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มคอ.3 

ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
 
1. ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 

 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SF442 หวัขอ้พเิศษทางอตุสาหกรรมอาหาร  
                                   (SF442 Special Topics in Food Industry) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(3-0-6)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาเอก-เลอืก 
1.4 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์ษุามาส  จรยิวรานุกลุ 
1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 

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

ไมม่ ี
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ 

11  มกราคม  2559 
 
2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1) เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั หวัขอ้ทีน่่าสนใจทางดา้นอตุสาหกรรมอาหาร 
และ/หรอืหวัขอ้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อภาวะการณ์ในปัจจุบนั  

 
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  

- 
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3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
3.1 ค าอธิบายรายวิชา  

หวัขอ้ทีน่่าสนใจทางอตุสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก ่ผลติภณัฑอ์าหารว่างจากธญัพชื 
การประยกุตใ์ชเ้อนไซมใ์นอตุสาหกรรมอาหาร เครือ่งดื่มต่างๆ การใชจุ้ลนิทรยีใ์นอตุสาหกรรมอาหาร 
ผลติภณัฑอ์าหารทีม่คีา่พลงังานต ่า การใชส้ารไฮโดรคอลลอยดใ์นผลติภณัฑอ์าหาร อาหารสตัว ์
เทคโนโลยนี ้าตาล เป็นตน้ ตลอดจนเทคนิคและเครือ่งมอืใหม่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมอาหาร 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
  45 

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
ไมม่ ี

การศึกษาด้วยตนเอง 
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

 ใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม สง่งานตามเวลา        
ทีก่ าหนด 

 ใหน้กัศกึษามวีนิยัต่อการเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ และตรงต่อเวลา 
แต่งกายถกูระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 ใหม้คีวามเคารพและรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพือ่นรว่มชัน้เรยีน 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    

 ยกตวัอยา่งกรณีศกึษา เกีย่วกบัการขาดจรรยาบรรณในวชิาชพี  
พรอ้มทัง้ใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ 

 ในชัว่โมงการบรรยายในแต่ละครัง้จะแนะน าใหน้กัศกึษาอา่นเนื้อหากอ่นเขา้ชัน้เรยีน 
นอกจากจะสอนเนื้อหาวชิาต่างๆแลว้ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและแสดงความคดิเหน็ต่า
งๆ  

 นกัศกึษาจะตอ้งท าการลงชือ่เขา้เรยีนดว้ยตนเองทกุครัง้ หา้มมใิหม้กีารลงแทนกนั  
 ดแูลการแต่งกายและตกัเตอืนนกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ 

หากพบอกีจะตดัคะแนนและ/หรอืไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชัน้เรยีน 
(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

 ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกและการมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน  
 การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน และการตรงต่อเวลา จากการเชค็ชือ่เขา้ชัน้เรยีน 
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4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 
เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึ ความส าคญัอาหารทีก่อ่ใหเ้กดิภมูแิพ ้ 

และการบ าบดัน ้าเสยีในโรงงานอตุสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ 
  

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

การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู้  (Co-Operative Learning) การสอนบรรยายแบบ  Active Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษา ถาม-ตอบในชัน้เรยีน รวมถงึ การสอน ในระบบ iTune U 
เพือ่ใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาเพิม่เตมิเองทีบ่า้น 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 

 การทดสอบวดัความรู ้โดยสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 การท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย (Assignment) 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

 สามารถจบัประเดน็และสรปุสาระส าคญัจากการบรรยายและการยกตวัอยา่งประกอบ  
 สามารถวเิคราะหปั์ญหา และแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา และเสนอแนวทางการแกไ้ข 
 สามารถใชท้กัษะทางทฤษฎมีาประยกุตแ์ละปรบัปรงุใชใ้นสถานการณ์จรงิ  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

 มกีารตัง้ค าถามและยกตวัอยา่งใหน้กัศกึษาไดค้ดิวเิคราะห ์
รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดต้ัง้ค าถามเองและชว่ยกนัวเิคราะหห์าขอ้สรปุ  

 (3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

 ประเมนิจากการการตอบค าถามและการตัง้ค าถามในชัน้เรยีน 
รวมถงึการสอบอยา่งเป็นทางการทีถ่ามค าถามดา้นการคดิวเิคราะห ์ 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

เน้นการท างานเป็นทมี โดยมกีารท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งชว่ยเหลอื และแบ่งภาระความรบัผดิชอบ 
ชว่ยกนัคน้ขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
สอนโดย เน้น ใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ 

และฝึกใหน้กัศกึษารบัฟังความคดิเหน็ของเพือ่นรว่มชัน้เรยีน 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

การประเมนิจากการประสานงานภายในกลุ่มและการน าเสนองานหน้าชัน้เรยีน 
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4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถคน้ควา้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต 
 สามารถทราบแหล่งขอ้มลูทีด่ใีนเนื่อหาทีเ่รยีน 
 นกัศกึษาน าเสนองานหน้าชัน้โดยใช ้PowerPoint  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
 การน าเสนอโดยใช ้Power Point ประกอบการสอนในชัน้เรยีน การเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ย    

อยา่งเป็นระบบ 
 มอบหมายงานในรปู Microsoft word 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมนิจากการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ จากงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 ประเมนิจากแหล่งขอ้มลูในการคน้ควา้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 ประเมนิจากการใชภ้าษาของนกัศกึษาในการพดูหน้าชัน้ และการเขยีนรายงาน  
 ประเมนิการตอบขอ้สอบของนกัศกึษา 

 
 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน 
5.1.1 บรรยาย 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ จ านวน 
ชัว่โมง ผู้สอน 

Food Allergen Management 
1 การเกดิภมูแิพจ้ากอาหาร 3 ผศ.อษุามาส  จรยิวรานุกลุ 

2 อาหารทีก่อ่ใหเ้กดิภมูแิพ ้ 3 ผศ.อษุามาส  จรยิวรานุกลุ 

3-4 หลกัการตรวจวเิคราะหส์ารกอ่ภมูแิพใ้นอาหาร 6 ผศ.อษุามาส  จรยิวรานุกลุ 

5-6 กฎหมายว่าดว้ยการแสดงฉลากสารกอ่ภมูแิพใ้นอาหาร 6 ผศ.อษุามาส  จรยิวรานุกลุ 

7 การจดัการสารกอ่ภมูแิพใ้นอาหารในโรงงานอตุสาหกรร
ม 

3 ผศ.อษุามาส  จรยิวรานุกลุ 

Midterm Examination 

Waste Water Treatment 

9 น ้าเสยีและพารามเิตอรข์องน ้าเสยี 3 ผศ.อษุามาส  จรยิวรานุกลุ 

10-11 กลไกการบ าบดัน ้าเสยีทางกายภาพ เคม ีชวีภาพ 6 ผศ.อษุามาส  จรยิวรานุกลุ 

12 ขัน้ตอนในการบ าบดัน ้าเสยี 3 ผศ.อษุามาส  จรยิวรานุกลุ 

13 การบ าบดัน ้าเสยีแบบใชอ้ากาศและไมใ่ชอ้ากาศ 3 ผศ.อษุามาส  จรยิวรานุกลุ 

14-15 การบ าบดัน ้าเสยีในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 6 ผศ.อษุามาส  จรยิวรานุกลุ 

Final Examination 
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5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลายภาค 

1 ความตัง้ใจ  ตลอดเทอ
ม 

10% 

2 Assignment ตลอดเทอ
ม 

10% 

3 การสอบกลางภาค 8 40% 

4 การสอบปลายภาค 16 40% 

 
 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  

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

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  รปูภาพ (Pictures)    สือ่น าเสนอในรปูแบบ  PowerPoint 
  ของจรงิ (Authentic Material)    โปรแกรมส าเรจ็รปู 
  สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เชน่ Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
  อืน่ 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   การสง่นกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
     อืน่ๆ (ระบุ) Others (Please specify).................................................................................. 
 
 
 



 

6 

ปรชัญา ปณิธานของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                           วชิาการน า  จรยิธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

มคอ.3 

 
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 

อษุามาส  จรยิวรานุกลุ. 2558. เอกสารประกอบการสอนวชิา หวัขอ้พเิศษทางอตุสาหกรรมอาหาร.  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
      มาตรการสารกอ่ภมูแิพใ้นอาหาร (Food Allergen Management). 
สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแหง่ประเทศไทย (FoSTAT). วนัที ่9-10 ตุลาคม 2557. เวลา 
08.30-16.00 น. อาคารสถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์  
     Lawrence, K. W., Yung-Tse, H., Haward, H. L. and Constantine, Y. 2006. Waste Treatment in the 

Food Processing Industry. 2006. Taylor&Francis Group. USA. 

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
      บทเรยีนออนไลน์บน iTunesU วชิา SF442 หวัขอ้พเิศษทางอตุสาหกรรมอาหาร 
       ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์ษุามาส จรยิวรานุกลุ 
 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 
ใหน้กัศกึษาทกุคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์า่นเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  

และเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 

 จากผลคะแนนของนกัศกึษา ทัง้จากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
 จากการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของนกัศกึษาในชัน้เรยีนกอ่นและหลงัจากเรยีนรายวชิาเสรจ็สิน้ครบทัง้ 15 

สปัดาห ์
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขา วชิา ฯ ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทกุภาคการศกึษา รวมทัง้คณะฯ 
มกีารสง่เสรมิใหอ้าจารยอ์บรมความรูจ้ากทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั 
เพือ่น าความรูท้ีไ่ดม้าปรบัปรงุกระบวนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขาวชิาฯ มคีณะกรรมการมาตรฐานวชิาการจากผูท้รงคณุวุฒภิายนอกรว่มประชมุและพจิารณา ขอ้สอบ และ 
มคอ .3 มกีรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณณา มคอ .5 
และความเหมาะสมของการใหค้ะแนนและการตดัเกรดทกุรายวชิา 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษา  คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เพือ่วเิ ค ราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้ ว่าเหมาะสมหรอืไม ่
หากพบจุดทีค่วรแกไ้ขกจ็ะท าการปรบัปรงุและพฒันาใหเ้หมาะสมต่อไป 

 


