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รายละเอียดของรายวิชา AIT413 Project
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก413 โครงงาน
AIT413 Project
2. จานวนหน่วยกิต
3(0-6-3) บรรยาย 0 ปฏิบตั ิ 3 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ/ อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์สจุ ินดา จิตต์ใจฉ่า
อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงาน อาจารย์สจุ ินดา จิตต์ใจฉ่า
อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
อาจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอียด
อาจารย์ ดร.เฉลา เทพเฉลิม
อาจารย์ ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และอาจารย์พิเศษ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน : ภาคเรียนที่ 1/ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 สิงหาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รียน
1.1 มีทกั ษะการทางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 มีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ วางแผนการทางาน
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1.3 ได้ ฝึกทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการทาโครงงานวิจัย ตลอดจนการนาเสนอผลงาน
วิชาการ
1.4 ได้ ฝึกการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่หลากหลายเช่น การเขียนรายงาน/ บทความวิจัย/ การนาเสนอแบบ
ปากเปล่า/ การนาเสนอโปสเตอร์ ฯลฯ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้และทักษะในทางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้ องตาม มคอ.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา ที่สอดคล้ องตาม มคอ.2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้ นคว้ ากาหนดปัญหาวิจัยและออกแบบการทดลองดาเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แล้ วนามาเรียบเรียงเป็ นเอกสารรายงานตลอดจนการเผยแพร่ในที่สาธารณะ อันเป็ น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพและการพัฒนาประเทศ จรรยาบรรณนักวิจัย
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม/
การศึกษาด้วย
ปฏิบตั ิ
สอนเสริม
การฝึ กงาน (กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน)
ตนเอง
90 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา
ไม่มี
0 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา
3 ชั่วโมง/ สัปดาห์
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทนก413 โครงงาน

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตาม
ความต้ องการ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี -เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่าน
ระบบ ATutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

วิธีการสอน
1.1 ใช้ การสอนแบบ
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วิธีการประเมินผล
1.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่
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ซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่นื และสามารถทางานเป็ นทีม
1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้ อบังคับขององค์กรและ
สังคม
1.4 มีจิตสานึก และตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม ความซื่อสัตย์
1.2 การเปิ ดโอกาสให้ นิสติ
แสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของนิสติ เป็ นต้ น
1.3 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ น
ตัวอย่าง ให้ ความสาคัญต่อการ
มีวินัยเรื่องเวลา

แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาส
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ านคุณธรรม
และจริยธรรม ความซื่อสัตย์
1.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการ
เรียน การตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้น
เรียน และการส่งรายงานโดยการ
บันทึกการเข้ าเรียนและการส่งงาน
1.3 ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อ่นื

วิธีการสอน
2.1 การดาเนินงานวิจัยด้ วย
ตนเอง ภายใต้ การกากับดูแล
และให้ คาแนะนาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา
2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองและการจัดทารายงาน
2.3 การถาม-ตอบ เพื่อ
ร่วมกันอภิปราย ระดมสมอง

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การรายงานความก้ าวหน้ า
2.2 การนาเสนอผลงานและการ
อภิปราย
2.3 สังเกตพฤติกรรมการทางานโดย
อาจารย์ท่ปี รึกษา

วิธีการสอน
3.1 การทาการทดลองด้ วย
ตนเอง การแก้ ปัญหาทาง
เทคนิคด้ วยตนเอง
3.2 ฝึ กการคิด ตอบปัญหา
แสดงความคิดเห็น และระดม
สมองตามประเด็นปัญหาที่
กาหนดในชั้นเรียน
3.3 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และมอบหมายการทารายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 สังเกตพฤติกรรมการทางานและ
การแก้ ปัญหา
3.2 ประเมินจากการตอบปัญหาใน
ชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
3.3 ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีท่สี าคัญและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.2 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับการแก้ ไขปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้
2.3 มีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสามารถทาการ
วิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านในสาขา
อาชีพ
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ
ข้ อกาหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป

3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
3.1 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความเข้ าใจใน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็ น
ระบบ
3.2 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการฝึ กฝน จาก
เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา และ
สามารถเลือกใช้ อปุ กรณ์ เครื่องมือ อย่าง
ถูกต้ องตามสถานการณ์
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยการ
เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ
3.4 สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจ
และประเมินข้ อมูลสารสนเทศ และใช้
ข้ อมูลในการแก้ ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
4.1 การทารายงานกลุ่ม
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 4.2 การนาเสนอรายงาน
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้ง
ในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้ เหมาะสม
กับบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.2 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน และนอก
ชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิตหิ รือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มาใช้ ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้ อย่าง
สร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียน รู้จักเลือกและใช้ รปู แบบ
ของการนาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่อง
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง คัดเลือกและติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
จากแหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
สาขาวิชาจากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
และใช้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อการรวบรวม
ข้ อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้ อมูล
ข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับ
ข้ อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ องทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษใน
ระดับใช้ งานได้ และเหมาะสม

วิธีการสอน
5.1 แนะนาวิธกี ารและแหล่ง
สืบค้ นข้ อมูลจากระบบ
สารสนเทศ
5.2 ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ น
วารสารที่เกี่ยวข้ องทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ประกอบการจัดทารายงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินคุณภาพของรายงาน
5.2 พิจารณาจากผลงาน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ และใช้ ส่อื ที่
เหมาะสมในการนาเสนอข้ อมูลต่างๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

-

2-7

-

จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
แนะนารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
6
- บรรยายด้ วย Powerpoint
แผนการสอน/ การประเมินผล
จริยธรรมนักวิจัย
มอบหมายงาน (พบ อ.ที่ปรึกษา)
การทางานวิจัย
42 -

8
9

ผู้สอน
อ.สุจินดา

อ.ที่ปรึกษา
โครงงาน

สอบกลางภาค
- เข้ าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่ อรายงาน
ความก้ าวหน้ า
- ประเมินความก้ าวหน้ าโดยอ.ที่ปรึกษา
10-13 - การทางานวิจัย

6

- อาจารย์ท่ปี รึกษาเซ็นรับรอง

อ.ที่ปรึกษา
โครงงาน

24

-

14-15

- ประเมินโครงงานวิจัยโดยคณาจารย์

12

- Powerpoint ข้ อเสนอ
โครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

อ.ที่ปรึกษา
โครงงาน
คณาจารย์

16-17

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
2.1-2.4
3.1-3.4

1.1-1.4
5.1-5.6

1.1-1.4
4.1-4.4

วิธีประเมิน
1.1 การดาเนินงานวิจัย (พิจารณาจากแผนการ
ดาเนินงาน/ การดาเนินงานตามแผน/ ทักษะ
ปฏิบตั ใิ นการทดลองและการใช้ เครื่องมือต่างๆ/
การวิเคราะห์และแปลผล/ ฯลฯ)
2.1 รายงานโครงงาน (พิจารณาจากการสืบค้ น
สารสนเทศ/ การเรียบเรียงเอกสารข้ อเสนอ
โครงการวิจัย/ รายงานความก้ าวหน้ า/ รายงาน
ฉบับสมบูรณ์)
2.2 การนาเสนอโครงการวิจัย/ ความก้ าวหน้ า/
การนาเสนอโปสเตอร์/
2.3 การตอบคาถาม/ การสอบ
3.1 การเข้ าชั้นเรียน/ การส่งงาน/ จริยธรรม
นักวิจัยในการทางาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัปดาห์ที่ประเมิน
8, 16-17

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%

8, 16-17

20%

30%

ทุกสัปดาห์ท่มี กี าร
เข้ าชั้นเรียนหรือเข้ า
พบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตาราและเอกสารหลัก
บทความวิจัย/ บทความวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับพอลิเมอร์
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ และข้ อเสนอแนะผ่านทางเว็บ
บอร์ด ATutor ที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จัดทาเป็ นช่องทางสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ
2.2 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนาผลการประชุม และผลการประเมินจากข้ อ
1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการพิจารณาผลการเรียนร่วมกันโดยอาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงาน และทวนสอบผลการเรียนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
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