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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

5073343 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนองานดานเทคโนโลยีอาหาร
(English Presentation Skills in Food Technology)

2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต 4(4-0-8)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา

4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.กนกกานต วีระกุล
4.2 อาจารยผูสอน
1) ผศ.ดร.กนกกานต วีระกุล

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธิพิสัย (ความรูทั่วไปและวิชาชีพที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงความสําคัญของการนําเสนองานดานอาหารเปนภาษาอังกฤษ
1.1.2 เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงหลักการนําเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
1.1.3 เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงหลักการวิเคราะหขอมูล และประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการสืบคน
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการนําเสนองานดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง
1.2.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการคิดวิเคราะห ในเนื้อหาที่เกี่ยวของงานดานอาหาร
1.2.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับการ
สืบคนขอมูลเพื่อการนําเสนอได
1.2.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของไปการวางแผนการนําเสนองาน
ได
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู
1.3.2 นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเทคนิควิธีการนําเสนองานดวยภาษาอังกฤษที่ถูกตองเหมาะสมกับบริบททางเทคโนโลยีอาหาร
การเลือกใชคําศัพทและโครงสรางประโยคที่เหมาะสมในการนําเสนอ การเชื่อมโยงและเรียบเรียงลําดับ
การตั้งคําถามและการตอบคําถาม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
Study English presentation techniques in the context of food technology, word and
sentence structures for presentation, sentences rearrangement, questions, answers
discussions and debates

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

60 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/ การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
120 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาละเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
สังคม และทําหนาที่เปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและเสียสละเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น มาตรฐาน
ดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
3) มี ภ าวะความเป นผู นํ าและผู ตาม สามารถทํ างานเป น หมู คณะ สามารถแก ไขข อขั ด แย ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
 4) สามารถวิเคราะห และประเมิ นผลกระทบจากการใช ความรูทางเทคโนโลยี ตอบุ คคล องค กร
สังคม และสิ่งแวดลอม
5) มี จรรยาบรรณทางวิชาการและวิ ชาชีพ และมี ความรับผิ ดชอบในฐานะผู ประกอบวิชาชี พ
รวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
2) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา

2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจในภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตรดาน
การประกอบอาหารและการบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เกี่ยวของ สามารถประยุกตใช
ความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น มีความใฝรูใน
องคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยู
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ใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานดานความรู
ตองครอบคลุม
1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน บริหาร
จั ดการและเศรษฐศาสตร เพื่ อการประยุ กต ใช กั บงานทางด านเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข องและการสร าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทํางาน
4) สามารถบู รณาการความรู ด านเทคโนโลยี กั บความรู ในศาสตร อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข องได อย าง
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่ง ในระดับที่สูงขึ้น
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การ
ฝกแกโจทยปญหา และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การ
เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
3) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอ
รายงานการคนควาหนาชัน้
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถ
เลือกวิธีการแกไขปญหาตางๆ ในการประกอบวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะทาง
ปญญาตองครอบคลุม
 1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึ กษา วิ เคราะห และสรุ ปประเด็ นป ญหา และความต องการทางด าน
เทคโนโลยี
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองค ความรูทางดานเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของอยาง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
 5) สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูทางด านเทคโนโลยีเพิ่ มเติมไดด วยตนเอง เพื่ อ
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การเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย และ
เพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
3) การจั ดให มีรายวิชาที่ เสริมสรางการพั ฒนาทั กษะทางเชาวน ป ญญา ให ไดฝ กคิ ดวิ เคราะห
สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแก วิชาการวิจัยและพัฒนา
อาหาร การวางแผนรายการอาหาร เปนตน
4) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรี ยนต องมี ทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสั งคมได อยางมี ความสุ ข มี มนุษยสัมพันธและมี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการ
การทํางานไดอยางเหมาะสม มีจิตสํานึกรักองคกรและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ดังนั้น มาตรฐาน
ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต างประเทศได อย างมี ประสิทธิภาพ สามารถใช ความรูในสาขาวิ ชาชี พทางดานเทคโนโลยี
สื่อสาร ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป นผู ริ เริ่ มแสดงประเด็ นในการแก ไขสถานการณ เชิ งสร างสรรค ทั้ งส วนตั วและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 4) รูจักบทบาท หน าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ มอบหมาย ทั้ งงานบุคคล
และงานกลุ ม สามารถปรั บ ตั วและทํ างานร วมกั บ ผู อื่ น ทั้ งในฐานะผู นํ าและผู ต ามได อย างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองคกร
5) มี จิ ตสํ านึ กความรับผิ ดชอบดานความปลอดภั ยในการทํ างานด านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดลอมและพลังงาน
4.2 กลยุทธการสอนที่ ใช ในการพั ฒนาการเรียนรูด านทั กษะความสั มพั นธระหวางบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใชการการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
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2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ในกลุม
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุ ท ธ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู ด านทั กษะความสั มพั น ธ ระหว างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายนั กศึกษาประเมิ นตนเองและเพื่ อนในกลุม สรุปผลการประเมิ นโดยใช เสี ยงส วน
ใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช
ภาษาไทย ภาษาต างประเทศ และศั พท ทางเทคนิ คในการติ ดต อสื่ อสาร รวมถึ งการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปนอยางดี สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ
โลกได ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตองครอบคลุม
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
 4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจา และลายลักษณอักษร และการสื่อ
ความหมาย เลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใช เครื่องมื อการคํานวณและเครื่องมื อทางเทคโนโลยี เพื่ อประกอบวิ ชาชี พในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือคํานวณในทุ กรายวิชาที่ตองฝกทักษะ
โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ นจากผลงานกิ จกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลข ที่ไมเคยพบมากอน
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคล หรือรายงานกลุมในสวนที่
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นักศึกษานั้นรับผิดชอบ

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ผูเรียนตองมีทักษะปฏิบัติในการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีเกี่ยวของกับการประกอบ
อาหารและการแปรรูปอาหารได สามารถวางแผน บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการทํางานรูปแบบโครงงาน และในสถานประกอบการได ดังนั้น
มาตรฐานดานทักษะการปฏิบัติงานตองครอบคลุม
1) มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบ
การทํางานอยางตอเนื่อง
 3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
 4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
5) สามารถปฏิบตั ิงานจริงในสถานประกอบการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ใช การเรียนการสอนแบบ work based learning เพื่ อฝกทักษะปฏิบัติ ในการใชเครื่องมือ
อุปกรณ และเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข องกั บการประกอบอาหารและการแปรรู ปอาหารจากหน วยงานที่
เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ประเมินทักษะปฏิบัติในการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการคํานวณ จากการแกโจทยปญหาที่
ไดรับมอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการป ระเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1 – 2 - ชี้แจงรายวิชาและการประเมินผล
บทที่ 1 หลักการนําเสนองานดวย
ภาษาอังกฤษ

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอนและสื่อที่ใช
8
1. ชี้แจงรายละเอียดวิชาตาม มคอ.3
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ
งานดานเทคโนโลยีอาหาร
3. ผูสอนยกตัวอยางรูปแบบการนําเสนอ
งานเปนภาษาอังกฤษดานอาหาร
4. ใหสืบคนจากฐานขอมูลออนไลนตางๆ
เปนกรณีศกึ ษา และอภิปรายรวมกันใน
ชั้นเรียน

ผูสอน
ผศ.ดร.กนกกานต
วีระกุล

8
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
3 – 4 บทที่ 2 รูปแบบการนําเสนองานโดยการ
ใชภาษาอังกฤษ
- การเลือกใชคําศัพท
- โครงสรางประโยคที่เหมาะสมใน
การนําเสนอ

5–6

7

8–9

บทที่ 3 การเตรียมการนําเสนอผลงาน
- การเรียงลําดับขั้นตอนในการ
นําเสนอ และความเชื่อมโยงของ
การนําเสนอ
- หลักการตั้งคําถามและตอบ
คําถาม

บทที่ 4 การนําเขาสูเรื่องที่จะนําเสนอ

บทที่ 5 การนําเสนอผลงาน

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอนและสื่อที่ใช
8
1. อาจารยบรรยาย ประกอบสื่อ
PowerPoint โครงสรางประโยค การ
เลือกใชคําศัพท และยกตัวอยางรูปแบบ
การนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ
งานดานเทคโนโลยีอาหาร
3. นักศึกษารวมอภิปราย การเลือกใช
รูปแบบในการนําเสนองานที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค
4. มอบหมายการบาน
8
1. อาจารยบรรยาย ประกอบสื่อ
PowerPoint การเรียงลําดับขั้นตอนใน
การนําเสนอ หลักการตั้งคําถามและตอบ
คําถาม พรอมยกตัวอยาง
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ
งานดานเทคโนโลยีอาหาร
3. นักศึกษาฝกเขียนโครงรางการนําเสนอ
งานดวยเอกสาร
4. ทําแบบฝกหัด
5. มอบหมายงาน โดยการเตรียมการ
นําเสนองานวิจัย/ การนําเสนอผลิตภัณฑ
อาหารเปนภาษาอังกฤษรายบุคคล โดย
การเตรียมหัวขอและขอมูลที่ตองการ
นําเสนอ และนําเสนอดวยเอกสาร และ
นําเสนอดวยวาจาหนาชั้นเรียน (สัปดาหที่
13 – 15)
4
1. บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint
หลักการนําเขาสูเ รื่องตองการนําเสนอ
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ
งานดานเทคโนโลยีอาหาร
3. นักศึกษาฝกเขียนการนําเขาสูเ รื่องที่
ตองการนําเสนอ (งานที่มอบหมายใน
สัปดาหที่ 6)
8
1. บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint
หลักการนําเสนอผลงานใหนาสนใจ ตรง
ประเด็น
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา

ผูสอน
ผศ.ดร.กนกกานต
วีระกุล

ผศ.ดร.กนกกานต
วีระกุล

ผศ.ดร.กนกกานต
วีระกุล

ผศ.ดร.กนกกานต
วีระกุล

9
สัปดาห
ที่

10

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 6 การสรุปผลงานที่นําเสนอ

11 – 12 บทที่ 7 กรณีศึกษา การนําเสนอผลงาน
ดานอาหารเปนภาษาอังกฤษ

13 – 15 บทที่ 9 การฝกทักษะการนําเสนอผลงาน
ดานอาหารเปนภาษาอังกฤษ

16

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
การเรียนการสอนและสื่อที่ใช
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ
งานดานเทคโนโลยีอาหาร
3. นักศึกษาฝกเขียนการนําเสนอผลงาน
ในสวนของเนื้อหา และฝกนําเสนอดวย
วาจา (งานที่มอบหมายในสัปดาหที่ 6)
4
1. บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint
หลักการสรุปผลงานที่นําเสนอ
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ
งานดานเทคโนโลยีอาหาร
3. นักศึกษาฝกเขียนการสรุปผลงานที่
นําเสนอ และฝกนําเสนอดวยวาจา (งาน
ที่มอบหมายในสัปดาหที่ 6)
8
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ
งานดานเทคโนโลยีอาหาร
2. ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษา การ
นําเสนอผลงานดานอาหารเปน
ภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษารวมอภิปราย และให
ขอเสนอแนะ อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
12 1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ
งานดานเทคโนโลยีอาหาร
2. นักศึกษาฝกทักษะการนําเสนอ
งานวิจัย/ การนําเสนอผลิตภัณฑอาหาร
ดวยวาจาเปนภาษาอังกฤษรายบุคคล
โดยการเตรียมหัวขอและขอมูลที่ตอ งการ
นําเสนอ (จากที่มอบหมายในสัปดาหที่ 6)
และนําเสนอดวยวาจาหนาชั้นเรียน
พรอมสงรายงานการนําเสนองานดวย
เอกสาร
3. นักศึกษาในชั้นเรียนรวมตั้งคําถาม
4. อาจารยรวมซักถามและให
ขอเสนอแนะ
สอบปลายภาคเรียน

ผูสอน

ผศ.ดร.กนกกานต
วีระกุล

ผศ.ดร.กนกกานต
วีระกุล

ผศ.ดร.กนกกานต
วีระกุล
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1 คุณธรรมและ
จริยธรรม

2

3

4

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

1) การเขาชั้นเรียน
- นักศึกษาประเมินตนเองจากการมี
วินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และการสงการบาน
- อาจารยสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียนรายบุคคลและ
รายกลุม
1) การสอบปลายภาค
16
4) สามารถบูรณาการ
ความรูดานเทคโนโลยีกับ - ประเมินความรู ความเขาใจใน
ความรูในศาสตรอื่นๆ ที่ เนื้อหาวิชา และการบูรณาการ
ความรูมาใชในการคิดวิเคราะห จาก
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม การสอบขอเขียน
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร 2) การเก็บคะแนนระหวางเรียน
1-15
เปนตน
การบาน แบบฝกหัด
- ประเมินความรู ความเขาใจ
เนื้อหาวิชา และประเมินผลการเรียน
การสอนรายวิชา
13 – 15
3) งานมอบหมาย
- ประเมินการประยุกตใชความรู
ทักษะการสืนคนขอมูล เพื่อการ
นําเสนองาน
1-15
2) สามารถรวบรวม ศึกษา 1) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการ
วิเคราะห และสรุปประเด็น และการอภิปรายรวมกันระหวาง
ปญหา และความตองการ เรียน
- ประเมินความเขาใจเนื้อหาวิชา
ทางดานเทคโนโลยี
จากการถาม-ตอบในระหวางเรียน
1-15
2) การฝกวิเคราะหขอมูล
- ประเมินทักษะการวิเคราะหขอมูล
เพื่อการนําเสนอ
- ประเมินความสามารถในการสืบคน
ขอมูล และแสวงหาความรูทางดาน
เทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อ
ใชในการแกโจทยปญหา
3) ประเมินทักษาะการนําเสนองาน 13-15
จากงานที่มอบหมาย
1-15
1) สามารถสื่อสารกับกลุม 1) การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- อาจารยสังเกตพฤติกรรมการ
คนที่หลากหลาย และ
แสดงออกในชั้นเรียนรายบุคคลและ
สามารถสนทนาทั้ง

2) มีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม

สัดสวนการ
ประเมินผล
10%

15%

10%

10%

10%

10%

15%
10%

11
กิจกรรม
ที่

5

6

ผลการเรียนรู
ความรับผิดชอบ

รายละเอียด

ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช
ความรูในสาขาวิชาชีพ
ทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม
4) รูจักบทบาท หนาที่
และมีความรับผิดชอบใน
การทํางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถ
ปรับตัวและทํางานรวมกับ
ผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผู
ตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ มี
ความรักองคกร
ทักษะวิเคราะหเชิง 3) สามารถประยุกตใช
ตัวเลข การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
และการใช
การสื่อสารที่ทันสมัยได
เทคโนโลยี
อยางเหมาะสมและมี
สารสนเทศ
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสาร
การนําเสนอขอมูล ทั้งทาง
วาจา และลายลักษณ
อักษร และการสื่อ
ความหมาย เลือกใชสื่อใน
การนําเสนอที่เหมาะสม
ทักษะการ
4) มีทักษะปฏิบัติและ
ปฏิบัติงาน
ความสามารถในการ
ทํางานรูปแบบโครงงาน
(Project oriented)

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนการ
ประเมินผล

1) การฝกแกโจทยปญ
 หา
- ประเมินทักษะในการวิเคราะห
ขอมูลและการใชเทคโนลีสารสนเทศ

1–15

10%

1) งานมอบหมาย
- ประเมินทักษะการวางแผนการ
นําเสนองานวิจัยดานอาหาร
- ประเมินการประยุกตใชทักษะจาก
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

1-15

10%

วิธีการประเมิน
รายกลุม การทํางานรวมกับผูอื่น
- อาจารยประเมินความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย และความตรง
ตอเวลา
2) ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

12
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

รายละเอียด

วิธีการประเมิน
สําเร็จรูป เพื่อประมวลผลที่เกี่ยวของ
กับการวางแผนการทดลองดาน
อาหาร

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนการ
ประเมินผล

3. การประเมินผลการศึกษา

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
B
75-84
C+
70-74
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ํากวา 50
หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา 80%
(ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน) หากเกิน 80% ถือวาไมมีสิทธิ์สอบ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลัก

กนกกานต วีระกุล. (2562). เอกสารประกอบการเรียน ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนองาน
ดานเทคโนโลยีอาหาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงที่สําคัญ

นันทวดี วงษเสถียร (2552). เทคนิคการนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ กรุงเทพฯ: สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุน).

3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงที่แนะนํา

งามพริ้ง รุงโรจน. (2543). ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร เลม 2 : การเขียนและการพูดเพื่อนําเสนอ
งาน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ ส.ส.ท.
Ilona, L. (1999) Academic Writing. USA: Cambridge University Press.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ให นั ก ศึ กษาทุ กคนประเมิ น ประสิท ธิผ ลของรายวิช า ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจ กรรมใน
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน

การประเมินการสอน โดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตรฯ ที่
สังเกตขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลั กสู ตรกํ า หนดให อาจารย ผู ส อนทบทวน และปรับ ปรุงกลยุท ธ และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาค
การศึกษา หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
และมอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหาทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารยเพื่อหารือ
ปญหาการเรียนรูข องนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับคะแนน
ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมด ในความรับผิดชอบของหลักสูตร ภายในรอบเวลาหลักสูตร

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชา
โดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร
พิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

