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มคอ.3 

ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
                                     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF322 การประเมนิคุณภาพอาหารทางประสาทสมัผสั 
                                 (SF322 Sensory Evaluation of Foods )                 
1.2 จ านวนหน่วยกิต     3  หน่วยกติ     3 (2-3-4)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

วชิาเฉพาะบงัคบั 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่3        
1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    

ไมม่ ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  

11 มกราคม 2559 
 
2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
1) เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึหลกัการและแนวคดิทางดา้น การประเมนิ ทางประสาทสมัผสัของอาหาร  

และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
2) เพื่อใหน้กัศกึษาเรยีนรูถ้งึประเภทของการทดสอบทางประสาทสมัผสั การเตรยีมการทดสอบ การแปลผล 

การคดัเลอืกและฝึกฝนผูท้ดสอบ และการทดสอบผูบ้รโิภค  
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3) เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึ การใชส้ถติใินการประเมนิผลทางประสาทสมัผสั 
และการประยกุตใ์ชค้วามรูท้างดา้นการประเมนิคุณภาพอาหารทางประสาทสมัผสัในการควบคุมและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ ์
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   

- 
 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
บทบาทและความส าคญัของการประเมนิคุณภาพอาหารทางประสาทสมัผสั  

การรบัรูแ้ละการตรวจวดัลกัษณะทางประสาทสมัผสั  การเตรยีมอุปกรณ์และสถานทีท่ดสอบ  
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการวดัค่าทางประสาทสมัผสั  การคดัเลอืกและฝึกฝนผูท้ดสอบ  
วธิกีารประเมนิทางประสาทสมัผสัทัง้การทดสอบความแตกต่าง  การทดสอบความชอบ  
และการทดสอบเชงิพรรณนา  การด าเนินงาน  การคดัเลอืก  และการทดสอบการยอมรบัของผูบ้รโิภค  
รวมถงึสถติสิาหรบัการทดสอบต่างๆ  
และมปีฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิคุณภาพอาหารทางประสาทสมัผสั  

 

3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

  30 
ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
27 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
 

4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

 มจีติส านึกและตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี 
 แสดงความซื่อสตัยส์ุจรติอยา่งสม ่าเสมอ  
 มวีนิยัต่อการเรยีนอยา่งสม ่าเสมอและตรงต่อเวลา 

รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม  
 มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของสถาบนั โดยการแต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอยา่งเครง่ครดั  
 มคีวามเคารพและรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มชัน้เรยีนทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่ม  
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(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    

 ในชัว่โมงการบรรยายจะใหน้กัศกึษาอ่านเน้ือหาก่อนเขา้ชัน้เรยีน 
นอกจากจะสอนเน้ือหาวชิาต่างๆแลว้ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและแสดงความคดิเหน็ต่างๆ  

 ในชัว่โมงปฏบิตักิารไดแ้บ่งนกัศกึษาออกเป็นกลุ่มๆเพื่อรบัผดิชอบเป็นผูอ้ าเนินการทดลอง หรอื Operator 
ในแต่ละปฏบิตักิารทีไ่ดร้บัมอบหมาย ซึง่เป็นการฝึกการท างานเป็นทมี การวางแผนการด าเนินงาน 
ความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัยต่์อตนเองและบุคคลอื่น 

 ดแูลการแต่งกายและตกัเตอืนนกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ 
หากพบอกีจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชัน้เรยีน/หอ้งปฏบิตักิาร 
 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  

 ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกและการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน  
 การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน และการตรงต่อเวลา จากการเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีน 

 

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 

เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึการวเิคราะหค์ุณภาพอาหารดว้ยประสาทสมัผสั  
นกัศกึษาสามารถเลอืกใชก้ารทดสอบแบบต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงค ์
และเรยีนรูถ้งึการใชส้ถติใินการประเมนิผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้  
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั   ไดแ้ก่ การสอนแบบคดิวเิคราะห ์( Critical thinking) 

การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู้  (Co-Operative Learning) การสอนบรรยายแบบ  Active Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษา ถาม-ตอบในชัน้เรยีน รวมถงึ การสอน ในระบบ UTCC Hybrid Learning System 
เพื่อใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาเพิม่เตมิเองทีบ่า้น  

 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั  

 การทดสอบวดัความรู ้โดยการสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 การท าปฏบิตักิาร การด าเนินงานการทดลอง การท ารายงาน 
 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะการคดิวเิคราะห ์ (Critical thinking) การแสดงความคดิเหน็ ต่อผลการทดลอง 
และสรปุผลการทดลองทีไ่ด ้คน้หาสาเหตุแห่งปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างการทดลอง   
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(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  
หลงัท าปฏบิตักิารจะใหน้กัศกึษาออกมาสรปุผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างกา

รทดลอง  และวธิกีารแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

ประเมนิจากการรายงานและสรปุผลการทดลองหน้าชัน้เรยีน รวมถงึการตอบค าถามและการตัง้ค าถามดว้ย 
 

 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

เน้นการท างานเป็นทมี โดยมกีารท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอื และ แบ่ง ภาระความรบัผดิชอบ 
ช่วยกนัคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อใชส้รปุผลการทดลองและเขยีนรายงาน 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
สอนโดยใหแ้ต่ละคนในกลุ่มช่วยกนัท าปฏบิตักิารและการท ารายงานกลุ่ม 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
การประเมนิจากการแสดงออกอยา่งมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน และการประสานงานภายในกลุ่ม 
 

 
 

4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
 การสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์บบ e-learning  
 การสอนโดยใช ้PowerPoint  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ใชก้ารสอนในระบบ UTCC Hybrid Learning System ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด   
 การน าเสนอโดยใช้  PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้เรยีน  การเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ย 

อยา่งเป็นระบบ 
 การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเมนิจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีน/ การเขา้ใชง้านของนกัศกึษาในระบบ UTCC Hybrid Learning 

System  
 
 

 
 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
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5.1 แผนการสอน 
5.1.1 บรรยาย 
สปัดาหท่ี์ 

(วนั-เดือน-ปี) 
หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 

จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 (14  ม.ค. 59) บทน า 2 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

2 (21 ม.ค. 59) พืน้ฐานทางสรรีวทิยาการรบัรู ้ 2 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

3 (28 ม.ค. 59) การเตรยีมการทดสอบทางประสาทสมัผสั 2 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

4-5 
(4, 11 ก.พ. 59) 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการประเมนิทางประสาทสมัผสั  
/ผูท้ดสอบและสเกลการวดัค่า 

4 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

6-7 
(18, 25 ก.พ. 59) 

การทดสอบความแตกต่าง 4 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

8  
(29 ก.พ. - 5 ม.ีค. 59) 

***สอบกลางภาค**** - - 

9 (10 ม.ีค. 59) การทดสอบความแตกต่าง (ต่อ) 2 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

10 (17 ม.ีค. 59) การทดสอบเชงิพรรณนา 2 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

11-12 
(24, 31 ม.ีค.59) 

การทดสอบการยอมรบั 
การคดัเลอืก/ฝึกฝนผูท้ดสอบ 

4 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

13 (7 เม.ย. 59) การทดสอบผูบ้รโิภค 2 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

14 (14 เม.ย. 59) ***วนัสงกรานต*์*** - - 

15 
(21 เม.ย. 59) 

การสรา้งแบบทดสอบ 
การรายงานผลการทดสอบ 

2 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

16  
(28 เม.ย. 59) 

การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิบือ้งตน้ 
การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

2 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

 
5.1.2 ปฏิบติัการ 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 

ชัว่โมง 
ผูส้อน 

1 Introduction to Sensory Perception 3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

2 Simple Paired Comparison Test / Duo-Trio Test 3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

3 Triangle Test / Multiple Comparison test 3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

4 Scoring Test / Difference-From-Control-Test 3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

5 Preference Ranking Test  3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 
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6 Hedonic Scale Test 3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

7 Quantitative Descriptive Analysis 3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

8 Time-Intensity Descriptive Test 3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

9 Statistical Sensory Test Analysis: SPSS Program 3 รศ.อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ 

 
5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)  

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลายภ

าค 
1 ความสนใจและการมสี่วนรว่มในชัว่โมงบรรยา

ย 

1-16 5% 

2 การเขา้ชัน้เรยีนในชัว่โมงปฏบิตักิาร 3-16 5% 

3 การท าปฏบิตักิาร/ด าเนินการทดลอง/การเขยี

นรายงาน 

3-16 20% 

4 การสอบกลางภาค 8 30% 

5 การสอบปลายภาค 17-18 40% 

 
 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  

    (Student – Centered Approach) 
  การบรรยาย (Lecture)  การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)
  การอภปิราย (Discussion)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
  การสมัมนา (Seminar)  การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
    ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
  การเรยีนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
  การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
  การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
  การเรยีนรูจ้ากการท างาน  (Work-based  Learning) 
  กรณศีกึษา (Case Study)  อื่น ๆ (Others) (Please specify).............................................. 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  รปูภาพ (Pictures)    สื่อน าเสนอในรปูแบบ  PowerPoint 
  ของจรงิ (Authentic Material)    โปรแกรมส าเรจ็รปู 
  สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
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  อื่น ๆ Others (Please specify)  

 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
  การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)    เกมส ์(Games) 
  การระดมสมอง (Brainstorming)       สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation)        การส ารวจขอ้มลู (Survey)  
  การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)       การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
  การทดลอง (Experiment)          การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
  การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ   การส่งนกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
  อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)....................................................................................... 

 
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
 

6.1 ต าราท่ีก าหนด 
อดศิกัดิ ์ เอกโสวรรณ. 2558. การประเมนิคุณภาพอาหารทางประสาทสมัผสั . กรงุเทพมหานคร: 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
Lawless, H.T., and Heymann, H. 1998.  Sensory evaluation of food.  New York: Chapman 

             & Hall. 
       Meilgaard  et al. 1999.  Sensory evaluation techniques. 3 rd ed. New York: CRC Press. 
       Resurreccion, A.V.A. 1998. Consumer sensory testing for product development. Maryland: 
              An Aspen Publication. 
 

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
ขอ้มลูการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

 

7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  
ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  
- 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
สาขา วชิา ฯ ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา รวมทัง้คณะฯ 

มกีารส่งเสรมิใหอ้าจารยอ์บรมความรูจ้ากทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั เพื่อน าความรูท้ีไ่ดม้าปรบัปรงุกระบวนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 



 

8 
 

มคอ.3 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
สาขา วชิา ฯ 

มคีณะกรรมการมาตรฐานวชิาการจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มประชุมและพจิารณาขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนนและการตดัเกรด  
ทุกรายวชิา 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษา  คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน 
เพื่อวเิตราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้ ว่าเหมาะสมหรอืไม ่
หากพบจดุทีค่วรแกไ้ขกจ็ะท าการปรบัปรงุและพฒันาใหเ้หมาะสมต่อไป 

 


