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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5074601 การประเมินทางประสาทสัมผัสและวิทยาการผู้บริโภค
(Sensory Evaluation and Consumer Science)
2. จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (กลุ่มวิชาเลือก)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข
4.2 อาจารย์ผู้สอน
1) อ.ปิยวรรณ อยู่ดี
2) อ.ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคฤดูร้อน / ชั้นปี 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร
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9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด
พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ทั่วไปและวิชาชีพที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อ ให้น ัก ศึกษามีความรู้ เ กี ่ย วกั บ การประเมิน ทางประสาทสั มผั สและวิท ยาการ
ผู้บริโภค
1.1.2 เพื่อ ให้น ัก ศึก ษามีความเข้ าใจเกี ่ ย วกั บ หลั ก การที ่เ กี ่ ยวข้ อ งกั บ การประเมิ นทาง
ประสาทสัมผัสและวิทยาการผู้บริโภค
1.1.3 เพื่อ ให้น ัก ศึก ษาเข้ าใจวิ ธี ก ารการทดสอบการประเมิ น ทางประสาทสั ม ผั ส และ
วิทยาการผู้บริโภค
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบวิธีการ และรูปแบบการประเมินทางประสาทสัมผัส
และการทดสอบผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
1.2.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลงานวิ จัย
หรื อ ตำราที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การประเมิ น ทางประสาทสั ม ผั ส และวิ ท ยาการผู ้ บ ริ โ ภคทั ้ ง ในและ
ต่างประเทศ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
1.3.2 นักศึกษาสามารถนำความคิดที ่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาเพื่ อ
ส่วนรวมในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
-
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาพื้นฐานทางจิตวิทยาและสรีรวิทยาของประสาทสัมผัส หลักการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การ ประเมินทางประสาทสัมผัส การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบเชิงพรรณนา การคัดเลือก
และฝึกฝนผู้ทดสอบ การทดสอบความชอบและการยอมรับ การออกแบบสอบถาม การทดสอบ
ผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวกับพฤติ กรรมการ บริโภคด้านอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร แนวโน้มการบริโภคอาหาร
Study basic psychology and physiology of senses, practices related to
assessment of senses, difference testing, descriptive testing, selection and training of
testers, satisfaction and acceptance testing, creating questionnaires, consumer
testing, knowledge of food consumption behaviours, factors affecting needs and
decision-making related to purchase of food products, trends in food consumption
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/ การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาละเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม
และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริ ตและเสียสละเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้ อย่ างราบรื ่นและมีความสุ ข ดั งนั ้ น มาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
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1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ
ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็น
มนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กรสังคม
และสิ่งแวดล้อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา

2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตร์ด้านการ
ประกอบอาหารและการบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานด้านความรู้ต้องครอบคลุม
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ ื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพ ื้นฐาน บริหาร
จัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน
 4) สามารถบูรณาการความรู ้ ด ้านเทคโนโลยี กั บความรู ้ ในศาสตร์ อ ื่ นๆ ที ่ เกี ่ ย วข้ องได้อย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกั บ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่ง ในระดับที่สูงขึ้น
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึก
แก้โจทย์ปัญหา และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
3) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย การนำเสนอ
รายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และสามารถเลือก
วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ มาตรฐานด้านทักษะทางปัญญา
ต้องครอบคลุม
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการทางด้านเทคโนโลยี
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรูท
้ างด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
 5) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรูท
้ างด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
1) การแนะนำและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่ง่าย และ
เพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
3) การจัดให้ม ีรายวิชาที่เสริมสร้ างการพั ฒนาทั กษะทางเชาวน์ปั ญญา ให้ ได้ ฝึ กคิ ดวิ เคราะห์
สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ได้แก่ วิชาการวิจัยและพัฒนา
อาหาร การวางแผนรายการอาหาร เป็นต้น
4) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
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3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ตอ้ งใช้ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกั บผู ้อ ื ่นในสั งคมได้อย่ างมี ความสุข มี มนุ ษยสั มพั นธ์และมี
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการ
ทำงานได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ดังนั้น มาตรฐานด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม
1) สามารถสื ่ อ สารกั บ กลุ ่ ม คนที ่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองค์กร
5) มี จ ิ ตสำนึ ก ความรั บผิ ดชอบด้ านความปลอดภั ยในการทำงานด้ านเทคโนโลยี และการรักษา
สภาพแวดล้อมและพลังงาน
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนำกฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตำแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกได้ ดังนั้น
มาตรฐานด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกีย
่ วข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่ อสารที ่ ท ั นสมั ยได้ อย่ างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล ทั้งทางวาจา และลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมาย เลือกใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใช้ เครื่ องมื อการคำนวณและเครื ่ องมื อทางเทคโนโลยี เพื ่ อประกอบวิ ชาชี พในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตอ้ งใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือคำนวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ โดย
ผู้สอนต้องแนะนำวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คำแนะนำ
2) มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ อบหมายแต่ละบุคคล
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข ที่ไม่เคยพบมาก่อน
3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคล หรือรายงานกลุ่มในส่วนที่
นักศึกษานัน้ รับผิดชอบ

6. ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนต้องมีทักษะปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาหารและการแปรรูปอาหารได้ สามารถวางแผน บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน
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สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการทำงานรูปแบบโครงงาน และในสถานประกอบการได้ ดังนั้น
มาตรฐานด้านทักษะการปฏิบัติงานต้องครอบคลุม
1) มีทักษะปฏิบัติ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง
3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน
4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
2) มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการบริหารจัดการวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง การปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทำงาน
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
4) ประเมินคุณภาพการนำเสนอผลงานในรูปแบบของรายงานโครงงาน การนำเสนอด้วยวาจา โปสเตอร์
หรือ ผลิตภัณฑ์โดยอาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
จำนวน
กิจกรรม
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
1
- ความหมาย ความสำคั ญและบทบาท
3
1. ชี้แจงรายละเอียดวิชาตามมคอ.3
ของการประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาท
2. บรรยายประกอบสื่อ
สัมผัส
3. คลิปวีดีโอ
4. PowerPoint
- อวั ยวะที ่ ร ั บ รู ้ ท างประสาทสั มผั สและ
3
5. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
2
- เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3
1. บรรยายประกอบสือ่
2. PowerPoint
3. คลิปวีดีโอ
- เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เ กี่ ยวข้อ ง
3
4. แบบฝึกหัดจากกรณีศึกษา
(ต่อ)
3
- ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการประเมิน
3
1. บรรยายประกอบสื่อ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
2. PowerPoint
3. คลิปวีดีโอ
- ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการประเมิน
3
คุณภาพทางประสาทสัมผัส (ต่อ)
-

ผู้สอน

อ.ดร.ศวรรญา
ปั่นดลสุข

อ.ดร.ศวรรญา
ปั่นดลสุข

อ.ดร.ศวรรญา
ปั่นดลสุข
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
4
- การคัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ

จำนวน
กิจกรรม
ชั่วโมง การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
3
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. PowerPoint
3. คลิปวีดีโอ
- การทดสอบความแตกต่าง
3
4. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
- การทดสอบความชอบ และการยอมรับ
- การทดสอบเชิงพรรณนา
3
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. PowerPoint
3. คลิปวีดีโอ
- วิธีการวัดและประเมินผล คุณภาพทาง
3
4. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
ประสาทสัมผัส
- การวิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ และการใช้
3
1. บรรยายประกอบสื่อ
คอมพิวเตอร์ในการประเมินผล
2. PowerPoint
3. คลิปวีดีโอ
- ความรู ้ เ บื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
3
4. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
ผู้บริโภค
- การออกแบบแบบสอบถาม และการ
3
1. บรรยายประกอบสื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
2. PowerPoint
3. คลิปวีดีโอ
- ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและการด
3
4. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
สินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
- กรณี ศ ึ ก ษาการจำลองการใช้ ร ะบบ
3
1. บรรยายประกอบสื่อ
ประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหาร
2. PowerPoint
3. คลิปวีดีโอ
4. ใบงาน

5

6

7

8

ผู้สอน

อ.ดร.ศวรรญา
ปั่นดลสุข

อ.ปิยวรรณ อยู่ดี

อ.ปิยวรรณ อยู่ดี

อ.ปิยวรรณ อยู่ดี

อ.ปิยวรรณ อยู่ดี

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้
1

คุณธรรมและ
จริยธรรม

สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมิน ประเมินผล
1) นักศึกษาประเมินผลการ
1-8
10%
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและ
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ หลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารย์จาก
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกตามปกติของ
นักศึกษา

รายละเอียด

วิธีการประเมิน
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้
2

3

4

ความรู้

รายละเอียด
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกั บ
หลักการที่สำคัญ ทั ้ งในเชิ งทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิ ชา
เฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
4) สามารถบูรณาการความรู ้ ด ้ าน
เทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ ื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม เช่ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

วิธีการประเมิน

1) ประเมินจากผลงาน
ระหว่างภาค เช่น การบ้าน
การเขียนรายงาน การสอบ
ย่อย การนำเสนอรายงาน
การค้นคว้าหน้าชั้น และ
แบบฝึกหัดที่ได้รับมอบ
หมายใรระบบ WBSC-LMS
2) ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียน
ทักษะทาง
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณ1) ประเมินจากผลงานการ
ปัญญา
ญาณที่ดี
แก้ไขปัญหาที่ได้รับ
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และ มอบหมาย
แก้ไขปัญหาทางด้านเทคโน-โลยี 2) ประเมินโดยการสอบ
ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ ข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน ทักษะทางปัญญา
การทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทักษะ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่ 1) มอบหมายนักศึกษา
ความสัมพันธ์ หลากหลาย และสามารถ
ประเมินตนเองและเพื่อนใน
ระหว่างบุคคล สนทนาทั้งภาษาไทยและ
กลุ่ม สรุปผลการประเมิน
และความ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
โดยใช้เสียงส่วนใหญ่
รับผิดชอบ
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ 2) สังเกตพฤติกรรมในชั้น
ในสาขาวิชาชีพทาง ด้าน
เรียน
เทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะ สม
3) สามารถวางแผนและรับ ผิด
ชอบในการพัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมิน ประเมินผล
1, 2,
50%
4,5,6,7,8
9

8

10%

1-8

5%
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้
5

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

2) มีทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีทักษะในการสื่อสาร การ
นำเสนอข้อมูล ทั้งทางวาจา
และลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย เลือกใช้สื่อใน
การนำเสนอที่เหมาะสม
3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมกับการทำงาน

1) ประเมินจากผลงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแต่
ละบุคคล
2) ประเมินทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนจาก
รายงานแต่ละบุคคล หรือ
รายงานกลุ่มในส่วนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
1) ประเมินคุณภาพการ
นำเสนอผลงานในรูปแบบ
ของรายงานโครงงาน การ
นำเสนอด้วยวาจา โดย
อาจารย์ประจำวิชา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมิน ประเมินผล
8
10%

1, 2,
4,5,6,7,8

15%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ปิยวรรณ อยู่ดี และศวรรญา ปั่นดลสุข. (2563). เอกสารประกอบการเรียนการประเมินทางประสาทสัมผัส
และวิทยาการผู้บริโภค. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กรุงเทพฯ
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่สำคัญ
ปราณี อ่านเปรื่อง. (2557). หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพ็ญขวัญ ชมปรีดา. (2556). การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค. กรุงเทพฯ
: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนำ
ไพโรจน์ วิริยจารี. (2561). การประเมินทางประสาทสัมผัส. ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา จากการสังเกตขณะ
สอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา
หลั ก สู ต รกำหนดให้อ าจารย์ผู้สอนเข้ารั บการฝึ ก อบรมกลยุ ท ธ์ ก ารสอน/การวิ จั ย ในชั ้ น เรี ย น และ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มี
การประชุมอาจารย์ทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนเก็บและการกระจายของระดับ
ผลการเรียน
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5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน การสอนของหลัก สู ตร การรายงานรายวิ ช าโดย
อาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อ หาที่
สอนและกลยุท ธ์ก ารสอนที่ ใ ช้ และนำเสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒนาในรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตรฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณา
ให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป

