผิดระเบียบเข้าห้องเรียน หรือ น างานอ่ืนมาท าในห้องเรียน 
และไมส่ง่เสียงดงัในห้องเรียน 

- มีการทดสอบความเข้าใจก่อนหรือท้ายชัว่โมงเรียน  
1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในชัน้เรียน เชน่ การแตง่กาย การพดูจาโต้ตอบ ความคดิเห็น 
การการตัง้ - ซกั- ตอบค าถาม  การมีสมัมาคารวะ แสดงออกตอ่ผู้อาวโุสและอาจารย์  ในวาระและโอกาส  
ท่ีสาขาวิชาฯ/คณะจดักิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุธรรมและจริยธรรม   

- ประเมินพฤตกิรรมความซ่ือสตัย์ตอ่การเรียน การสอบ และผลงานท่ีน าเสนอ / สง่งาน 
- ประเมินพฤตกิรรมการเคารพกฎระเบียบ การแตง่กายให้ถกูต้องตามข้อก าหนดของสาขาวิชา 

- ตรวจรายช่ือเข้าเรียนและ การ สง่รายงาน โดยก าหนด การ เข้าชัน้เรียนตรง ตอ่ เวลา 
และการเข้าห้องเรียนสายเกิน 30 นาที 2 ครัง้ ถือวา่ขาดเรียน 1 ครัง้  
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- ประเมินการรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน โดยนกัศกึษาคนอ่ืนๆ ในรายวิชานี  ้

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ 
- มีความรู้ ความเข้าใจ ใน ความแตกตา่ง ของ เคร่ืองดื่ม แตล่ะ ชนิด  

เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ีจะสง่ผลตอ่สขุภาพอนามยัและไมมี่แอลกอฮอล์ รวมถึงเคร่ืองดื่มจากชา กาแฟ 
และโกโก้  

- มีความรู้ความเข้าใจสว่นประกอบตา่งๆ ของเคร่ืองดื่ม และการใช้วตัถดุบิ การควบคมุการผลิต 
และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการผลิต  

- กฎหมายและจริยธรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้  
2.2 วิธีการสอน 

- ผู้สอน ใช้ การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยบรรยาย เนือ้หาสรุปด้วยส่ือ PowerPoint 
ร่วมกบัการส่ือสารสองทางแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ท่ีให้ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิ  

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน ให้มี การ ศกึษาด้วยตนเอง  
โดยค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต จากแหลง่สารสนเทศ  website หรือฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
มีการใช้กรณีศกึษา/ทศันศกึษา ในหนว่ยงานเอกชน/ราชการ หรือศนูย์วิจยัท่ีท าการผลิตเคร่ืองดื่มจริง 

- แบง่กลุม่นกัศกึษา ให้ค้นคว้าเ พิ่มเตมิ   ให้ผู้ เรียนได้ ปฏิบตักิาร และ ฝึกหดัในชัน้เรียน 
และท า เอกสาร รายงาน ประกอบกิจกรรม   

 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอ่ย ความเข้าใจก่อนและหลงับทเรียน  
- สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบเน้นการวดัความเข้าใจ หลกัการ และทฤษฎี 
- ท ารายงานรายกลุม่ และเดี่ยว 
- สงัเกตการท างานของผู้ เรียน บนัทกึประเดน็ส าหรับการอภิปรายเพิ่ม พฤตกิรรมการเข้าเรียน 

การสง่งาน และการตรงเวลา  
3. ทักษะทางปัญญา       

3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
- สามารถค้นคว้าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู แสดงความคดิเห็น และน าข้อสรุปไปใช้ได้  

3.2 วิธีการสอน 
          - มีการแนะน าแหลง่ข้อมลูท่ีสามารถอา่นประกอบการเรียน 
          - สอนให้เกิดกระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค์ ให้โจทย์ปัญหา ให้คดิวิเคราะห์  
ตัง้ข้อสงัเกต แสดงความคดิเห็น ฝึกการตอบปัญหา และเสนอแนะตอ่ปัญหาทัง้ในและนอกชัน้เรียน 
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          -  มอบหมายงานในชัน้เรียน และระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาตามหวัข้อท่ีก าหนดไว้ 
โดยแบง่นกัศกึษาเป็นกลุม่ น าเสนอแนวทางปฏิบตัท่ีินา่เช่ือถือและเป็นไปได้  

- สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎี เพ่ือการพฒันาปรับปรุงการผลิตขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่ม 
จากวตัถดุบิในถ่ินอาศยั เพ่ือลดต้นทนุและสร้างรายได้ 

- วิเคราะห์ความปลอดภยัและความเป็นพิษของวตัถดุบินัน้ ๆ จากการปนเปือ้นจากจลุินทรีย์  
3.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการตอบปัญหา การแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน ทัง้รายบคุคลและกลุม่  
- รายงาน การสอบยอ่ย สอบปากเปลา่  
- การสอบข้อเขียนกลางภาค และปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความรับผิดชอบในการท างาน ท่ีได้รับมอบหมายทัง้รายบคุคลและกลุม่  
- ความตัง้ใจฟังการบรรยาย  ทัง้จ ากวิทยากรภายในและภายนอก 

สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
- การวางตวัและร่วมแสดงความคดิเห็นในกลุม่ได้อยา่งเหมาะสม  

4.2 วิธีการสอน 

- จดักิจกรรมเสริม  โดย เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในชัน้เรียน  
ให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ 
หรือไปศกึษาดงูานในหนว่ยภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตและวิจยัผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่ม 

- มอบหมายงานกลุม่ และแยกกลุม่ท ากิจกรรม คดิค้นสตูร ขนมขบเคีย้วและ เคร่ืองดื่ม 
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพ่ือนใกล้ชิด 

- มอบหมายให้ผู้ เรียนก าหนดความรับผิดชอบแตล่ะคนในการท างานกลุม่อยา่งชดัเจน  
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน โดย วิทยากรภายนอก  
และความรับผิดชอบจากรายงานของผู้ เรียน 

- ให้ประเมินกนัเอง ระหวา่ง สมาชิกในกลุม่ ทัง้ด้านทกัษะ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
ความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่ชิน้งาน  

- ให้นกัศกึษาประเมินคนอ่ืนๆ ในรายวิชา ในด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ต้องพัฒนา 

- การค านวณโดยใช้เคร่ืองคดิเลข การเปล่ียนหนว่ยชัง่ ตวง วดั  การค านวณสตูรเคมีตา่ง ๆ  
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- สามารถใช้ PowerPoint ในการน าเสนองาน การใช้ Excel ในการวิเคราะห์คา่ทางสถิติ 
- การใช้ฐานข้อมลูในการค้นคว้าข้อมลู การใช้อินเตอร์เน็ต 

สามารถคดัเลือกแหลง่ข้อมลูทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
- สามารถตดิตามขา่วสารข้อมลู การเปล่ียนแปลง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ   
- สามารถใช้ภาษาไทยในการน าเสนอได้ถกูต้อง และในการเขียนเลม่รายงานผลงานให้เหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

- ใช้ PowerPoint ท่ีชดัเจน เข้าใจง่าย  และส่ือดีวีดี หรือวิดทิศัน์ 
จากหนว่ยงานเอกชนท่ีท าธุรกิจเคร่ืองดื่ม ท่ีนา่สนใจประกอบการบรรยายในชัน้เรียน 

- มอบหมายงานท่ีต้องมีการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยใช้คอมพิวเตอร์ค้น หาทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นตวัอยา่งในการกระตุ้น ให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์  
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- แนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมลูและแหลง่ข้อมลู น ามารวบรวม 
น าเสนอผลงานท่ีสืบค้นได้ทัง้ในรูปเอกสาร การพดูประกอบส่ือเทคโนโลยี 

 5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินทกัษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงานกลุม่และบคุคล 
- ประเมินทกัษะการใช้ส่ือและการใช้ภาษาพดูจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
- ประเมินทกัษะจากเอกสารรายงานการสืบค้นข้อมลู 

การน าเสนองานด้วยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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หมวดที่ 5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 
  5.1.1. แผนการสอนบรรยาย เวลาเรียน วนัพธุ เวลา 8.30-10.20 น. ห้อง 22201 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 เนือ้หารายวิชาเทคโนโลยีขนมขบเคีย้วและเคร่ื
องดื่ม 

2 บรรยาย / 
แผนการสอน  มคอ.3  

ดร.ทศันีย์  
วฒันชยัยงค์ 

2-3 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเคร่ืองดื่ม 
-
การตลาดเคร่ืองดื่มและปัจจยัการเลือกเคร่ืองดื่
ม 
-ประเภทของเคร่ืองดื่ม เชน่ 
เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ เชน่ น า้ด่ืมและน า้แร่, 
ผกั-ผลไม้พร้อมดื่ม/ ผง-เข้มข้น, 
เคร่ืองดื่มสมนุไพร, น า้โซดาและน า้อดัลม, 
เคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ เชน่ 
เคร่ืองดื่มท่ีได้จากการหมกั, 
กลัน่และปรุงแตง่กลิ่นรส 
เคร่ืองดื่มดดัแปลง,มอคเทล คอคเทล 
สมทูตี,เคร่ืองดื่มมีคาเฟอีน    

4  บรรยาย 
/PowerPoint 
 
- 
แบง่งานกลุม่ศกึษาตา
มหวัข้อท่ีตนสนใจ 
ข้อมลูการสืบค้นเคร่ือ
งดื่มท่ีนิยมในท้องตลา
ด 

ดร.ทศันีย์ 
วฒันชยัยงค์ 

4-6 -สว่นประกอบและการเลือกใช้วถัดุบิ 
-ปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพของเคร่ืองดื่ม  
-
การควบคมุคณุภาพของวตัถดุบิและผลิตภณั
ฑ์สดุท้าย 
-ประโยชน์และโทษของเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ 

6  บรรยาย/ 
PowerPoint 
-
แบง่งานท ารายงาน,
น าเสนอเป็นกลุม่/เดี่ย
ว 

ดร.ทศันีย์  
วฒันชยัยงค์ 

7-8 เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ และกรรมวิธีการผลิต 
-
การปรับปรุงคณุภาพเคร่ืองดื่มในอตุสาหกรรม 
-การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพเคร่ืองดื่ม 

4 บรรยาย/  
PowerPoint 
 

ดร.ทศันีย์  
วฒันชยัยงค์ 
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เชน่ การวิเคราะห์ปริมาณกรด, 
การวดัปริมาณน า้ตาล 
ปริมาณแอลกอฮอล์และฟีนอลิก 

9 10-15 ตุลาคม 2559 สอบกลางภาค, วันอังคารท่ี 11 ต.ค. 59 เวลา 9-11.00 น. 

10-11 ความรู้เบือ้งต้นของขนมขบเคีย้ว 
-
การตลาดขนมขบเคีย้วและปัจจยัการเลือกบริโ
ภคขนมขบเคีย้ว  
-
ประเภทและสว่นประกอบหลกัของขนมขบเคีย้
ว  

4 - บรรยาย 
/PowerPoint 
-ประเมินตนเอง 

ดร.ทศันีย์  
วฒันชยัยงค์ 

12-13 กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคีย้ว 
-การผลิตขนมขบเคีย้วด้วยเคร่ืองเอกซ์ทรูเดอร์ 
เชน่ อาหารเช้าจากธญัพืช ข้าวและร าข้าว 
ผกัและผลไม้อบแห้ง ถัว่และช็อกโกแลต 
-ปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
-
มาตรฐานการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพข
องวตัถดุบิและผลิตภณัฑ์สดุท้าย 

4  -บรรยาย 
/PowerPoint 
-
แบง่งานกลุม่ให้สืบค้น
ข้อมลูเก่ียวกบัขนมขบ
เคีย้วท่ีนิยมในท้องตล
าดตามหวัข้อ 
ท่ีตนสนใจ 

ดร.ทศันีย์ 
วฒันชยัยงค์ 

14-15 กรณีศกึษาตามความสนใจ : 
น าเสนอและสง่รายงานหวัข้อสืบค้นท่ีเก่ียวกบั
ขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่มแตล่ะประเภท เชน่ 
เคร่ืองดื่มมีและไมมี่แอลกอฮอล์ 
เคร่ืองดื่มดดัแปลง มอคเทล คอคเทล สมทูตี 
ผกั-ผลไม้พร้อมดื่ม/ ผง-เข้มข้น 
รวมถึงการพฒันาคดิค้นขนมขบเคีย้วและเคร่ือ
งดื่ม 
-ประเมินผลสภาพจริงร่วมกนัในชัน้เรียน 

4 - PowerPoint  
-
น าเสนองานกลุม่พร้อ
มเอกสารรายงานการ
สืบค้น 
-
อภิปรายกลุม่และเปิด
การซกัถาม- ตอบ 
- 
สงัเกตจากการร่วมอภิ
ปราย 

ดร.ทศันีย์ 
วฒันชยัยงค์ 

16-17 13-26 ธันวาคม 2559 สอบปลายภาค, วันพุธที่ 21 ธ.ค. 59 เวลา 9-12.00 น. 
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 5.1.2. แผนการสอนปฏิบัตกิาร เวลาเรียน วนัศกุร์ เวลา 13.20-16.20 น. ห้อง16101 (ห้องแปรรูป) 
สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 เนือ้หารายวิชาเทคโนโลยีขนมขบเคีย้วแ
ละเคร่ืองดื่ม 

2 - บรรยายแผนตาม มคอ.3,  
แบง่กลุม่ปฏิบตักิาร, 
เปิดการซกั-ถาม 

ดร.ทศันีย์ 
วฒันชยัยงค์ 

2-3 - บทปฏิบตักิารเร่ืองพนัช์,ไวน์ผลไม้ 
- เคร่ืองดื่มคอกเทล/ มอคเทล 
(ท่ีได้จากการกระบวนการหมกั 
กลัน่และแตง่กลิ่นรส) 

6 -สงัเกตการเข้าร่วมปฏิบตัิ 
-สง่รายงานปฏิบตักิารกลุม่ 
-
การตรวจผลงาน/รายงานปฏิบั
ตกิาร 

ดร.ทศันีย์ 
วฒันชยัยงค์ 

4-6 เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ   
- ปฏิบตักิารน า้นมข้าวโพด, โกโก้ ชา 
กาแฟ 

6 - สงัเกตการเข้าร่วมปฏิบตัิ  
-สง่รายงานปฏิบตักิารกลุม่ 
- ตรวจผลงาน/รายงาน 

ดร.ทศันีย์ 
วฒันชยัยงค์ 

7-8 เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ   
- ปฏิบตักิารน า้ผกั-ผลไม้พร้อมดื่ม 

6 - สงัเกตการเข้าร่วมปฏิบตัิ 
-สง่รายงานปฏิบตักิารกลุม่ 
- ตรวจผลงาน/รายงาน 

ดร.ทศันีย์ 
วฒันชยัยงค์ 

9 10-15 ตุลาคม 2559 ช่วงสอบกลางภาค  วันสอบ อ.11 ต.ค. 59 เวลา 9-11.00 น. 
10-11 ปฏิบตักิารขนมขบเคีย้วจากธญัพืช, 

ข้าวและร าข้าว  ผกัและผลไม้ 
6 -สงัเกตการเข้าร่วมปฏิบตัิ  

-สง่รายงานปฏิบตักิารกลุม่ 
- ตรวจผลงาน/รายงาน 

ดร.ทศันีย์ 
วฒันชยัยงค์ 

12-13 -ปฏิบตักิารขนมขบเคีย้วจากถัว่ 
และช็อกโกแลต 

6 -สงัเกตการเข้าร่วมปฏิบตัิ  
-สง่รายงานปฏิบตักิารกลุม่ 
- ตรวจผลงาน/รายงาน 

 

14-15 กรณีศกึษาตามความสนใจ : 
การพฒันาขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่ม, 
ผกั-ผลไม้พร้อมดื่ม/ ผง-เข้มข้น, 
เคร่ืองดื่มมีและไมมี่แอลกอฮอล์, 
เคร่ืองดื่มดดัแปลง/ มอคเทล/ คอคเทล/ 
สมทูตี /เจลลีพร้อมดื่ม 

6 - 
น าเสนองานสืบค้นรายกลุม่โด
ยใช้ส่ือ  PowerPoint 
ได้เหมาะสม 
- เปิดการซกั-ถาม 
- 
สง่เอกสารรายงานสืบค้นเป็นร
ายกลุม่ 

 

16-17 13-26 ธันวาคม 2559 ช่วงสอบปลายภาค วันสอบ พ. 21 ธ.ค. 59 เวลา 9-12.00 น. 
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเ

มิน 
งานท่ีใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 

การปฏิบัตกิาร/เขียนรายงาน 
การสอบย่อบ/สอบกลางภาค/ปลายภาค)  

สัปดาห์ที่ 
ก าหนด 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 รายงานการปฏิบตักิารขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่ม 8, 13 10 

2 การน าเสนองานสืบค้นตามความสนใจเก่ียวกบัขนมขบเคีย้ว
และเคร่ืองดื่ม 

14-15 15 

3 การเข้าเรียนและการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 2-15 15 

4 การสอบยอ่ยและตอบข้อซกั-ถาม 2-15 10 

5 สอบกลางภาค 9 20 

6 สอบปลายภาค 16 30 
 
เกณฑ์ผ่านรายวิชา :  ผู้ เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
เกณฑ์ค่าระดับคะแนน :     คะแนน  ≥  ร้อยละ 80-100 ได้ระดบัคะแนน A  

คะแนน  ≥  ร้อยละ 75-79 ได้ระดบัคะแนน B+  
คะแนน  ≥  ร้อยละ 70-74 ได้ระดบัคะแนน B  
คะแนน  ≥  ร้อยละ 65-69 ได้ระดบัคะแนน C+  
คะแนน  ≥  ร้อยละ 60-64 ได้ระดบัคะแนน C  
คะแนน  ≥  ร้อยละ 55-59 ได้ระดบัคะแนน D+  
คะแนน  ≥  ร้อยละ 50-54 ได้ระดบัคะแนน D  
คะแนน  ≤  ร้อยละ 0-40   ได้ระดบัคะแนน F  

 
หมวดที่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบ ส่ือการสอนหลัก   
1.1 เอกสารประกอบการสอน/ PowerPoint ประกอบค าบรรยายของอาจารย์ผู้สอน 
1.2 การสืบค้นข้อมลูทาง INTERNET 
1.3 การท ารายงานปฏิบตักิารและน าเสนองานด้วยส่ือ PowerPoint 
1.4 การท ารายงานกลุม่/ งานเดี่ยว 

2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ประกอบการค้นคว้า  
ขวญัแก้ว วชัโรทยั. 2539. ไวน์. พิมพ์ครัง้ท่ี 2 . กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 
ศกัดิ ์บวร. 2541. น ้ำผลไม้เพือ่สขุภำพ. พิมพ์ครัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ : สมิต. 
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เทคโนโลยีอำหำรและเคร่ืองดืม่. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
Bosetti, C., Vecchia, L.C., Negri, E. and Franceschi, S. 2000. “Wine and other types of alcoholic beverages and 

the risk of esophageal cancer”. European Journal of Clinical Nutrition., 54:918-920. 
Fugelsang, K.C. 1997. Wine Microbiology. Chapman & Hall, USA. 245 p 
Jacques, K., T.P. Lyons and D.R. Kelsall. 1999. The Alcohol Textbook. 3rded. Nottingham University Press, 

Nottingham, United Kingdom. 386 p. 
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เคร่ืองดื่ม : cocktail  http://www.cocktailthai.com 
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4.การพบอาจารย์ผู้สอนนอกเวลา 
นกัศกึษาสามารถนดัหมายลว่งหน้า ท่ีอาคาร 16  ชัน้ 3 ห้องพกัอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  E-mail : 
tasaneeyw@yahool.com ;  โทรศพัท์  089 816-9638 

 
หมวดที่ 7.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นกัศกึษาทกุคนประเมินการสอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน ท่ีมีผลกระทบตอ่การเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ท่ีได้รับ และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบออนไลน์ 
 

2. การประเมินการสอน 
มีคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแตง่ตัง้โดยสาขาวิชา และการสมัภาษณ์ตวัแทนนกัศกึษา  
 

3. การปรับปรุงการสอน 
สาขา วิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน  ทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวิธีการสอน  จากผลการประเมินรายวิชา  
แล้วจดัท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ.ก าหนดทกุภาคการศกึษา  สาขา วิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน  
เข้ารับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอน/การวิจยัในชัน้เรียน  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาท่ีมีปัญหา 
ท าวิจยัในชัน้เรียนอยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 รายวิชา 
มีการประชมุอาจารย์เพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแก้ 

http://www.chiangraiwinery.com/
http://www.cocktailthai.com/
http://www.slowcoffeethailand.com/lounge.php
mailto:tasaneeyw@yahool.com
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4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
มีคณะกรรมการประเมินการสอน  ท าหน้าท่ีทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา  
โดยการสุม่ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัคะแนน ของรายวิชา 60% 
ของรายวิชาทัง้หมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชาไข 
 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โด ย พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนกัศกึษา 
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 
หลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนือ้หาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้ 
และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เสนอตอ่หวัหน้าภาควิชา 
เพ่ือน าเข้าท่ีประชมุอาจารย์ประจ าหลกัสตูรพิจารณาให้ความคดิเห็นและสรุปวางแผนพฒันาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศกึษาถดัไป 
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