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 ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 
1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF440 โครงการวจิยั 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(0-6-3)   
1.3 หลกัสูตรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเอก-บงัคบั 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 
ผศ.อญัชนั ชุณหะหริณัย ์อ.ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค ์ รศ.อดศิกัดิ ์เอกโสวรรณ  ผศ.สรินิาถ ตณัฑเกษม  
ผศ.กมลทพิย ์เอกธรรมสทุธิ ์ผศ.อภญิญา เจรญิกลู ผศ.สภุางค ์เรอืงฉาย  ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกุล 
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่4                            
1.6 บุรพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)    

ไม่ม ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนรว่มกบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)  

ไม่ม ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  คณะวทิยาศาตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรอืวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสุด 

11 มกราคม 2558 
 
2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1. 
เพื่อใหน้กัศกึษาไดน้ าทฤษฏพีืน้ฐานเบือ้งตน้ทีเ่รยีนมาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารมาใชใ้นงานวจิยั 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาไดฝึ้กทกัษะการใชเ้ครื่องมอื 
เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัใิหเ้กดิความช านาญในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาชพี 

3. นกัศกึษาสามารถวางแผนการท าวจิยัไดอ้ย่างขัน้ตอน 
และสามารถน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการท าวจิยัมาวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมทางสถติิ 

4. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจวธิกีารเขยีนรายงานผลการวจิยัและการน าเสนอผลงานวจิยัไดถู้กตอ้ง 
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  

ไม่ม ี
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3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
3.1 ค าอธิบายรายวิชา  

คน้ควา้บทความทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง วางแผนด าเนินการ การตัง้สมมตฐิาน การก าหนดวธิกีารหรอืเครื่องมอืวจิยั เขยีนโครงงาน 
ทดลองและประมวลขอ้มลูทงวชิาการ วเิคราะหข์อ้มลู ตลอดจนประเมนิผลเรยีบเรยีงและน าเสนอผลงานวจิยั 
ในกรณีทีน่กัศกึษาเลอืกเรยีนวชิาสหกจิศกึษาตอ้งท าโครงการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัโรงงานทีไ่ปศกึษา  
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
- 

สอนเสริม 
ไม่ม ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
40 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
- 

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการ 
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

- แสดงความซื่อสตัยส์จุรติอย่างสม ่าเสมอ 
- มวีนิยัต่อการเรยีนอย่างสม ่าเสมอ และตรงต่อเวลา รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของมหาวทิยาลยั โดยการแต่งกายใหถู้กระเบยีบตามมหาวทิยาลยัก าหนด  

และปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอย่างเคร่งครดั  
- มคีวามเคารพและรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพือ่นในกลุ่ม 

(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
- นกัศกึษามาพบอาจารยท์ีป่รกึษาวจิยัตรงตามเวลานดัหมาย   
- ตรวจการแต่งกายและตกัเตอืนนกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ ถา้ยงัผดิระเบยีบจะตดัคะแนนในสว่นอาจารยป์ระสานงาน 

            -   เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาแต่ละคนไดแ้สดงความคดิเหน็ในการมาพบอาจารยท์ีป่รกึษาวจิยั 
(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม            
- อาจารยท์ีป่รกึษาประเมนิจากการมวีนิยัในการนดัพบทุกครัง้  
- ประเมนิผลจากการสง่งานอาจารยป์ระสานงานภายในเวลาทีก่ าหนด  
- ประเมนิจากการทีน่กัศกึษาไม่แต่งกายผดิระเบยีบ 
- ประเมนิการรบัฟังความคดิเหน็ของเพื่อนในกลุ่ม โดยดจูากพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

4.2 ความรู ้
(1) ความรู ้

-    มคีวามรูห้ลกัการทฤษฎดีา้นทฤษฏดีา้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 
            -    มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สถติกิารวจิยั การวจิยัตลาด เป็นตน้ 
            -    รูค้วามกา้วหน้าทางวชิาการและเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น การประเมนิอายุการเกบ็รกัษา เป็นตน้ 

-    รูก้ฎระเบยีบ ขอ้ก าหนดทางวชิาการและการเปลีย่นแปลง 
(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู ้

- การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไดท้ าการวจิยัหรอืคน้ควา้เอกสารดว้ยตนเอง โดยมทีีป่รกึษาเป็นผูช้ีแ้นะ 
- นกัศกึษาไดน้ าผลการทดลองไปท าการค านวณทางสถติดิว้ยโปรแกรม SPSS 
-   ใหน้กัศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบักฎระเบยีบมาตรฐานการเตมิวตัถุเจอืปนอาหาร 

หรอืมาตรฐานผลติภณัฑช์นิดต่างๆ  
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(3) วิธีการประเมินผลความรูท่ี้ได้รบั 
- ประเมนิจากการสง่รปูเล่มโครงงานวจิยั พรอ้มทัง้มกีารน าเสนอผลงาน  
- ประเมนิความรูจ้ากการซกัถามเป็นรายบุคคล 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

-   สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจ ประเมนิขอ้มลู จากหลกัฐานใหม่ แลว้น าขอ้สรุปมาใช้ 
-   สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจในบรบิททางวชิาการและวชิาชพีมาประยุกตแ์ละปรบัปรุงใชใ้น 

สถานการณ์จรงิ 
-   มทีกัษะภาคปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ตามทีไ่ดร้บัการฝึกฝน และสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 

(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 
- ใหน้กัศกึษาวางแผนท าการทดลอง รวบรวมผลการทดลองทีเ่กดิขึน้ แลว้น าผลการทดลองทีเ่กดิขึน้ 

มาวเิคราะห ์จากนัน้น าเสนอหน้าชัน้ และเขยีนเป็นรปูเล่มโครงงานวจิยั 
            -    ใหน้กัศกึษาไดท้ าการทดลอง และใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ดว้ยตนเอง 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
- ประเมนิผลจากการน าเสนอผลการทดลองหน้าชัน้เรยีน และการเขยีนรปูเล่มโครงงานวจิยั  

รวมถงึการตอบขอ้ซกัถาม 
-   ประเมนิจากทกัษะในระหว่างการท าวจิยั โดยดจูากสามารถในการวางแผนหรอืแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 

ในขณะท าปฏบิตักิารได ้หรอืทกัษะการใชเ้ครื่องมอื 
4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
- มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้รายบุคคล และงานกลุ่ม  
- สามารถปรบัตวัท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดใ้นทุกสถานภาพ  
-   วางตวัและร่วมแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม 
-   สามารถวางแผนและรบัผดิชอบในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองและวชิาชพี 

(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
- การวจิยัเน้นการท างานเป็นทมี แบ่งหน้าทีใ่หแ้ต่ละคนตอ้งรบัผดิชอบ และสดุทา้ยน าผลไปรวมกนั 

เพื่อวเิคราะหผ์ลการทดลอง            
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

- อาจารยท์ีป่รกึษาประเมนิจากพฤตกิรรมในระหว่างท าวจิยั และดกูารประสานงานภายในกลุ่ม และประเมนิ 
จากการเขยีนรายงานผลการทดลอง-     
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สามารถสรุปประเดน็ และสือ่สาร ทัง้การพดูและการเขยีน และเลอืกใชร้ปูแบบการน าเสนอ 
- สามารถระบุ เขา้ถงึและคดัเลอืกแหล่งขอ้มลู 
- มวีจิารณญาณในการเทคโนโลยสีารสนเทศ และใชอ้ย่างสม ่าเสมอในการรวบรวมขอ้มลู แปลตวามหมาย 

และสือ่สารขอ้มลูและแนวความคดิ 
- สามารถใชค้อมพวิเตอรจ์ดัการเกบ็ขอ้มลู 
- สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิตามความกา้วหน้า 
-   สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
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(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-    แนะวธิกีารสบืคน้ขอ้มลูในการท าวจิยัทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
-    อาจารยท์ีป่รกึษามอบหมายใหค้น้ควา้เอกสารทีเ่ป็นปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั 

           -     มอบหมายงานใหน้กัศกึษาสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายในลกัษณะทีเ่ป็นรปูเอกสาร   
           -     สอดแทรกศพัทเ์ทคนิคทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษแก่นกัศกึษา 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเมนิจากคุณภาพงานต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

            -   ประเมนิจากการพฒันาการใชภ้าษาของนกัศกึษาทัง้การน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
และการเขยีนรปูเล่มโครงงานวจิยั รวมถงึการพดูในการตอบขอ้ซกัถามในการสอบโครงงานวจิยั 
 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 
              การสง่หวัขอ้โครงการวจิยั      วนัศุกรท์ี ่  25  ธนัวาคม  2558  
           การสง่แบบเสนอโครงการวจิยั  วนัศุกรท์ี ่ 22  มกราคม  2559 
 การสง่รายงานความกา้วหน้า   วนัศุกรท์ี ่ 25  มนีาคม  2559 
 การเสนอผลงานวจิยั          วนัพุธที ่  25  พฤษภาคม 2559 
 การสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์     วนัศุกรท์ี ่27  พฤษภาคม 2559 
5.2 แผนการประเมินผล 
  คะแนนแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื 
 สว่นที่ 1 คะแนนจากอาจารยท์ีป่รกึษา    50% 
 สว่นที่  2 คะแนนจากกรรมการสอบโครงการวจิยั   30% 
 สว่นที ่ 3 คะแนนจากอาจารยผ์ูป้ระสานงาน   20% 

 
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด          
     คู่มอืโครงการวจิยั สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและสาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมอาหาร 
     ปี 2543 
6.3 ทรพัยากรการเรียนรูอ่ื้นๆ      

- 
 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
7.1 กลยุทธเ์พื่อให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงรายวชิา 
7.2 กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืน  ๆ

- จากผลคะแนนการสอบของนกัศกึษา  
- จากการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของนกัศกึษาก่อนและหลงัจากการท างานวจิยั 
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7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
สาขา วชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยุทธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 

รวมทัง้มกีารสง่เสรมิใหอ้าจารยอ์บรมความรูท้ ัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั เพื่อน าความรูม้าปรบัปรุงการสอน 
7.4 กระบวนการพิสูจน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขาวชิามกีรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการประเมนิขอ้สอบและตดัเกรดทุกรายวชิา 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษา  คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้่วมสอน เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้
หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
 
 


