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วอภ 401 วิทยาการผู้บริโภคด้ านอาหาร

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา วอภ 401 วิทยาการผูบ้ ริโภคด้านอาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 401 วิทยาการผู้บริโภคด้ านอาหาร
FSN 401 Consumer Science in Foods
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย 2 หน่วยกิต (2–0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเอกเลือก (วิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
ดร.โสรยา เกตุจรัส
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนรู้แนวโน้ ม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภค
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจปัจจัยที่มีผลต่อความต้ องการและตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนรู้ถึงกลยุทธ์การตลาด ต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
1.4 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนรู้วิธกี ารวิจัยผู้บริโภคอย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อความต้ องการและการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร แนวโน้ มการบริโภคอาหาร การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชม.

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

4 5

ด้านที่ 2
ความรู ้

1

ด้านที่ 4
ทักษะ
ด้านที่ 5
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ระหว่างบุคคล สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

2 3 4 1 2

3

4

1 2

3

4

1

2 3

4

5 6 7

วอภ 401 วิทยาการ
ผูบ้ ริโภคด้าน
                       
อาหาร
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัด
หมายทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียน (SWU Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื

วิธีการสอน
1.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ผลิตอาหาร ผู้มี
หน้ าที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริโภค
โดยตรง
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะสอนบรรยายและ
มอบหมายงาน
1.3 การทางานกลุ่ม และระบุความ
รับผิดชอบ

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรง
ต่อเวลา
1.2 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการ
สอบ
1.3 สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก
ขณะเข้ าชั้นเรียน

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ
สอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การอภิปรายกลุ่ม ระดม
สมอง

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค
2.2 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั

2.1.3

ผลการเรียนรู ้
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้ แก่
จิตวิทยาผู้บริโภค การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้ อกาหนดทางวิชาการ ซึ่งมี
การปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง
ไป

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 3

วอภ 401 วิทยาการผู้บริโภคด้ านอาหาร

มคอ. 3

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหา
ข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจและประเมิน
ข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย
และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปัญหาหรือ
งานอื่นๆได้ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ
นั้น

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ต่อ
ปัญหาจากตัวอย่างกรณีศึกษาและ
แสดงความคิดเห็นในการ
แก้ ปัญหาในระหว่างการบรรยาย
ในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
3.2 การสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน
4.1 การทารายงานและกิจกรรม
กลุ่ม
4.2 การนาเสนอผลงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.2 ประเมินการทางานร่วมกันโดยนิสติ
ในกลุ่ม
4.3 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือก
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์
โลก โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการสอน
5.1 การทารายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองที่ต้องสืบค้ น
ข้ อมูลสารสนเทศและเรียบเรียง
นาเสนอเป็ นภาษาเขียน
5.2 การนาเสนองานหน้ าชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 พิจารณาจากรายงานและการ
นาเสนอผลงานหน้ าชั้นเรียน
5.2 สังเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมใน
การสื่อสารจากรายงาน และการนาเสนอ
ในชั้นเรียน
5.3 พิจารณาจากผลงาน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ และใช้ ส่อื ที่เหมาะสมใน
การนาเสนอข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้ และ
เหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนวโน้ มการบริโภคอาหาร และ
ความสาคัญของวิทยาการผู้บริโภค

2
3

การแบ่งส่วนตลาด
อิทธิพลทางสภาพแวดล้ อมที่มตี ่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค
อิทธิพลทางสภาพแวดล้ อมที่มตี ่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค (ต่อ)
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้บริโภค

4
5
6

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
(ชม.)
2
1. ชี้แจงการเรียน
2. มอบหมายรายงานและแนะนาแหล่ง
สืบค้ นข้ อมูล
3. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2
บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ โดย
ใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2
บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ โดย
ใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม

ผูส้ อน

อ.พรรณทิพา

อ.พรรณทิพา
อ.พรรณทิพา
อ.พรรณทิพา
อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ
อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ

9
10

การเรียนรู้ การจดจา และตาแหน่ง
ของผลิตภัณฑ์ (Learning,
memory, and product
positioning)
พฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์ทาง
การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์ทาง
การตลาด (ต่อ)
สอบกลางภาค
การค้ นหาข้ อมูลของผู้บริโภค

11

การค้ นหาข้ อมูลของผู้บริโภค (ต่อ)

2

12

การวิจัยผู้บริโภค

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

13

กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค
วันสงกรานต์
กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค (ต่อ)

2

บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

อ.โสรยา

2

บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์

อ.โสรยา

7
8

14
15

2
2

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม

อ.พรรณทิพา

อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ
อ.พรรณทิพา/
อ.พิเศษ
อ.พรรณทิพา
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วิทยาการผู้บริโภคในบริบทอาเซียน

17
18

วันฉัตรมงคล
สอบปลายภาค

มคอ. 3
2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม

อ.โสรยา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

กิจกรรมการประเมิน

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

9
18

35%
40%

4.1, 4.2, 5.2- การอภิปราย ระดมสมอง
5.3, 5.5-5.7 การนาเสนอรายงานหน้ าชั้นเรียน
การส่งรายงานตรงเวลา

6 - 8, 10,
16

20%

1.2, 1.4, 1.5,
4.1, 4.2

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

1.2, 2.2, 3.1- สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
3.2

การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งเดี่ยว และกลุ่มที่ได้ รับ
มอบหมาย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร. 2550. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมเกษตร. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.
2. ปณิศา มีจินดา. 2554. พฤติกรรมผูบ้ ริโภค. จัดพิมพ์โดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพ.
3. Hawkins D.I. and D. L. Mothersbaugh. 2010. Consumer Behavior: Building Marketing
Strategy. McGraw-Hill /Irwin, Boston.
4. Kotler, P. 1990. Principles of Marketing. Prentice – Hall, Inc., New Jersey.
5. Solomon, M.R. 1999. Consumer Behavior. 4th ed. Prentice Hall International, Inc. New
Jersey.
6. Statt, D.A. 1997. Understanding the Consumer: A Psychological Approach.
Macmillan Press Ltd. London.
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Journal of Consumer Behavior, Journal of Consumer Research, Food Quality and
Preference, Journal of Business Research
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาด หรือแนวโน้ มการผลิต
อาหารรวมถึงบริการ หรือธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอาหาร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของผู้ สอน วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีท่ีใช้ ในการสอน การวั ดผล คุ ณ ภาพการจั ดการเรี ยนการสอน และสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรียนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่ งมีผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ และให้ นิ สิตให้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุ มระดมสมองจากผู้สอนและการประชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นิสติ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่มิใช่ ผ้ ู สอนรายวิ ช านั้ น สุ่มประเมิ น ข้ อ สอบ รายงาน และผลงานอื่น เพื่ อพิ จารณาความ
สอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิ จารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์
การสอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้น
เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ใน
ปี การศึกษาถัดไป
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ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ)
วันที่รายงาน .................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์)
วันที่รายงาน .................................
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