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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

SG004 วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
Modern Science and Technology 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หมวดศึกษาทัว่ไป 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
ทีมอาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐานและบริการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี  26  กรกฎาคมคม  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการคิดอยา่งมีเหตุผล   
2. ใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. มีความรู้พื้นฐานท่ีเพียงพอท่ีจะน าไปใชแ้สวงหาความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิา 

          ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งสามารถวเิคราะห์ไตร่ตรอง  เร่ืองราวต่าง ๆ   
         ไดอ้ยา่งมีเหตุผล    

4. ใหเ้ป็นผูมี้ความรักในการแสวงหาความรู้  และสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ   
เขา้ดว้ยกนัและน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ภายใตคุ้ณธรรมและจริยธรรม 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพื่อใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีางๆ  และศึกษา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม และมวลมนุษย ์

2. เพื่อสามารถอธิบายถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. เพื่อสามารถน าเทคโนโลยไีปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

         วทิยาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ 
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยชีีวภาพ วสัดุศาสตร์  
พลงังานทดแทน   นาโนเทคโนโลยี 
 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบิัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอน เส ริมต าม ค ว าม
ต้องการของนัก ศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มี การศึกษาดว้ยตนเอง      
90 ชัว่โมง 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยผ์ูส้อนแจง้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี และเวลาเขา้พบ ในชัว่โมงแรกของการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนจดัเวลา office hour ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

- มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
- เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 
-  มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  
- มีความเสียสละและมีความอดทน 

 

1.2 วธีิการสอน  

            -  สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

            -  มอบหมายงานให้นกัศึกษาท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงาน 
               ชดัเจน 
            -  บรรยาย/  ฝึกปฏิบติั/  กรณีศึกษา/  กิจกรรม (activity base) 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- การเช็คช่ือเขา้หอ้งเรียนระบบ student attendant   
- การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
- การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 
- มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 มีความรู้พื้นฐานดา้นธุรกิจ   
 มีความรู้และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษและสามารถส่ือสารได ้
 มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ 
 มีบุคลิกภาพของนกัธุรกิจและรู้จกัการเขา้สังคม 
 มีความรู้และตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรม 

       2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง และใช ้e-learning  

2.3 วธีิการประเมินผล 

            -  การน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

            -  ทดสอบยอ่ยในห้อง 

            -  สอบกลางภาคและปลายภาค 
            - ศึกษาและทดสอบยอ่ยผา่นระบบ e-learning , e-class 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
 มีความสามารถในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

3.2 วธีิการสอน 

กรณีศึกษา โครงงาน การแกปั้ญหา การจ าลองสถานการณ์ อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชก้ารวิเคราะห์ การน าไปใช ้ 
การแสดงเหตุผล  ประเมินผลงานของนกัศึกษา 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

-  พฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
-  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละใหรู้้จกัการมีภาวะผูน้ า 
  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

-  สามารถปรับตวัใหก้บัสถานการณ์และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
-  มีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งภายในและภายนอก มีความสามารถในการเขา้สังคม 

4.2 วธีิการสอน 

            - มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน 
            - การท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
            - สถานการณ์จ าลอง 
    4.3 วธีิการประเมินผล 
 - ท าแบบทดสอบ on-line ในระบบ e-learning , e-class 
              - การส่งงานผา่นระบบ web board , e-mail 
              - ประเมินการน าเสนอผลงาน  
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

- ทกัษะการคิดค านวณเชิงตวัเลข 

             -  ทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม 
            -   ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจาก internet 
             -  ทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณ น าเสนอ วเิคราะห์ และแปรผลขอ้มูล 
             -  ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-learning ,e-class 
             -  ทกัษะในการน าเสนอขอ้มูล โดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

5.2 วธีิการสอน 

 -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเองจากโปรแกรมส าเร็จรูป   การใช ้  iPad  
-   มอบหมายควา้ขอ้มูลจาก website   และ ส่ือการสอน  e-learning, e-class  โดยเนน้ขอ้มูลเชิงตวัเลข 

และสถิติอา้งอิง 
          -   ฝึกทกัษะทางการส่ือสาร 
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5.3 วธีิการประเมินผล 

             -  ท ารายงาน และน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 
             -  ท าแบบฝึกทกัษะแบบ on-line 

เน้ือหาสาระส าคัญ (Body of Knowledge) 

 ความรู้และทกัษะการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ความรู้พื้นฐานทางดา้นธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  บญัชีและคณิตศาสตร์ 
 ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีต่อวถีิชีวติ  ส่ิงแวดลอ้ม  

พลงังาน  สุขภาพ   เศรษฐกิจ  ธุรกิจและสังคม 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน ารายละเอียดวชิา 
แนะน าระบบการเรียน
การสอนผา่นระบบ 
Hybrid learning 
system 

3 น าเสนอประมวลรายวชิา มคอ.3  
ก าหนดกติกาการเรียนการสอน 
น าเสนอระบบ Hybrid learning 
system 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

2 กินดีอยูดี่ 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั ท ากิจกรรมตาม
วตัถุประสงค ์  พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   โดยใช ้ power 
point +  VDO clip  เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

3 สมอง 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั ท ากิจกรรมตาม
วตัถุประสงค ์  พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   โดยใช ้ power 
point +  VDO clip  เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

4 มหศัจรรยเ์อนไซม ์ 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั ท ากิจกรรมตาม
วตัถุประสงค ์  พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   โดยใช ้ power 
point +  VDO clip  เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

5 ความกา้วหนา้ทาง
การแพทย ์

3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั ท ากิจกรรมตาม
วตัถุประสงค ์  พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   โดยใช ้ power 
point +  VDO clip  เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

6 เทคโนโลยแีพทย์
ทางเลือก 

3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั ท ากิจกรรมตาม
วตัถุประสงค ์  พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   โดยใช ้ power 
point +  VDO clip  เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

7 ทบทวนเน้ือหาทั้งหมด 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั  

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

8 สอบกลางภาค 

9 รังสีใกลต้วั 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั ท ากิจกรรมตาม
วตัถุประสงค ์  พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   โดยใช ้ power 
point +  VDO clip  เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

10 แผน่ดินไหว 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั ท ากิจกรรมตาม
วตัถุประสงค ์  พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   โดยใช ้ power 
point +  VDO clip  เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

11 เทคโนโลยสีมยัใหม่ 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ยระบบ 
Hybrid learning system และซกัถามขอ้
สงสยั ท ากิจกรรมตามวตัถุประสงค ์ 
พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   
โดยใช ้power point +  VDO clip  เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

12 พลงังานทดแทน       3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ยระบบ 
Hybrid learning system และซกัถามขอ้
สงสยั ท ากิจกรรมตามวตัถุประสงค ์ 
พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   
โดยใช ้power point +  VDO clip  เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

13 นาโนเทคโนโลยี 3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั ท ากิจกรรมตาม
วตัถุประสงค ์  พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   โดยใช ้ power 
point +  VDO clip  เป็นส่ือ 
 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   

14 ทบทวนเน้ือหาวชิา
ทั้งหมด ก่อนสอบ
ปลายภาค 

3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั ท ากิจกรรม
วตัถุประสงค ์  พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน   โดยใช ้ power 
point +  VDO clip  เป็นส่ือ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและบริการ   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

15 สอบปลายภาค    
  



 มคอ. 3 
 

  
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการประเมิน (สัปดาห์ที่) 
สัดส่วนของการประเมินผล 

 

1  
สอบ 
กลางภาค 
ปลายภาค 

 
8 

16 

 
30% 
30% 

2  กิจกรรมในหอ้ง  ถาม-ตอบ  ท าแบบฝึกหดั    29% 
3  เขา้เรียน   10% 
4  ประเมินการเรียนการสอนผา่นระบบ  Online   1% 
   รวม 100% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 
Curriculum Mapping 
ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา คณุธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ฯ ทกัษะการวิเคราะหฯ์ 

1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
SG004 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม ่                  



 มคอ. 3 
 

  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ต าราภาษาไทย ของคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 บทเรียน e-learning ,e-class ,iTunes U วชิาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 
 
3. ต าราและเอกสาร 
 ศาสตราจารย ์ดร.เสาวนีย ์ จกัรพิทกัษ.์  หลกัโภชนาการปัจจุบนั.  พิมพค์ร้ังท่ี  6. กรุงเทพมหานคร,   
               โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช  จ  ากดั,  2537 
ป่ินมณี  ขวญัเมือง.  2548.  ฟังชนันลัฟูดส์ : อาหารเพื่อสุขภาพ  (Functional Foods : Foods for  
                Health).  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีท่ี  4 ฉบบัท่ี2 เมษายน – กนัยายน 2548  หนา้  
                43 – 50. 
จารุวรรณ  เจตเกษกิจ.  2552.  นวตักรรมอาหารเป็นยา (Functional  Food  Innovation).    
                 อุตสาหกรรมสาร  วารสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ปีท่ี  52  (กรกฎาคม – สิงหาคม)  
                 หนา้ 32 – 33 
Holm, F. 2003. Functional food ingredients  cardiovascular health. Food Group Denmark, 
                 Denmark 40 pp. 
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0878/functional-food 
 Asia Pacific Food Industry Thailand September – October. 2006. p. 27-30. 
Sumner J. B. 1926.  The Isolation and Crystallization of The Enzyme Urease. Journal of  
                 Biological Chemistry  69:435-441. 
Lita Lee, Ph.D. & Lisa Turner.1998. The Enzyme Cure. Acres U.S.A. Publishing Copyright, 
                 softcover, 296 pages. 
        Wisuit baimai. 2013. The Key of Life Enzyme . Ana The Nature Co.,Ltd.Bangkok. 10150. page 1-95.     
http://dnaf.v-caresolution.com/wp-content/uploads/2013/11/Enzyme-The-Key-Of-Life-Enzyme.pdf 
http://www.si.mahidol.ac.th/education/quota/course_thai.asp 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0878/functional-food
http://dnaf.v-caresolution.com/wp-content/uploads/2013/11/Enzyme-The-Key-Of-Life-Enzyme.pdf
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http://www.chi-exercise.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538604571 
http://www.chi-exercise.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=538667777 
http://www.chi-exercise.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=538667784 
http://www.chi-exercise.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=538667791 
พชัทรา มณีสินธ์ุ  บรรจุภณัฑ์กระป๋อง http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php 
กาญจนา ทุมมานนท ์บรรจุภณัฑข์วดแกว้http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php 
-http://home.kku.ac.th/watsua/glass2.htm 
มยรีุ ภาคล าเจียก บรรจุภณัฑพ์ลาสติก  http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php 
มยรีุ ภาคล าเจียก การเลือกใชพ้ลาสติกเพื่อการบรรจุภณัฑ์   
http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php 
พชัทรา มณีสินธ์ุ ฟิลม์ยดื  http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php 
มยรีุ ภาคล าเจียก ฟิลม์หด http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php 
มยรีุ ภาคล าเจียก บรรจุภณัฑโ์ฟม http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php 
กาญจนา ทุมมานนท ์
 แผน่เปลวอะลูมิเนียม http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php 
มยรีุ ภาคล าเจียก ขอ้ควรรู้ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์  
http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php 
มยรีุ ภาคล าเจียก บรรจุภณัฑใ์นอนาคต กระป๋องยคุอวกาศ      
http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนของ

มหาวทิยาลยั 
- การส่ือสารผา่นระบบ Hybrid  learning system 
- การส่ือสารผา่น e-mail ของอาจารยผ์ูส้อน 

 

http://www.chi-exercise.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538604571
http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php
http://home.kku.ac.th/watsua/glass2.htm
http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php
http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php


13 
 

ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
- ประชุมการจดัการเรียนการสอน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- การสอบถามนกัศึกษา 
- การประชุมทีมผูส้อนเพื่อพิจารณาผลการเรียน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั  Hybrid learning  system 
- การปรับและวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในหอ้งเรียน 

 
 


